MESTNA OBČINA PLIBERK
10. Oktober Platz 1, A – 9150 Pliberk/Bleiburg, okraj Velikovec (Völkermarkt), avstrijska Koroška (Kärnten)

Zbirališče zelenega obreza
Hišni red in pravilnik o obratovanju obrata
Mestna občina Pliberk je uredila zbirališče zelenega obreza (pokošena trava, obrezi dreves in
grmičevja, listje), ki je namenjeno izključno prebivalcem Mestne občine Pliberk.
1. Odpiralni čas
a) Zbirališče je praviloma odprto od aprila do oktobra, in sicer ob ponedeljkih od 14. do 19. ure. Točni
odpiralni čas (dan, ura) je naveden v koledarju odpiralnega časa zbirališča.
b) Izven odpiralnega časa se odpadki ne prevzemajo.
c) Odpadke pokošene trave, obrezov dreves in grmičevja, listje lahko predajate samo v navedenem
odpiralnem času ob prisotnosti strokovnega osebja občine.
2. Prevzem odpadkov in obračun
a) Do predaje odpadkov (pokošena trava, obrezi dreves in grmičevja, listje) so upravičene/-i
samo občanke in občani Mestne občine Pliberk ali lastnice in lastniki zemljišč na območju
Mestne občine Pliberk.
b) Pred predajo odpadkov je na zahtevo uslužbenca potrebno predložiti ustrezno dokazilo
(potrdilo o identiteti oz. dokazilo o lastništvu). Nadalje mora prinašalec odpadkov izpolniti
ter podpisati ustrezni obrazec o prevzemu stroškov.
c) Računovodstvo Mestne občine Pliberk z obvestilom o bremepisu naknadno obračuna
pristojbino za predane odpadke. Če pristojbine ne plačate, izgubite pravico do predaje
odpadkov. Tarife (pristojbine) so navedene v 3. točki pravilnika o obratovanju obrata.
d) Prevzemanje odpadkov iz obrti ter odpadkov od oseb, ki niso navedene v 2.a) točki, je
prepovedano.
e) Razkladanje odpadkov mora nadzirati strokovno osebje občine. Poleg tega mora prinašalec
odpadke razložiti sam, po potrebi mora zagotoviti zadostno število pomočnikov za
razkladanje oz. jih bo na njegove stroške zagotovil prevzemnik.
f) Praviloma je v odpiralnem času dovoljena vožnja z motornimi vozili po zbirališču, pri tem je
potrebno upoštevati navodila uslužbencev občine.
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- 2 3. Tarifni pravilnik
Naziv tarife
A
B

Obračunska enota

Pristojbina vklj.

80 l vreča ali samokolnica
do 4 m³ npr. mala avtomobilska prikolica,
traktor z nakladalno žlico/zabojnikom itn.

10 % DDV
5,00 EUR
20,00 EUR

do 7 m³ npr. tovornjak s kesonom, zaprt
C

dostavni avtomobil ali dostavno vozilo,
velika avtomobilska prikolica (npr.

30,00 EUR

tandemska prikolica)
D

E

4.

do 10 m³ npr. mala traktorska prikolica in
druge prikolice, vozila itn.
do 20 m³ npr. velika traktorska prikolica in
druge prikolice, vozila itn.

40,00 EUR

60,00 EUR

Uveljavitev
Ta hišni red in pravilnik o obratovanju obrata se uveljavlja s sklepom občinskega sveta, z
dne 18.07.2017, številka: 520-1/Sp/2017, in velja od 01. avgusta 2017.

Župan:

Referent za gospodarjenje z odpadki:

Stefan Visotschnig

mest. sv. Manfred Daniel

