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URADNI VESTNIK
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01 in 8/06) in 48. člena Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v občini Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 7/09) je Občinski
svet Občine Mengeš na svoji 29. redni seji dne
10. 12. 2009 sprejel
PRAV I LN I K
O ZBIRANJU IN ODVOZU
KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI
MENGEŠ
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način zbiranja
komunalnih odpadkov, vrste posod za zbiranje
in odvoz komunalnih odpadkov, pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati hišni kompostniki, čiščenje
in vzdrževanje posod ter prostora na območjih
zbiralnic.
II. NAČIN ZBIRANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV
2. člen
Skupne zbiralnice komunalnih odpadkov
V skupnih zbiralnicah ločenih frakcij se zbirata
papir in steklo, in sicer v:
a) posodah za papir:
- časopisi,
- revije,
- zvezki,
- knjige,
- prospekti, katalogi,
- pisarniški papir,
- odpadna embalaža iz papirja, kartona, lepenke,
- telefonski imeniki,
- kartoni,
- pisemski in ovojni papir,
- pisemske ovojnice,
- papirne nakupovalne vrečke;
b) posodah za steklo:
- steklenice živil in pijač,
- steklena embalaža zdravil in kozmetike,
- kozarci vloženih živil.
3. člen
Individualne zbiralnice komunalnih odpadkov
V individualnih zbiralnicah ločenih frakcij se
zbirajo biološki odpadki, embalaža iz plastike ali
sestavljenih materialov ter kovin, in sicer v:
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a) posodah za biološke odpadke:
- zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi
olupki, ostanki vseh vrst zelenjave),
- olupki in ostanki sadja,
- kavne usedline,
- kavni filtri in čajne vrečke,
- netekoči ostanki hrane (kosti, meso …),
- jajčne lupine,
- pokvarjeni prehrambeni izdelki (brez
embalaže),
- papirnate vrečke in robčki,
- rože,
- plevel,
- pokošena trava,
- stara zemlja lončnic,
- listje, razrezane veje;
b) posodah za drobno odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov in kovin:
- plastenke pijač in živil,
- plastenke čistil in pralnih sredstev, ki nimajo
znaka nevarnih odpadkov,
- pločevinke pijač,
- prazne konzerve živil,
- votla embalaža mleka, sokov,
- plastični lončki, jogurtni lončki …,
- posodice margarine in podobno,
- embalaža, ki je prevlečena z aluminijasto folijo
(prazne kavne vrečke ...),
- prodajna embalaža iz plastičnih mas (PE, PET,
PVC),
- plastične vrečke,
- vsi drugi majhni kovinski odpadki (baker,
cink, aluminij, bela pločevina ...).
4. člen
V individualnih zbiralnicah mešanih komunalnih
odpadkov se zbirajo ostali ostanki odpadkov,
in sicer v
posodah za ostanke mešanih odpadkov:
- sanitetni material,
- plenice,
- ohlajen pepel, ki ni od drv,
- šiviljski odpadki,
- mačji pesek,
- kasete, filmi, fotografije,
- keramika, porcelan,
- plastificiran papir,
- manjše količine stiropora in zamaščene folije,
- tkanine, usnje,
- vrečke iz sesalca,
- pluta,
- guma,
- žarnice, razen varčnih sijalk,
- izolacijsko in avtomobilsko steklo.

5. člen
Pogoji za uporabo hišnega kompostnika
Pod pogoji, določenimi z Odlokom o ravnanju
s komunalnimi odpadki v občini Mengeš ter
pogoji, določenimi v tem pravilniku, lahko uporabniki za uporabo storitev obvezne gospodarske
javne službe ravnanja z organskimi odpadki
uporabljajo tudi hišne kompostnike.
6. člen
Hišni kompostnik za kompostiranje organskih
kuhinjskih odpadkov mora biti lociran na
parceli povzročitelja organskih kuhinjskih odpadkov, to je na zračnem mestu, ki ne omogoča
zadrževanja vonjav iz njega. Hišni kompostnik
sme biti postavljen na primernem mestu, oddaljen najmanj 2 metra od meje sosednje parcele
in najmanj 4 metre od sosednjega objekta. V
primeru pisnega soglasja lastnika sosednje
parcele oziroma lastnika sosednjega objekta je
ta oddaljenost lahko manjša.
Kompostiranje organskih kuhinjskih odpadkov v
hišnem kompostniku je mogoče le, če se sočasno
z organskimi kuhinjskimi odpadki kompostirajo
tudi vrtni odpadki povzročitelja.
Hišni kompostnik mora biti kompaktne izvedbe.
Njegove stranice morajo biti narejene tako, da
onemogočajo živalim (mačkam, psom, glodalcem, ptičem) dostop do ostankov hrane, ki se
kompostirajo. Hišni kompostnik mora omogočati
dostop zraka do vsebine v njem prek odprtin na
njegovih stranicah. Odprtine na stranici morajo
zavzemati najmanj eno četrtino površine stranice
hišnega kompostnika, ki mora imeti obvezno
pokrov. Ta mora zagotavljati enake karakteristike kot stranice hišnega kompostnika in mora
biti, razen ob polnjenju ali praznjenju hišnega
kompostnika, vedno nameščen.
7. člen
Zbiranje kosovnih odpadkov
Kosovni odpadki, ki jih v skladu z Odlokom
o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Mengeš zbira izvajalec javne službe, so naslednji:
-

žimnice, vzmetnice,
vse vrste pohištva,
talne obloge, preproge,
kolesa, smuči,
kopalniška oprema,
peči za centralno ogrevanje,
bela tehnika,
elektronska oprema.
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8. člen
Zbiranje nevarnih odpadkov
Nevarni odpadki, ki jih v skladu z Odlokom
o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini
Mengeš zbira izvajalec javne službe, so naslednji:
- zaščitna sredstva za rastline (škropiva, pesticidi, insekticidi),
- barve, laki, premazi, lužila, lepila,
razredčila,
- osnovna embalaža, čopiči, krpe, lopatice,
rokavice,
- odpadne kemikalije,
- belila, čistila, lugi, čistilna sredstva,
- kozmetika: pršila, čistila za lak, ličila,
kozmetične barve, laki za nohte,
- zdravila: ampule, igle, mazila, posipi, sirupi,
tablete, termometri,
- akumulatorji, baterije, filtri,
- odpadna olja, topila in razmaščevalna sredstva,
- svetila: halogenske, fluorescentne žarnice in
varčne sijalke.
III. VRSTE POSOD ZA ZBIRANJE
IN ODVOZ ODPADKOV
9. člen
Vrste in število posod
Posode za zbiranje odpadkov so tipske in se
glede na uporabo razlikujejo po tipu, barvi in
velikosti.
Velikost posod in njihovo število na individualnih in skupnih zbiralnicah za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov ter posod za zbiranje
ostankov mešanih odpadkov morajo biti take,
da ustrezajo potrebam uporabnikov in frekvenci
odvozov odpadkov, ki jih izvaja izvajalec.
10. člen
Tipske velikosti
Tipske velikosti posod v litrih (I), ki se uporabljajo pri izvajanju javne službe, so: 80, 120,
140, 240, 360, 660, 770 in 1100 I.
Posode, večje od 1100 l, uporablja izvajalec javne
službe po lastni presoji – glede na tehnološke
možnosti za praznjenje zabojnikov.
11. člen
Tipske barve, ki se uporabljajo za označevanje
posameznih vrst posod, so:
- modra: papir,
- rumena: embalaža,
- zelena: steklo,
- rjava: biološki odpadki,
- črna: ostanki odpadkov.
12. člen
Za občasne dodatne količine mešanih komunalnih odpadkov morajo povzročitelji uporabiti
ustrezne vrečke z oznako izvajalca, ki jih zagotavlja izvajalec. Ta omogoči nakup vrečk na
ustreznih mestih.
0

Odpadki v vrečah se odlagajo poleg obstoječih
posod.
IV. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
POSOD TER PROSTORA
NA OBMOČJIH ZBIRALNIC
13. člen
Čiščenje in vzdrževanje
individualnih zbiralnic
Uporabnik je dolžan redno čistiti posode za odlaganje odpadkov, ki so nameščene pri njem.
Ne glede na to mora izvajalec javne službe v obdobju tedenskega pobiranja organskih odpadkov
enkrat mesečno strojno očistiti notranjost posode
za ločeno zbiranje organskih odpadkov in o tem
voditi evidenco.
Izvajalec je dolžan redno vzdrževati posode
za ločeno zbiranje odpadkov na individualnih
zbiralnicah ločenih frakcij.
Če posode za ločeno zbiranje odpadkov ne
omogočajo več normalnega odlaganja odpadkov in jih je treba nadomestiti, jih nadomesti
izvajalec.
14. člen
Čiščenje in vzdrževanje skupnih zbiralnic
Izvajalec je dolžan redno vzdrževati in redno
čistiti posode za ločeno zbiranje odpadkov na
skupnih zbiralnicah; hkrati je dolžan vzdrževati
prostor na območjih skupnih zbiralnic ločenih
frakcij.
Če posode za zbiranje odpadkov ne omogočajo
več normalnega odlaganja odpadkov in jih je
treba nadomestiti, jih nadomesti izvajalec.
15. člen
Do sedaj postavljen hišni kompostnik, ki je
postavljen bliže, kot določa prvi odstavek 6. člen
tega pravilnika, sme ostati na sedanji lokaciji,
če ni vložena pisna zahteva lastnika sosednjega
zemljišča na pristojni inšpekcijski organ, da
odreka soglasje o dosedanji postavitvi.
Pisno zahtevo iz prejšnjega odstavka je potrebno
vložiti do 30. 06. 2010.
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 354-29/4
Datum: 10.12.2009

Župan
Franc Jerič
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