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Kar nekaj časa je minilo, odkar je zadnji Ogrizek dosegel vaše domove. Prejeli 
smo veliko klicev, v katerih ste spraševali, kdaj bo izšla nova številka. 
Odločili smo se, da je prihod pomladi, ki bo naravo odela v zeleno, pravi čas za 
izdajo novega Ogrizka. Njegova vsebina bo opozorila na nekatere novosti 
povezane z odpadki in nepravilnosti, ki jih moramo s skupnimi močmi 
odpraviti, da bo pomlad tudi okoli ekoloških otokov in prostorov za 
odlaganje nekoristnih odpadkov zasijala v polni luči.                                                                 
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OSVEŠČANJE

SPOŠTOVANI OBČANI

številka 9, APRIL  2006

Od zadnje številke Ogrizka, ki je izšla pred dobrimi tremi leti, na KPV, d. d., nismo 
počivali. V povezavi z okoljskim osveščanjem in njegovim učinkovitejšim izvajanjem 
smo poskušali pri občanih z raznimi akcijami doseči spremembe miselnih in vedenjskih 
vzorcev.

1. V letih 2003, 2004 in 2005 smo na predavanjih, ki jih izvajamo na Centru za ravnanje z 
odpadki in v prostorih našega podjetja, gostili preko 3890 obiskovalcev, kar je v 
povprečju preko 100 obiskovalcev na mesec. Glede na njihovo starostno strukturo smo 
jim poskušali čim bolj nazorno prikazati, kako se ločeno zbira odpadke, jih pripravi na 
predelavo in predela. 

2. Nadgradili smo akcijo Koko, ki je prva akcija v naši državi, ki občanom omogoča, da z 
ločenim zbiranjem zmanjšajo stroške odvoza odpadkov. Po novem se lahko zmanjšajo 
stroški odvoza tudi do 20 %. Podrobnejša navodila o akciji si lahko preberete na naši 
spletni strani.

3. Pripravili smo spletno stran (www.kpv.si), preko katere želimo občane informirati o 
pomembnih podatkih povezanih z delovanjem KPV, d. d.. Tako lahko izveste od tega, 
kako se zaradi praznikov in dela prostih dni spreminja urnik odvoza odpadkov, pa do 
tega, kdaj se lahko še zadnjič poslovite od preminulega soobčana.

4. Zraven položnic smo vam poslali v preteklih treh letih približno 25 insertov, v katerih smo 
vas obvestili o prihajajočih akcijah in novostih povezanih z našo dejavnostjo. Vsebino 
posameznih insertov si lahko ogledate na naši spletni strani.

5. V letu 2005 smo na celotnem področju vrhniške in borovniške občine zamenjali ekološke 
otoke in jih nadomestili z novimi. Otoki so po novem bolj opazni in z svojimi ličnimi 
oznakami pripomorejo k prepoznavnosti ločenega zbiranja odpadkov. 

6. V mesecu oktobru 2005 smo prejeli nagrado Andragoškega centra Republike Slovenije za 
izjemne strokovne in promocijske dosežke pri bogatenju znanja drugih. Nagrada, za 
katero smo prejeli veliko čestitk, nam je vlila novih moči, da se dela lotimo še z večjo 
vnemo.

7. Izpeljali smo kar nekaj predavanj in delavnic, na katerih smo študentom komunalnih 
dejavnosti in drugi zainteresirani javnosti razložili, kako se lahko iz smeti izloči 50 % 
koristnih odpadkov, in jih podučili o tem, kaj vse je potrebno za izboljšanje postopka 
ločenega zbiranja odpadkov. 

8. Povabljeni smo bili na kar nekaj odmevnih prireditev, kjer smo drugim predstavili naš 
model ravnanja z odpadki in dela z občani. Naj omenim le nekatere: Državni svet 
Republike Slovenije – Slovenija in odpadki, Srečanje mest Ljubljane in Dunaja – Skupaj za 
okolju prijazno prihodnost, Predavanje v hotelu Mons – ravnanje z biološko 
razgradljivimi odpadki. Nekateri naši sodelavci so sodelovali tudi s Fundacijo za trajnostni 
razvoj Umanotera, ki je leta 2003 po Sloveniji izvedla 9 delavnic, ki so 
se nanašale na ravnanje z odpadki, in bili povabljeni na 
italijansko radio-televizijo (RAI 3), kjer so našim sosedom v 
televizijskih in radijskih oddajah razlagali problematiko 
ločenega zbiranja odpadkov.

Z našimi dejavnostmi osveščanja bomo še nadaljevali, 
predvsem pa bomo poskusili usmeriti energijo na 
vrhniško in borovniško mladino. Sočasno bomo svoje 
izkušnje prenašali na vse, ki bodo to želeli, jim 
pomagali in jim bili za vzpodbudo pri njihovem 
delovanju.
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zato odpadke 
LOČUJEM!

Z zamenjavo smo povečali prostornino 
namenjeno za prepuščanje koristnih odpadkov. 

Občani na Vrhniki in v Borovnici ste pri ločenem zbiranju 
odpadkov prizadevni in močno presegate slovensko 

povprečje, zato se je pred zamenjavo velikokrat dogajalo, 
da je zmanjkovalo prostora za odlaganje koristnih odpadkov. 

Upamo, da smo z zamenjavo zabojnikov to težavo za nekaj časa 
rešili.

Po zamenjavi smo prejeli nekaj telefonskih klicev občanov, ki so se 
pritoževali nad tem, da so bili prejšnji 900-litrski zabojniki 
uporabnejši, saj so omogočali odlaganje velikih vreč, v katerih so 
doma zbirali koristne odpadke. 

To je res, vendar moramo povedati, da smo zaradi zasnove 900-
litrskih zabojnikov, ki so sestavljali ekološke otoke, v njihovih 
»trebuhih« velikokrat našli nekoristne odpadke. Nemalokrat smo bili 
nad vsebino, ki smo jo našli v zabojnikih, zgroženi, saj klavnični, 
gradbeni in nevarni odpadki res ne sodijo na ekološke otoke. 

Ker so se podobni primeri pojavljali tudi drugod, so se načrtovalci 
in proizvajalci zabojnikov za ekološke otoke odločili za obliko, ki jo 
večinoma uporabljajo po svetu in jo imamo po novem tudi na 

NOVA PODOBA EKOLOŠKIH OTOKOV

Vrhniki in v Borovnici. 

Za lažje odlaganje v nove zvonaste zabojnike vam predlagamo 
spremembo načina zbiranja koristnih odpadkov na domovih. 
Odpadke lahko lažje odložite, če koristne odpadke ustrezno 
zmanjšate (stisnite, pohodite, jih zložite) in jih zbirate v ozki vreči, 
škatli ali tulcu, ki ima manjši premer od odprtine namenjene za 
odlaganje ločeno zbranih odpadkov. Ker človeška domišljija nima 
meja, verjamemo, da bo vsak od vas našel ustrezen način in z 
ločenim zbiranjem še naprej zmanjševal onesnaženost in tako po 
svojih močeh pomagal ohranjati planet za naše zanamce.

Obstaja pa še ena možnost, ki je zanesljivo najboljša, na žalost pa 
povezana s tem, da morate imeti doma prostor, kjer boste 
shranjevali koristne odpadke, preden jih boste odpeljali na Center 
za ravnanje z odpadki. Govorimo o akciji "S Kokom ceneje", pri kateri 
ločeno zbrane koristne odpadke, ki so lahko v velikih vrečah, 
pripeljete na CRO in jih tam prepustite.

Če se odločite za akcijo, imate dvojno korist. Prvič, ni vam treba 
spreminjati domačega načina zbiranja koristnih odpadkov, 
vezanega na odlaganje odpadkov v 900-litrske zabojnike, drugič pa 

V letu 2005 so komunalna vozila za prevoz organskih 
odpadkov pripeljala 2320 ton organskih odpadkov, ki so jih 
naši delavci izpraznili iz vaših zelenih zabojnikov. Organske 
odpadke so pripeljali na Kompostarno Tojnice v skupno 575 
vožnjah, kar znaša približno 4 tone na vožnjo. Glede na to, da 
Komunalno podjetje Vrhnika, d. d., skrbi za odvoz odpadkov po 
registru od 21.363 občanov pomeni to približno 108 kg/občana 
v letu 2005. Zbiranje organskih odpadkov predstavlja 30 % od 
zbranih odpadkov v občini Vrhnika in Borovnica.

Na večini zbirnih mest so nameščeni zabojniki prostornine 
240 litrov. Pri organskih odpadkih ni omejitev glede oddanih 
količin tako kot pri ostankih komunalnih odpadkov. V primerih, 
ko imate organskih odpadkov več, kot jih lahko spravite v 
zabojnik, jih oddajte pri naslednjem odvozu, lahko pa jih tudi 
sami pripeljete na Center za ravnanje z odpadki v času sprejema. 
To se dogaja predvsem v času obrezovanja drevja in živih mej. 

Iz diagrama zbiranja organskih odpadkov po mesecih v letu 
2005 je razvidno, da je količina organskih odpadkov zelo 
povezana z letnimi časi in opravili na vaših vrtovih in zelenicah. 

Zaradi manjših količin organskih odpadkov v zimskem 
obdobju (december, januar in februar) vršimo odvoz organskih 
odpadkov na 14 dni. 

ali drugi odpadki, ki se razgradijo, če so izpostavljeni 
anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja. V občinah 
Vrhnika in Borovnica imamo zelene zabojnike in kompostnike, 
v katere povzročitelji lahko odložijo organske odpadke. 

Odvoz kosovnih odpadkov KPV, d.d. izvaja enkrat mesečno. Pred racionalizacijo smo 
odvažali kosovne odpadke tedensko, vendar smo morali storitev zaradi varčevanja pri 
prevozih in drugih spremljajočih dejavnosti okrniti. V večini komunalnih podjetjih po 
Sloveniji izvajajo odvoz kosovnih odpadkov približno dvakrat letno. Iz tega je razvidno, da je 
kljub zmanjšanju pogostosti odvoza KPV, d.d. eno redkih podjetij, ki izvaja odvoz kosovnih 
odpadkov vsak mesec.

Kljub opisanim možnostim prihaja pri prepuščanju kosovnih odpadkov do velikega 
nereda. Dogaja se, da posamezniki v okolico ekoloških otokov ali kontejnerjev za nekoristne 
odpadke odlagajo kosovne odpadke, ki tam čakajo odvoz. Poleg ne ravno lepega videza 
odpadki otežujejo občanom običajno odlaganje odpadkov in ogrožajo otroke, ki med igro 
plezajo na kupe odpadkov. Naprošamo vas, da si pazljivo preberete spodnja pravila in 
ravnate v skladu z njihovo vsebino. 

Možnosti za zgledno urejen odvoz kosovnih odpadkov so dane, vendar brez sodelovanja 
vseh nas, ki tu živimo, ne bodo prinesle rezultatov. Vedeti moramo, da je videz okolice 
ogledalo ljudi, ki tam živijo. 

ONESNAŽENI 
EKOLOŠKI OTOKI 

Iz občinskega odloka o ravnanju z odpadki
Zabojniki morajo biti na dan odvoza nameščeni na zbirnih mestih 

komunalnih odpadkov. Prevzemanje organskih odpadkov se opravlja na 
prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji v tipiziranih 
zabojnikih, ki morajo ustrezati mehanizmom za dviganje na vozilih za 
pobiranje odpadkov. Zabojnike predpiše izvajalec. Povzročitelji 
komunalnih odpadkov ne smejo prepuščati organskih odpadkov v 
zabojnikih, ki niso namenjeni za prepuščanje teh odpadkov. 

V zabojnike, ki so namenjeni prepuščanju organskih odpadkov, je 
prepovedano odložiti, zliti ali postaviti: ostanke komunalnih odpadkov, 
nevarne frakcije, ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, umetne mase), 
odpadni gradbeni material, kamenje, bolnišnične odpadke iz 
zdravstvenih ali veterinarskih dejavnosti, ogorke in pepel, kosovne 
odpadke, odpadke v tekočem stanju (gošče in usedline ne glede na 
vrsto odpadka).

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema 
organskih odpadkov zagotoviti, da so zabojniki za te odpadke 
postavljeni na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za 
prevzemanje odpadkov.

KOSOVNI ODPADKI

ZBRANI 
KORISTNI ODPADKI

Iz grafa je razvidno zbiranje sekundarnih 
surovin od leta 2002 do 2005. Vsebina 
sekundarnih surovin na zbiralnicah (steklo, 
papir in embalaža) je od meseca maja 2005 
dalje, ko smo namestili nove zvonaste 
zabojnike, bistveno bolj čista. Z leti je 
ozaveščenost občanov na področju od-
padkov narasla do meje, ko nam res ni vseeno, 
kam odvržemo odpadek, ki ga je moč 
ponovno predelati. S tem želimo poudariti, da 
občani pravilno, vestno in dosledno ločujete 
odpadke. Preprosto torej. Vse, kar prinesete 
na zbiralnico in pravilno razvrstite v 
posamezne zabojnike, je koristen odpadek, ki 
gre kasneje v predelavo. Zbiranje koristnih 
odpadkov je pomembno za naše okolje, zato 
tudi vi z ločevanjem prispevate k temu. 
Ampak žal ne vsem. Morda se bo kdo zamislil 
nad karikaturo, ki nam zgovorno priča o 
problemu, ki je predvsem na bremenu 
onesnaženosti našega kraja zaradi nekaterih, 
ki ne spoštujejo pravil. 

Po Odloku o načinu opravljanja lokalne 
javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki je ločevanje odpadkov v obeh 
občinah obvezno. 

Na tem mestu bi vam radi sporočili o 
težavi. Odkar so na terenu postavljeni novi 
zabojniki, je vsebina le-teh na visokem nivoju, 
vendar ne smemo pozabiti na dejstvo, da smo 
iz okolice zbiralnic v letu 2005 morali 
pospraviti nepravilno odložene odpadke, 
katerih količine so zaskrbljujoče kljub temu, 
da vas redno in sproti obveščamo o novostih 
in pravilnem ravnanju z odpadki. Odpeljali 
smo: 22 ton nekoristnih oz. kosovnih 
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Sekundarne surovine zbrane na zbiralnicah v obdobju od 2002 do 2005
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Slopak je 28. junija 2002 ustanovilo 21 družbenikov, slovenskih in tujih podjetij, od junija 2003 

pa ima družba 30 družbenikov.

Družba Slopak je nase prevzela zahtevno nalogo vzpostavitve sistema za ravnanje z odpadno 

embalažo v Sloveniji, s čimer je Slovenija osvojila način ravnanja z odpadno embalažo, ki 
poteka v evropskih državah že mnogo let. 
S svojim delovanjem zagotavlja pravilno ravnanje z embalažo za vse vrste odpadne embalaže 
na področju cele Slovenije. Družba razpolaga sama ali skupaj s podizvajalci ali drugimi 
osebami s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki zagotavljajo ravnanje, 
odstranjevanje ali predelavo odpadne embalaže v skladu s predpisi. 

odpadkov; 6 ton kovin; 3,3 tone papirja; 
4,5 tone lesa; 12 ton embalaže; 1,4 tone 
stekla in 1,4 tone avtoplaščev. Za vse te 
odvoze nastaja dodaten strošek v 
podjetju, ki ga v končni fazi poravnavajo 
občani. Opozarjamo vas, da je nepravilno 
odlaganje na zbiralnicah prepovedano in 
kaznivo. Inšpekcijske službe so že 
napisale nekaj visokih kazni za kršitelje.

ORGANSKI  
ODPADKI

Zabojnik za zbiranje papirja.

V lanskem letu smo zamenjali zabojnike, ki so sestavljali ekološke otoke. 
Zamenjava je bila potrebna, ker je bilo veliko zabojnikov že dotrajanih. Pred 

menjavo smo proučili izkušnje, ki so jih v preteklih letih zbrali izvajalci odvoza 
odpadkov iz bližnje in daljne okolice in se na podlagi zbranih podatkov odločili za 

zvonaste zabojnike. 

Zabojniki, ki 
jih v tujini 
uporabljajo za 
zbiranje koristnih 
odpadkov.
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ostanki pometanja
vrečke sesalnikov
odslužene vilede in krpe
uporabljeni higienski 
izdelki 
plenice
vata
cigaretni ogorki
večje kosti 
odpadki in iztrebki malih 
živali (zavito v vrečki)
peko papir
aluminijasta folija
umazane folije in vrečke
plastificiran papir
folije salam
žvečilni gumi
fotografije in negativi
foto albumi
novoletne lučke
okraski in spominki
manjši lestenci
kosi tekstila
neuporabna obutev
drobna tesnila 
elastika
pisala
ravnila
peresnice
šolske torbe
drobne igrače
glavniki
krtače
navijalke
lasje
keramika
ravno steklo ...
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• Odvoz kosovnih odpadkov je treba naročiti s posebno 
dopisnico, ki jo lahko dobite v trafiki ali pa pri naših fantih, ki 
pobirajo odpadke. Že kar nekaj časa lahko odvoz naročite preko 
naše spletne strani www.kpv.si;

• na dopisnici morate označiti, katere 
kosovne odpadke boste pripravili;

• kosovni odpadki so našteti na do-
pisnici, vse o njih pa si lahko pre-
berete na zgoraj omenjeni spletni 
strani;

• med kosovne odpadke ne spadajo 
gradbeni odpadki, deli avtomobilskih 
školjk, avtoplašči, ...

• odvoz kosovnih odpadkov ni predviden za praznjenje prodanih 
hiš oziroma odvoz večjih količin kosovnih odpadkov;

• kosovne odpadke postavite na odjemno mesto do 6. ure zjutraj 
ali dan pred odvozom (pred stanovanjski blok ali hišo);

• odvaža se vsako prvo soboto v mesecu, razen v primerih, ko se 
urnik odvoza spremeni zaradi državnih praznikov. O tem so 
občani vedno pravočasno obveščeni.
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V zadnjem desetletju smo se navadili na ekološke otoke, tako da že težko najdemo 
občana, ki ne bi vedel, čemu so namenjeni. V zadnjih dveh letih smo opazili, da se okolica 
nekaterih zbiralnic uporablja v nasprotju z njihovim namenom. Vedno večkrat se dogaja, da 
so ekološki otoki založeni s kosovnimi odpadki ali obloženi z vrečami koristnih odpadkov, ki 
zaradi svoje velikosti ne morejo v notranjost zabojnika. 

Kljub temu, da naša vozila opravijo veliko dodatnih voženj, ki so namenjena čiščenju 
ekoloških otokov, se njihova okolica neprestano polni z novimi in novimi nepravilno 
odloženimi odpadki, ko jih posamezniki odlagajo na zemljišča poleg zbiralnic.

Zaradi opisanega je okolica ekoloških otokov velikokrat podobna divjim odlagališčem. 
Prepričani smo, da nihče od mimoidočih ne uživa ob pogledu na obložene zbiralnice, ki 
kazijo okolico našega kraja.

Pozivamo vas, da se na ekološki otok odpravite le v primerih, ko imate koristne 
odpadke pripravljene tako, da jih boste lahko potisnili skozi odprtine v notranjost 
zabojnikov. V nasprotnem primeru jih raje peljite na CRO, kjer jih boste lahko odložili brez 
dodatnega prelaganja, obenem pa za nagrado dobili še točke, ki vam bodo v okviru akcije "S 
Kokom ceneje" zmanjšale znesek na položnici.
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NE NAPOLNIM DO VRHA
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zato odpadke 
LOČUJEM!

Z zamenjavo smo povečali prostornino 
namenjeno za prepuščanje koristnih odpadkov. 

Občani na Vrhniki in v Borovnici ste pri ločenem zbiranju 
odpadkov prizadevni in močno presegate slovensko 

povprečje, zato se je pred zamenjavo velikokrat dogajalo, 
da je zmanjkovalo prostora za odlaganje koristnih odpadkov. 

Upamo, da smo z zamenjavo zabojnikov to težavo za nekaj časa 
rešili.

Po zamenjavi smo prejeli nekaj telefonskih klicev občanov, ki so se 
pritoževali nad tem, da so bili prejšnji 900-litrski zabojniki 
uporabnejši, saj so omogočali odlaganje velikih vreč, v katerih so 
doma zbirali koristne odpadke. 

To je res, vendar moramo povedati, da smo zaradi zasnove 900-
litrskih zabojnikov, ki so sestavljali ekološke otoke, v njihovih 
»trebuhih« velikokrat našli nekoristne odpadke. Nemalokrat smo bili 
nad vsebino, ki smo jo našli v zabojnikih, zgroženi, saj klavnični, 
gradbeni in nevarni odpadki res ne sodijo na ekološke otoke. 

Ker so se podobni primeri pojavljali tudi drugod, so se načrtovalci 
in proizvajalci zabojnikov za ekološke otoke odločili za obliko, ki jo 
večinoma uporabljajo po svetu in jo imamo po novem tudi na 

NOVA PODOBA EKOLOŠKIH OTOKOV

Vrhniki in v Borovnici. 

Za lažje odlaganje v nove zvonaste zabojnike vam predlagamo 
spremembo načina zbiranja koristnih odpadkov na domovih. 
Odpadke lahko lažje odložite, če koristne odpadke ustrezno 
zmanjšate (stisnite, pohodite, jih zložite) in jih zbirate v ozki vreči, 
škatli ali tulcu, ki ima manjši premer od odprtine namenjene za 
odlaganje ločeno zbranih odpadkov. Ker človeška domišljija nima 
meja, verjamemo, da bo vsak od vas našel ustrezen način in z 
ločenim zbiranjem še naprej zmanjševal onesnaženost in tako po 
svojih močeh pomagal ohranjati planet za naše zanamce.

Obstaja pa še ena možnost, ki je zanesljivo najboljša, na žalost pa 
povezana s tem, da morate imeti doma prostor, kjer boste 
shranjevali koristne odpadke, preden jih boste odpeljali na Center 
za ravnanje z odpadki. Govorimo o akciji "S Kokom ceneje", pri kateri 
ločeno zbrane koristne odpadke, ki so lahko v velikih vrečah, 
pripeljete na CRO in jih tam prepustite.

Če se odločite za akcijo, imate dvojno korist. Prvič, ni vam treba 
spreminjati domačega načina zbiranja koristnih odpadkov, 
vezanega na odlaganje odpadkov v 900-litrske zabojnike, drugič pa 

V letu 2005 so komunalna vozila za prevoz organskih 
odpadkov pripeljala 2320 ton organskih odpadkov, ki so jih 
naši delavci izpraznili iz vaših zelenih zabojnikov. Organske 
odpadke so pripeljali na Kompostarno Tojnice v skupno 575 
vožnjah, kar znaša približno 4 tone na vožnjo. Glede na to, da 
Komunalno podjetje Vrhnika, d. d., skrbi za odvoz odpadkov po 
registru od 21.363 občanov pomeni to približno 108 kg/občana 
v letu 2005. Zbiranje organskih odpadkov predstavlja 30 % od 
zbranih odpadkov v občini Vrhnika in Borovnica.

Na večini zbirnih mest so nameščeni zabojniki prostornine 
240 litrov. Pri organskih odpadkih ni omejitev glede oddanih 
količin tako kot pri ostankih komunalnih odpadkov. V primerih, 
ko imate organskih odpadkov več, kot jih lahko spravite v 
zabojnik, jih oddajte pri naslednjem odvozu, lahko pa jih tudi 
sami pripeljete na Center za ravnanje z odpadki v času sprejema. 
To se dogaja predvsem v času obrezovanja drevja in živih mej. 

Iz diagrama zbiranja organskih odpadkov po mesecih v letu 
2005 je razvidno, da je količina organskih odpadkov zelo 
povezana z letnimi časi in opravili na vaših vrtovih in zelenicah. 

Zaradi manjših količin organskih odpadkov v zimskem 
obdobju (december, januar in februar) vršimo odvoz organskih 
odpadkov na 14 dni. 

ali drugi odpadki, ki se razgradijo, če so izpostavljeni 
anaerobnim ali aerobnim procesom razgrajevanja. V občinah 
Vrhnika in Borovnica imamo zelene zabojnike in kompostnike, 
v katere povzročitelji lahko odložijo organske odpadke. 

Odvoz kosovnih odpadkov KPV, d.d. izvaja enkrat mesečno. Pred racionalizacijo smo 
odvažali kosovne odpadke tedensko, vendar smo morali storitev zaradi varčevanja pri 
prevozih in drugih spremljajočih dejavnosti okrniti. V večini komunalnih podjetjih po 
Sloveniji izvajajo odvoz kosovnih odpadkov približno dvakrat letno. Iz tega je razvidno, da je 
kljub zmanjšanju pogostosti odvoza KPV, d.d. eno redkih podjetij, ki izvaja odvoz kosovnih 
odpadkov vsak mesec.

Kljub opisanim možnostim prihaja pri prepuščanju kosovnih odpadkov do velikega 
nereda. Dogaja se, da posamezniki v okolico ekoloških otokov ali kontejnerjev za nekoristne 
odpadke odlagajo kosovne odpadke, ki tam čakajo odvoz. Poleg ne ravno lepega videza 
odpadki otežujejo občanom običajno odlaganje odpadkov in ogrožajo otroke, ki med igro 
plezajo na kupe odpadkov. Naprošamo vas, da si pazljivo preberete spodnja pravila in 
ravnate v skladu z njihovo vsebino. 

Možnosti za zgledno urejen odvoz kosovnih odpadkov so dane, vendar brez sodelovanja 
vseh nas, ki tu živimo, ne bodo prinesle rezultatov. Vedeti moramo, da je videz okolice 
ogledalo ljudi, ki tam živijo. 

ONESNAŽENI 
EKOLOŠKI OTOKI 

Iz občinskega odloka o ravnanju z odpadki
Zabojniki morajo biti na dan odvoza nameščeni na zbirnih mestih 

komunalnih odpadkov. Prevzemanje organskih odpadkov se opravlja na 
prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji v tipiziranih 
zabojnikih, ki morajo ustrezati mehanizmom za dviganje na vozilih za 
pobiranje odpadkov. Zabojnike predpiše izvajalec. Povzročitelji 
komunalnih odpadkov ne smejo prepuščati organskih odpadkov v 
zabojnikih, ki niso namenjeni za prepuščanje teh odpadkov. 

V zabojnike, ki so namenjeni prepuščanju organskih odpadkov, je 
prepovedano odložiti, zliti ali postaviti: ostanke komunalnih odpadkov, 
nevarne frakcije, ločeno zbrane frakcije (papir, steklo, umetne mase), 
odpadni gradbeni material, kamenje, bolnišnične odpadke iz 
zdravstvenih ali veterinarskih dejavnosti, ogorke in pepel, kosovne 
odpadke, odpadke v tekočem stanju (gošče in usedline ne glede na 
vrsto odpadka).

Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema 
organskih odpadkov zagotoviti, da so zabojniki za te odpadke 
postavljeni na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za 
prevzemanje odpadkov.

KOSOVNI ODPADKI

ZBRANI 
KORISTNI ODPADKI

Iz grafa je razvidno zbiranje sekundarnih 
surovin od leta 2002 do 2005. Vsebina 
sekundarnih surovin na zbiralnicah (steklo, 
papir in embalaža) je od meseca maja 2005 
dalje, ko smo namestili nove zvonaste 
zabojnike, bistveno bolj čista. Z leti je 
ozaveščenost občanov na področju od-
padkov narasla do meje, ko nam res ni vseeno, 
kam odvržemo odpadek, ki ga je moč 
ponovno predelati. S tem želimo poudariti, da 
občani pravilno, vestno in dosledno ločujete 
odpadke. Preprosto torej. Vse, kar prinesete 
na zbiralnico in pravilno razvrstite v 
posamezne zabojnike, je koristen odpadek, ki 
gre kasneje v predelavo. Zbiranje koristnih 
odpadkov je pomembno za naše okolje, zato 
tudi vi z ločevanjem prispevate k temu. 
Ampak žal ne vsem. Morda se bo kdo zamislil 
nad karikaturo, ki nam zgovorno priča o 
problemu, ki je predvsem na bremenu 
onesnaženosti našega kraja zaradi nekaterih, 
ki ne spoštujejo pravil. 

Po Odloku o načinu opravljanja lokalne 
javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki je ločevanje odpadkov v obeh 
občinah obvezno. 

Na tem mestu bi vam radi sporočili o 
težavi. Odkar so na terenu postavljeni novi 
zabojniki, je vsebina le-teh na visokem nivoju, 
vendar ne smemo pozabiti na dejstvo, da smo 
iz okolice zbiralnic v letu 2005 morali 
pospraviti nepravilno odložene odpadke, 
katerih količine so zaskrbljujoče kljub temu, 
da vas redno in sproti obveščamo o novostih 
in pravilnem ravnanju z odpadki. Odpeljali 
smo: 22 ton nekoristnih oz. kosovnih 

0

50

100

150

200

250

300

350

Sekundarne surovine zbrane na zbiralnicah v obdobju od 2002 do 2005

PAPIR 342 326 340 340

EMBALAŽA 
IZ UMETNIH 
MAS

224 255 304 261

STEKLO 155 163 168 152
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Slopak je 28. junija 2002 ustanovilo 21 družbenikov, slovenskih in tujih podjetij, od junija 2003 

pa ima družba 30 družbenikov.

Družba Slopak je nase prevzela zahtevno nalogo vzpostavitve sistema za ravnanje z odpadno 

embalažo v Sloveniji, s čimer je Slovenija osvojila način ravnanja z odpadno embalažo, ki 
poteka v evropskih državah že mnogo let. 
S svojim delovanjem zagotavlja pravilno ravnanje z embalažo za vse vrste odpadne embalaže 
na področju cele Slovenije. Družba razpolaga sama ali skupaj s podizvajalci ali drugimi 
osebami s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki zagotavljajo ravnanje, 
odstranjevanje ali predelavo odpadne embalaže v skladu s predpisi. 

odpadkov; 6 ton kovin; 3,3 tone papirja; 
4,5 tone lesa; 12 ton embalaže; 1,4 tone 
stekla in 1,4 tone avtoplaščev. Za vse te 
odvoze nastaja dodaten strošek v 
podjetju, ki ga v končni fazi poravnavajo 
občani. Opozarjamo vas, da je nepravilno 
odlaganje na zbiralnicah prepovedano in 
kaznivo. Inšpekcijske službe so že 
napisale nekaj visokih kazni za kršitelje.

ORGANSKI  
ODPADKI

Zabojnik za zbiranje papirja.

V lanskem letu smo zamenjali zabojnike, ki so sestavljali ekološke otoke. 
Zamenjava je bila potrebna, ker je bilo veliko zabojnikov že dotrajanih. Pred 

menjavo smo proučili izkušnje, ki so jih v preteklih letih zbrali izvajalci odvoza 
odpadkov iz bližnje in daljne okolice in se na podlagi zbranih podatkov odločili za 

zvonaste zabojnike. 

Zabojniki, ki 
jih v tujini 
uporabljajo za 
zbiranje koristnih 
odpadkov.
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ostanki pometanja
vrečke sesalnikov
odslužene vilede in krpe
uporabljeni higienski 
izdelki 
plenice
vata
cigaretni ogorki
večje kosti 
odpadki in iztrebki malih 
živali (zavito v vrečki)
peko papir
aluminijasta folija
umazane folije in vrečke
plastificiran papir
folije salam
žvečilni gumi
fotografije in negativi
foto albumi
novoletne lučke
okraski in spominki
manjši lestenci
kosi tekstila
neuporabna obutev
drobna tesnila 
elastika
pisala
ravnila
peresnice
šolske torbe
drobne igrače
glavniki
krtače
navijalke
lasje
keramika
ravno steklo ...
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• Odvoz kosovnih odpadkov je treba naročiti s posebno 
dopisnico, ki jo lahko dobite v trafiki ali pa pri naših fantih, ki 
pobirajo odpadke. Že kar nekaj časa lahko odvoz naročite preko 
naše spletne strani www.kpv.si;

• na dopisnici morate označiti, katere 
kosovne odpadke boste pripravili;

• kosovni odpadki so našteti na do-
pisnici, vse o njih pa si lahko pre-
berete na zgoraj omenjeni spletni 
strani;

• med kosovne odpadke ne spadajo 
gradbeni odpadki, deli avtomobilskih 
školjk, avtoplašči, ...

• odvoz kosovnih odpadkov ni predviden za praznjenje prodanih 
hiš oziroma odvoz večjih količin kosovnih odpadkov;

• kosovne odpadke postavite na odjemno mesto do 6. ure zjutraj 
ali dan pred odvozom (pred stanovanjski blok ali hišo);

• odvaža se vsako prvo soboto v mesecu, razen v primerih, ko se 
urnik odvoza spremeni zaradi državnih praznikov. O tem so 
občani vedno pravočasno obveščeni.
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V zadnjem desetletju smo se navadili na ekološke otoke, tako da že težko najdemo 
občana, ki ne bi vedel, čemu so namenjeni. V zadnjih dveh letih smo opazili, da se okolica 
nekaterih zbiralnic uporablja v nasprotju z njihovim namenom. Vedno večkrat se dogaja, da 
so ekološki otoki založeni s kosovnimi odpadki ali obloženi z vrečami koristnih odpadkov, ki 
zaradi svoje velikosti ne morejo v notranjost zabojnika. 

Kljub temu, da naša vozila opravijo veliko dodatnih voženj, ki so namenjena čiščenju 
ekoloških otokov, se njihova okolica neprestano polni z novimi in novimi nepravilno 
odloženimi odpadki, ko jih posamezniki odlagajo na zemljišča poleg zbiralnic.

Zaradi opisanega je okolica ekoloških otokov velikokrat podobna divjim odlagališčem. 
Prepričani smo, da nihče od mimoidočih ne uživa ob pogledu na obložene zbiralnice, ki 
kazijo okolico našega kraja.

Pozivamo vas, da se na ekološki otok odpravite le v primerih, ko imate koristne 
odpadke pripravljene tako, da jih boste lahko potisnili skozi odprtine v notranjost 
zabojnikov. V nasprotnem primeru jih raje peljite na CRO, kjer jih boste lahko odložili brez 
dodatnega prelaganja, obenem pa za nagrado dobili še točke, ki vam bodo v okviru akcije "S 
Kokom ceneje" zmanjšale znesek na položnici.



Akcija »S Kokom ceneje« teče že četrto leto. Spomnimo 
naj, da akcija omogoča vsem tistim, ki pripeljejo koristne 
odpadke na CRO in dosežejo bonus, znižanje zneska, ki 
je na položnici povezan z ravnanjem z odpadki. Lansko 
leto smo uvedli dodatno spodbudo, ki rednim ude-
ležencem akcije nudi še dodatni popust.
Rezultati, preko katerih spremljamo potek akcije, kažejo, 
da udeležba pada, kar je ponazorjeno na spodnjem 
grafičnem prikazu. 

  Stolpičasti graf ponazarja količino pripeljanih koristnih 
odpadko v okviru akcije.

     Ker želimo, da se v akcijo vključi več gospodinjstev, smo se 
odločili, da znižamo spodnji prag, ki je potreben za 
napredovanje iz razreda, ki vam omogoča 10-odstotni 
popust, v razred z 20-odstotnim popustom. Po novem je 
treba za 20-odstotni popust doseči le tri bonuse v tekočem 
letu.
     Podrobnejše informacije o akciji so navedene spodaj, 

lahko pa si jih preberete tudi na naši spletni strani 
www.kpv.si.

1. Akcija poteka do preklica.
2. Koristne odpadke, ki sodijo v akcijo (papir, umetne mase, 

steklo), oddajate na vhodu v Center za ravnanje z 
odpadki Vrhnika d.o.o. (CRO) v skladu z delovnim časom, 
navedenim na tabli pri vhodu.

3. Datumi in čas trajanja akcij, število potrebnih točk in 
vrednosti za kilogram koristnih odpadkov ter vse 
spremembe bodo objavljeni v Našem časopisu, Ogrizku 
ali spletni strani KPV, d. d.

4. Pri prvem dovozu koristnih odpadkov morate imeti s 
seboj zadnjo položnico Komunalnega podjetja Vrhnika 
d.d. ali Stanovanjske zadruge Vrhnika, iz katere vam bo 
delavec CRO prepisal podatke na prvo stran evi-
denčnega kartončka in vam ga izročil.

5. Evidenčni kartonček morate imeti s seboj vsakokrat, ko 
pripeljete koristne odpadke v CRO.

6. Odpadke stehta uslužbenec CRO, v vaši prisotnosti in 
vam količino in datum vpiše v kartonček ter oboje 
potrdi s svojim podpisom.

7. Mesečno lahko dosežete le en bonus. Ko ga 
dosežete, kartonček oddate uslužbencu na 
vhodu v CRO, ki bo datum oddaje vpisal v 
evidenčno knjigo, vi pa jo boste potrdili s 
podpisom. Dobili boste nov evidenčni 
kartonček, v katerega se prenesejo tudi 
količine iz prejšnjega kartončka, ki so presegle 
bonus.

8. Vsak, ki doseže bonus, dobi najmanj 10-
odstotno spodbudo.

PRAVILA  AKCIJE »S  KOKOM CENEJE«:

MEDOBČINSKA
INŠPEKCIJA

AKCIJA KOKO 
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Ločeno zbrane frakcije iz zvonastih zabojnikov, ki jih občani skrbno prinašate na ekološke 
otoke, praznimo s specialnim tovornim vozilom – samonakladalnikom. Želimo vas opozoriti, 
da ne parkirate avtomobilov pred ekološkimi otoki, kajti tovorno vozilo z dvigalom 
potrebuje določen manipulativni prostor za praznjenje zabojnikov. 

Vozilo papir in embalažo iz umetnih mas pripelje na sortirnico odpadkov na Center za 
ravnanje z odpadki. Steklo pa na posebej prirejeno skladišče. Ločene frakcije na sortirnici 
odpadkov delavci ročno prebirajo. Odpadke nato stisnejo v bale in odpeljejo v nadaljnjo 
predelavo (reciklažo). S tem ohranjamo energijo in neobnovljive naravne vire. 

PRAZNJENJE  
ZBIRALNIC 

9. Vsak, ki bo v 12 mesecih zbral 3 bonuse, bo naslednje leto 
napredoval v višji razred in dosegel 20-odstotno 
vzpodbudo.

10. Za ohranitev doseženega razreda bo moral občan letno 
zbrati vsaj 3 bonuse. V nasprotnem primeru bo zdrsnil v 
nižji razred.

11. Če kartonček izgubite, se vam pripeljane količine ne 
upoštevajo.

12. Dosežene točke bodo upoštevane v naslednjem mesecu 
po oddaji kartončka.

   V času trajanja akcije dobite točke tudi za prineseno 
gospodinjsko olje, ki vam ostaja po cvrtju hrane. Kilogram 
olja je vreden 2 točki.
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V 2005 letu so občine Vrhnika, Borovnica, Logatec, Polhov Gradec, Dobrova in Brezovica 
organizirale medobčinsko inšpekcijsko službo, ki naj bi bedela nad izvajanjem občinskih 
odlokov. Zaposleni v KPV, d.d. smo ustanovitev omenjene službe pozdravili z odobravanjem, 
saj smo že nekaj časa opozarjali na nujnost ustanovitve take službe. Medobčinska inšpekcija 
ima pristojnost in znanje, da bo v prihodnosti lahko izpeljala postopke potrebne za 
doslednejše izvajanje javnih služb in ne nazadnje tudi kaznovanje vseh tistih, ki ne 
spoštujejo določb zapisanih v občinskih aktih. 

V preteklosti smo na KPV, d.d. velikokrat naleteli na posameznike, ki niso spoštovali določb v 
odlokih, ki urejajo področja našega delovanja (vodovod, kanalizacija, odpadki, urejanje cest, 
plin). Naš moto je, da se s posamezniki poskušamo pogovoriti na prijazen način. Saj poznate 
tisto: »Lepa beseda lepo mesto najde.« Smo pa pri svojem vsakdanjem delu naleteli tudi na 
primere, ko prijaznost ni bila najlepše sprejeta. Take primere bomo od sedaj naprej 
prepuščali Medobčinskemu inšpektoratu.

Obveščamo vas, da bomo v prvi polovici letošnjega leta skupaj 
z inšpekcijsko službo izpeljali akcijo, v kateri bomo 

preverili velikost posameznih zabojnikov za 
odpadke in opozorili na morebitne neskladnosti 

z določili v občinskem odloku. Akcija sodi v 
sklop prizadevanj za povečevanje količine 

ločeno zbranih odpadkov in posredno 
zmanjševanje stroškov povezanih s tem.

Naslednje dejavnosti, ki jih bomo v 
sodelovanju z inšpekcijsko službo 
izvedli v tem letu, bodo v skladu z 
občinskim odlokom o ravnanju z 
odpadki povezane s pregledovanjem 
vsebine zabojnikov za nekoristne 
odpadke. V tej številki Ogrizka smo za 

osvežitev spomina napisali, kateri 
odpadki sodijo med nekoristne. Naj vas 

spomnimo, da je predvidena globa za 
primer, ko se v zabojniku za nekoristne 

odpadke znajdejo tudi koristni odpadki, 
zelo visoka. Ver-jamemo, da že sedaj vestno 

ločujete odpadke, tako da inšpektorji s tovrstnim 
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