ODLOK
O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI MENGEŠ*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev in njim podobnimi odpadki, ki nastajajo
v industriji, obrti in storitvenih dejavnostih, vključno z ločeno zbranimi frakcijami.
S tem odlokom se določi vrsta in način zbiranja ter odlaganje komunalnih odpadkov, zaračunavanje
ravnanja s komunalnimi odpadki, ravnanje z neurejenimi odlagališči odpadkov, nadzor nad ravnanjem z
odpadki ter kazni za nepravilno ravnanje z odpadki.
Ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje komunalnih odpadkov je obvezna gospodarska javna
služba (v nadaljevanju: javna služba), organizirana v okviru Javnega komunalnega podjetja Prodnik,
d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec).
2. člen
Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov,
vključno z nadzorom tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi med delovanjem in po zaključku
delovanja objekta ali naprave za predelavo in odstranjevanje odpadkov.
3. člen
Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka fizična ali pravna oseba na območju občine Mengeš, katere
delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov).
Povzročitelj odpadkov je tudi vsaka oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov
prepušča komunalne odpadke izvajalcu.
4. člen
Stroške javne službe so dolžni plačevati uporabniki javne službe.
Cena javne službe izvajanja zbiranja, predelave in odlaganja komunalnih odpadkov je sestavljena iz
vseh stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javne službe in se določa na način, kot ga opredeljuje
vsakokratni predpis pristojnega državnega organa.
Ceno na predlog izvajalca potrdi Občinski svet Občine Mengeš.
Izvajalec vodi posebne evidence prilivov iz plačil za ravnanje z odpadki za vsako sestavino cene
posebej.
5. člen
Za zagotavljanje kakovostne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je na celotnem območju občine
Mengeš uvedeno ločeno zbiranje odpadkov, obvezna gospodarska javna služba zbiranja in odvoza
organskih odpadkov iz gospodinjstev pa se izvaja v naseljih Mengeš, Topole in Loka pri Mengšu.

49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Program oskrbe organskih odpadkov iz gospodinjstev na
območju občine Mengeš, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Mengeš na svoji 7. redni seji, dne 17. 05.
2007 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.: 5/07).
50. člen
Uporaba drugega odstavka 15. člena tega odloka se odloži do zagotovitve zabojnikov za ločeno
zbiranje drobne odpadne embalaže iz plastike ali sestavljenih materialov in kovin na individualnih
zbiralnicah ločenih frakcij, vendar najkasneje do 01. 03. 2010.
51. člen
Uporaba 9b. člena tega odloka se odloži do 01. 03. 2010.
52. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, z dnem uveljavitve
tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št.: 7/00).

Drugi člen Odloka o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mengeš –
redakcijski popravek (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 3/12) določa:
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
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* Neuradno prečiščeno besedilo, ki zajema Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 7/09) in Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s
komunalnimi odpadki v Občini Mengeš – redakcijski popravek (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 3/12).

