
 

KAJ PRINAŠA NOV ODLOK O ZBIRANJU IN PREVOZU ODPADKOV 

V MOL (sprejet 23.4.2012, v Uradnem listu RS objavljen 11.5.2012) 

1. Okrepljeno zbiranje embalaže in bioloških odpadkov 

Uporabniki dobijo (dodatne) zabojnike za embalažo, v Ljubljani tudi zabojnike za papir. Po 

novem bodo pri vsaki stavbi štirje različni tipi zabojnikov: za preostanek odpadkov, za 

biološke odpadke, za embalažo in za papir.  

 

2. Spremenjene frekvence odvoza posamezne vrste odpadkov 

a) Preostanek odpadkov, papir in karton ter embalaža: s področij individualne 

gradnje na tri tedne (v šestmesečnem prehodnem obdobju enkrat na 14 dni), s 

področij blokovne gradnje (več kot 4000 preb/km
2
)  enkrat na teden.  

b) Biološki odpadki: enkrat na teden,  pozimi (od decembra do konca februarja) 

enkrat na dva tedna. 

c) Steklo: po potrebi.  

d) Kosovni odpadki: enkrat na leto po predhodnem naročilu.     

e) Nevarni odpadki:  najmanj enkrat na leto po urniku s premično zbiralnico 

nevarnih frakcij in v zbirnem centru. 

 

3. Določbo  o pristojnostih/obveznostih Snage pri zagotavljanju zabojnikov za odpadke   

Velikost zabojnikov za uporabnika določi Snaga. Pri tem se upošteva:  30 litrov na osebo za 

preostanek odpadkov, 60 litrov na osebo za embalažo, 20 litrov na osebo za papir, 10 litrov na 

osebo za steklo in 15 litrov na osebo za biološke odpadke. Poleg tega se upošteva tudi 

pogostnost odvoza odpadkov. Snaga zabojnike brezplačno zamenja, če so poškodovani, 

premajhni, preveliki ali odtujeni. Če Snagini zaposleni ugotovijo, da se ob zabojnikih večkrat 

pojavljajo dodatne vrečke ali pa je zabojnik stalno poln z odprtim pokrovom, jo bodo 

zamenjali brez predhodnega spraševanja uporabnika.  

 

4. Pravico uporabnika do uskladitve prostornine in števila zabojnikov skladno z njegovimi 

potrebami 

Uporabnik ima pravico do uskladitve prostornine in števila zabojnikov glede na njegove 

potrebe. Spremembe začnejo veljati s prvim dnem naslednjega meseca po vpisani spremembi 

v evidenco uporabnikov.  

 

5. Določbo o čiščenju zabojnikov za biološke odpadke 

Zabojnike za zbiranje bioloških odpadkov bo Snaga čistila vsaj enkrat na leto. 

 

6. Določbo o minimalni obračunski količini za opravljeno storitev  

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za uporabnika iz 

gospodinjstva znaša za obdobje enega meseca za mešane komunalne odpadke 30 litrov na 

osebo. 

 

7. Določbo glede odlaganja kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada 



Uporabniki biološke odpadke odlagajo v posode za biološke odpadke zavite v papir ali v 

razgradljivi vrečki. 

 

8. Obveznosti uporabnika in globe, predpisane za kršitev posamezne obveznosti 

Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (globa: 800 evrov) 

Uporabnik je dolžan zagotavljati: 

- zbiranje komunalnih odpadkov tako, da pred njihovo oddajo ne škodijo okolju (globa: 800 evrov) , 

- da so posode ali tipizirane vrečke na dan prevzema postavljene na prevzemno mesto,  

- da po prevzemu komunalnih odpadkov posode namesti nazaj na zbirno mesto, če nista zbirno  

  in prevzemno mesto na istem mestu (globa: 200 evrov), 

- da so pokrovi na posodah zaprti na zbirnem in prevzemnem mestu, 

- da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte (globa: 200 evrov), 

- da je okolica zbirnih mest ali zbirnih in prevzemnih mest čista, 

- dostop do zbirnega in prevzemnega mesta za smetarska vozila (globa: 200 evrov), 

- odstranjevanje snega ob posodah ter čiščenje njihovih pokrovov (globa: 40 evrov), 

- prijavo novih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve javne službe, izvajalcu 

   javne službe takoj, ko nastanejo oziroma najkasneje v roku petih dni po nastanku, kar  

  dokaže z ustreznim dokumentov (globa: 200 evrov), 

- plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, določenem na računu, 

- pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje.  

 

9. Prepovedi in kazni za prekrške  
Prepovedano je : 

a) odlagati komunalne odpadke na območju MOL v nasprotju z določili tega odloka (kazen: 800 

evrov), 

b) mešati biološke odpadke z drugimi komunalnimi odpadki (kazen: 200 evrov), 

c) odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni odpadki, v posode za  komunalne 

odpadke (kazen: 200 evrov),  

d) odlagati odpadke izven posod za odlaganje komunalnih odpadkov (kazen: 800 evrov),  

e) samovoljno premikati posode za ločeno zbiranje frakcij iz določene lokacije  na drugo lokacijo 

(kazen: 200 evrov), 

f) brskati po posodah za zbiranje komunalnih odpadkov ali iz njih odnašati odložene komunalne 

odpadke (kazen: 800 evrov), 

g) odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih mest, 

h) razmetavati odpadke ali drugače onesnažiti prevzemna mesta (kazen: 800 evrov),  

i) onesnažiti okolico podzemnih zabojnikov, zbirnih stiskalnic, zbiralnic, premičnih zbiralnic 

nevarnih odpadkov ali zbirnih centrov (kazen: 200 evrov), 

j) poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanja javne službe (kazen: 200 evrov), 

k) lepiti plakate in obvestila na posode za zbiranje komunalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali 

jih barvati (kazen: 200 evrov). 

 

V posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom ali biološkim 

odpadkom, je prepovedano odlagati, zlivati ali postavljati: 

- nevarne odpadke (kazen: 800 evrov), 

- ločene frakcije komunalnih odpadkov (kazen: 200 evrov),  

- gradbeni material, kamenje (kazen: 200 evrov),  

- bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti (kazen: 200 evrov), 

- tople ogorke in topel pepel (kazen: 200 evrov), 

- kosovne odpadke (kazen: 200 evrov) in tekoče odpadke, gošče in usedline, ne glede na vrsto odpadka 

(kazen: 200 evrov). 
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