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 Lendava, ___________ 
  
  

 
ZADEVA :  ZBIRANJE ODPADKOV 

 
Spoštovani, 
 
Pri izvajanju gospodarske javne službe zbiranje in prevoz odpadkov, večkrat ugotavljamo, 
da odpadki ki so nastavljeni na vašem zbirnem mestu niso zbrani v skladu z veljavnimi 
predpisi. 
 
Področje zbiranja in prevoza odpadkov na območju občine Lendava urejata Odlok in 
tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu odpadkov na območju občine Lendava (Ur list RS 
60/13) in sicer: 

- povzročitelji odpadkov so dolžni zbirati in odlagati odpadke v namenske predpisane 
posode oziroma v namenske-tipizirane vreče z logotipom izvajalca (mešana 
embalaža) 

- predpisana posoda za odpadke ne sme biti napolnjena tako, da je ni mogoče 
zapreti 

- večje količine odpadkov, ki se pojavijo občasno, se lahko odloži v predpisano 
namensko vrečo.  

- če količina odpadkov redno (vsaj dvakrat mesečno) presega prostornino  
predpisane posode za odpadke, izvajalec GJS določi ustrezno povečanje 
prostornine posode ali pogostost odvoza 

- občasno večje količine odpadkov je dovoljeno odložiti le v tipizirane namenske 
vrečke. Tipizirane-namenske vrečke imajo logotip izvajalca javne službe 

 
Glede na to, da se na vašem odjemnem mestu večkrat pojavljajo večje oziroma dodatne 
količine MKO/ odpadne embalaže/ papirja, ki niso odložene v skladu s prej navedenimi 
predpisi, vas pozivamo, da se oglasite na sedežu izvajalca javne službe, Glavna ulica 109, 
Lendava ter se dogovorite o načinu zbiranja odpadkov na vašem odjemnem mestu. Za 
dodatne informacije pokličite na tel.: 02 5776 285. 
 
Dodatne količine odpadkov, ki ne bodo odložene v namenskih posodah oziroma 
vrečah, izvajalec javne službe ne bo prevzel. 
  
Lep pozdrav 
         Direktor 
         Jožef Gerenčer  
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ÜGY: HULLADÉKGYŰJTÉS 
 
Tisztelt Címzett, 
 

a hulladékgyűjtés és -szállítás kötelező községi gazdasági közüzemi szolgáltatás 
kivitelezése során többször megállapítottuk, hogy a gyűjtőhelyen kiállított hulladékot nem a 
vonatkozó előírásoknak megfelelően gyűjtötték be. 
Lendva község területén a hulladékgyűjtést és –szállítást A kommunális hulladékgyűjtésre 
és –szállításra vonatkozó (SzK Hiv. Közlöny 60/2013 sz). Rendelet és Műszaki szabályzat 
szabályozza, mégpedig:  

- a hulladéktermelők kötelesek a hulladékot összegyűjteni és ártalmatlanítani az erre 
a célra előírt tartályokban vagy az üzemeltető logójával ellátott speciális 
rendeltetésű szabványos zsákokban (vegyes csomagolás), 

- az előírt hulladéktartályt nem szabad úgy feltölteni, hogy azt ne lehessen bezárni, 
- az időnként előforduló nagyobb mennyiségű hulladékot el lehet különíteni az erre a 

célra kijelölt rendeltetésszerű zsákokban, 
- ha a hulladék mennyisége rendszeresen (legalább havonta kétszer) meghaladja az 

előírt hulladéktároló térfogatát, a gazdasági közszolgáltató meghatározza a tartály 
térfogatának megfelelő növekedését vagy a hulladékszállítás gyakoriságát, 

- az esetenként nagyobb mennyiségű hulladékot csak speciális rendeltetésű 
szabványos zsákokban lehet ártalmatlanítani. A szabványos rendeltetésű 
zsákoknak a gazdasági közszolgáltató logójával kell rendelkezniük. 
 

Tekintettel arra, hogy az Ön gyűjtőhelyén többször fordul elő nagyobb vagy további 
mennyiségű vegyes kommunális hulladék/csomagolási hulladék/papír, amely nem a 
fent említett szabályok szerint kerül ártalmatlanításra, felkérjük Önt, hogy jelentkezzen a 
közszolgáltató székhelyén, Lendva, Fő utca 109, és állapodjon meg a hulladékgyűjtési 
módszerről a gyűjtőhelyen. További információt a 02 5776 285-ös telefonszámon 
kaphatnak. 
 
A további hulladékmennyiséget, amely nem az erre a célra előírt külön tartályokban 
vagy szabványos zsákokban kerül kihelyezésre a közszolgáltató nem veszi át. 
 
Üdvözlettel, 
                               Gerenčer Jožef, 
                      Igazgató 

 
 
 

 


