Maribor, 18. september 2020

ZADEVA: Postopek menjave posod, v katerih zbiramo mešane komunalne odpadke, za
manjši volumen v Mestni občini Maribor v skladu s spremembami odloka
Spoštovani,
pri vašem vsakodnevnem delu ste pogosto soočeni z zahtevami etažnih lastnikov po spremembi
posod, v katerih zbirajo mešane komunalne odpadke. Področje predpisanih velikosti posod in
postopke njihove menjave v Mestni občini Maribor opredeljuje Odlok o načinu opravljanja
obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (MUV št 9/20) v
svojem 39. členu. Opozoriti vas želimo, da se bomo določil Odloka sprejetega 9.4.2020 dosledno
držali, saj ugotavljamo, da si stranke z zamenjavo posode za mešane komunalne odpadke želijo
le znižati obratovalne stroške, v katere so vključeni tudi stroški ravnanja z odpadki, pri čemer se
količina ustvarjenih mešanih komunalnih odpadkov ne spreminja bistveno.
Kot izvajalec javne službe ravnanja z odpadki smo dolžni upoštevati pravila, ki določajo izvajanje
naše službe in so zapisana v zgoraj omenjenem Odloku.
Postopek menjave posod, v katerih zbiramo mešane komunalne odpadke, za manjši volumen v
Mestni občini Maribor je v večstanovanjskih stavbah sledeč:
Upravnik Snagi poda pisno vlogo za zamenjavo posode; vendar ne več kot enkrat letno. K vlogi se
mora priložiti tudi soglasje etažnih lastnikov, iz katerega je razvidno, da se vsaj 51 % etažnih
lastnikov strinja z menjavo posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
Izvajalec gospodarske javne službe odobri zmanjšanje velikosti in/ali števila posod oziroma
zabojnikov za odpadke na podlagi zahteve uporabnika pod pogojem, če ugotovi, da so se v
obdobju zadnjih šestih mesecev komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe
v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah.
V kolikor bomo ugotovili, da količina odpadkov ustreza trenutni posodi, bomo vlogo zavrnili.

O naši odločitvi vas bomo predhodno seznanili.

Večstanovanjski objekti oz. bloki imajo na voljo 1.100-litrske in 770-litrske posode. Posod
drugačnega volumna za mešane komunalne odpadke v bloke in večstanovanjske objekte ne
dajemo.
Storitev menjave posode, torej dostava nove posode in odstranitev prevelike stare, kot enkratni
strošek se plača po veljavnem ceniku.
Vljudno vas prosimo, da o postopku in možnosti menjave posod za manjši volumen v Mestni občini
Maribor obvestite vaše stranke in etažne lastnike, za katere izvajate upravljanje.
Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na info@snaga-mb.si
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Vodja oddelka trženja
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