
Spoštovani 
občani
Vsebina tokratnega Ogrizka je nekaj poseb-
nega. Ob 50-letnici našega obstoja smo 
za vas pripravili kratek povzetek naše poti 
od začetka leta 1964, ko smo bili ustano-
vljeni, pa do danes, ko spadamo med naj-
uspešnejša komunalna podjetja v Sloveniji. 
Predstavili vam bomo dogodka, na katera 
smo še posebej ponosni: sprejem naših 
občin ustanoviteljic (Občina Borovnica, Log 
- Dragomer in Vrhnika) med lokalne sku-
pnosti, ki delujejo po načelu Zero Waste, 
in ustanovitev depoja, kot smo svoj center 
ponovne uporabe poimenovali v Komunal-
nem podjetju Vrhnika.
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Da so v mednarodno 
združenje Zero Waste 

povabili prav občine, v katerih 
izvaja storitev ravnanja z odpad-
ki naše podjetje, ni naključje, saj 

ločeno zbiramo odpadke že 20 let. 
Občani smo leta 2013 iz vseh 
nastalih odpadkov izločili kar 

76,17 % koristnih.

»Zero Waste« pomeni dobesedno »nič odpad-
kov«. Širši cilj strategije Zero Waste pa je obliko-
vanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, da 
se zmanjšata prostornina in toksičnost odpadkov 
ter ohranja in predela vse materiale, ki se jih ne 
sežiga ali odlaga. Je to mogoče ali je to le znan-
stvena fantastika, si mora odgovoriti vsak sam. 
V občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer 
smo se že pred 20 leti odločili za pot brez odpad-
kov in se počasi, korak za korakom, odpravili proti 
cilju. Zaradi vztrajnosti in vašega sodelovanja smo 
pri ločevanju dosegli vrhunske rezultate. Ti so tudi 
vzrok za to, da smo bili kot prve občine v Sloveniji, 
letos spomladi povabljeni v mednarodno mrežo 
Zero Waste. Vanjo so vključene lokalne sku-
pnosti, ki skušajo s svojim delovanjem 
ustvariti družbo brez odpadka.  
Naša pot približevanja družbi 
brez odpadkov se je začela 
leta 1994. Takrat je Občina 
Vrhnika, ki je obsegala tudi 
območje zdajšnjih občin 
Borovnica in Log - Dra-
gomer, na pobudo Komu-
nalnega podjetja sprejela 
vizionarsko odločitev o mo-
dernizaciji ravnanja z odpadki. 
Podprla je začetek ločenega zbi-
ranja odpadkov v gospodinjstvih že 
takrat, ko o tem v Sloveniji ni razmišljala še 
nobena druga občina. Kako drzna je bila ta odlo-
čitev, kaže tudi to, da je bila prva zakonodaja, ki je 
uvedla obvezno ločevanje odpadkov na nacionalni 
ravni, sprejeta šele leta 2001. 
Od začetka ločenega zbiranja potekajo hkrati tudi 
dejavnosti, namenjene ozaveščanju občanov ozi-
roma predstavljanju pomena ločevanja odpadkov. 
Občani se morajo zavedati, da so odpadki surovi-
ne in da z njihovim ločevanjem ohranjamo neob-
novljive naravne vire, ustvarjamo pogoje za nove 
zaposlitve in vplivamo na ceno ravnanja z odpad-
ki. Ta se na območju, kjer skrbi za ravnanje z od-
padki Komunalno podjetje Vrhnika, ni spremenila 

že več kot 10 let. 
Prav ozaveščanje uporabnikov naših uslug je za 
uspešno ločeno zbiranje odpadkov najpomemb-
nejše. V slabih 20 letih smo tako dosegli lepe 
rezultate. Za občane občin Borovnica, Log - Dra-
gomer in Vrhnika je po vseh teh letih ob spodbudi 
Komunalnega podjetja Vrhnika ločevanje odpad-
kov postalo nekaj samoumevnega. Izdajamo ča-
sopis Ogrizek, se ves čas pojavljamo v lokalnih 
medijih in pripravljamo različne akcije. Posebej 
odmevna so predavanja, ki jih izvajamo za mladi-
no in drugo zainteresirano javnost. Predavanja, ki 
jih obiskujejo slušatelji iz vse Slovenije, so temat-
sko pripravljena za pet starostnih skupin, letno pa 
se jih udeleži od 1000 do 1500 slušateljev. 

Z ozaveščanjem ki temelji na azteškem 
spoznanju, »da smo dobili planet 

na posodo, da ga ohranimo za 
naše zanamce« želimo pove-

čati naravovarstveno zavest 
občanov. Leta 1999 pa smo 
se odločili še za finančno 
spodbudo. Zato smo prvi 
v Sloveniji uvedli posebno 

akcijo »S Kokom ceneje«. 
Tako zdaj občani lahko loče-

no zbrane odpadke namesto 
na ekološki otok pripeljejo v zbirni 

center, mi pa jim od lani za vsak kilo-
gram koristnih odpadkov (steklo, pločevinke, 

papir, mešana embalaža), ki jih občani pripeljejo 
na zbirni center, »podarimo« 0,1 evra. Vsoto, ki jo 
občani zberejo v okviru akcije »S Kokom ceneje«, 
jim mesečno odštejemo od zneska na položnici.
Lani smo za zmanjševanje odpadkov zasnovali 
tudi center ponovne uporabe in ga poimenova-
li depo. V Komunalnem podjetju Vrhnika bi radi 
dokazali, da je mogoče z dejavnostmi, ki potekajo 
v centrih ponovne uporabe, zbrati pretežen del 
sredstev za plače zaposlenih, ki v takem centru 
delajo. Zato smo dejavnostim, ki potekajo v kla-
sičnih centrih ponovne uporabe, dodali nove, ki 
prinašajo večjo dodano vrednost. 

Kljub dobrim rezultatom pa moramo stremeti na-
prej, iskati nove poti in ustvarjati nove povezave. 
Tako se naše delo še izboljšuje, pričakujemo pa 
lahko tudi še boljše rezultate. Že na začetku poti 
smo se povezali z vzgojno-izobraževalnimi usta-
novami. Z veseljem ugotavljamo, da razmišljanje 
Zero Waste vrtcem in šolam v Borovnici, Logu 
- Dragomerju in na Vrhniki ni tuje. Vsi pri otrocih 
uspešno spodbujajo skrb za okolje. 
Prav Vrtec Vrhnika je zgleden primer dobre prakse 
daleč naokoli. Razmišljanje zaposlenih v njem je 
sorodno strategiji Zero Waste, saj s svojimi pro-
jekti vestno skrbijo za okolje. Med drugim upora-
bljajo čistila, ki nimajo slabega vpliva na okolje, 
izvajajo program, ki ostanke hrane zmanjšuje 
na minimum, in otrokom pripravljajo 
ekološko pridelano zelenjavo iz 
lastnega vrta; otroci pijejo 
limonado, ki ji dodajo do-
mačo limeto … Zadnji 
projekt, ki so se ga 
lotili, je uvedba pral-
nih plenic. Ob podpori 
Ekologov brez meja, 
Zero Waste Slovenija 
in našega podjetja so za-
posleni vložili veliko truda v 
zagon in izvajanje projekta. Ta 
bo vplival na zmanjšanje količine 
plenic, ki se sicer odlagajo kot odpadek; poleg 
tega pa so pralne plenice tudi bolj zdrave, saj pri 
njihovi uporabi skoraj ni treba uporabljati krem. 
Prav večina krem pa je izdelanih iz naftnih de-
rivatov, z dodanimi dišavami in drugimi hormon-
skimi motilci. Vse plenice za enkratno uporabo, 
torej tudi biološko razgradljive, vsebujejo natrijev 
poliakrilat, ki ga krivijo za nastanek pleničnega 
izpuščaja in uroinfekta. Sporna je tudi prisotnost 
dioksina, ki nastaja kot stranski produkt beljenja 
papirja za plenice za enkratno uporabo. Čeprav je 
ta prisoten v plenicah le v sledeh, je treba pouda-
riti, da je nevaren že v izredno majhnih količinah 
in je na seznamu najbolj rakotvornih snovi.

Ob sprejemu naših občin v mednarodno mrežo 
lokalnih skupnosti brez odpadka pa ne smemo 
pozabiti na zaveze, ki jih prinaša članstvo. Pri do-
ločanju cilja smo se oprli na rezultate iz leta 2013, 
ko je bilo izmed vseh nastalih odpadkov (7834 
ton) izločenih 76,17 % koristnih ali dobrih 254 
kg koristnih odpadkov na občana (ti odpadki so 
bili oddani v predelavo). 80 kg je bilo ostanka, ti-
stih odpadkov, ki jih praznimo iz črnih zabojnikov. 
Vsak občan ustvari torej slabih 334 kg na leto. 
Zato so se Občine Borovnica, Log - Dragomer in 
Vrhnika zavezale, da bodo njihovi občani  do leta 
2021 iz vseh nastalih odpadkov izločili najmanj 
82 % koristnih oziroma ustvarili le 300 kg odpad-
kov na občana, od katerih bo le 70 kg nekoristnih. 

Zavedamo se, da je poleg dobrega dela Ko-
munalnega podjetja za dosego opisa-

nih rezultatov bistvenega pomena 
okoljska zavest občanov. Ker je 

ta v občinah Borovnica, Log - 
Dragomer in Vrhnika že zdaj 
visoko razvita, verjamemo, 
da bomo s skupnimi močmi 
dosegli zastavljene cilje in jih 

verjetno še presegli. 
Vse napisano vodi v družbo brez 

odpadkov in se lahko udejanji v 
vsaki lokalni skupnosti. Potrebni so le 

volja, sodelovanje in razumevanje trajno-
stnega razvoja kot temeljnega vodila pri ohranja-
nju narave. Izgovori, da je ločevanje prezahtevno 
oziroma da je za to treba veliko časa in finančnih 
sredstev, so neutemeljeni. Verjamemo, da nam bo 
sledilo še veliko komunalnih 
podjetij in lokalnih sku-
pnosti in da bo stra-
tegija Zero Waste 
postala vodilo 
vseh, ki živimo v 
naši lepi Slove-
niji. S skupnimi 
močmi nam bo 
uspelo. 

Občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika, 
prve v Sloveniji, povabljene v mednarodno mrežo 

ZERO
WASTE

Številka 13, september 2014
Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. 



Začetki
Začetki vrhniškega komunalnega podjetja segajo v leto 1964. Skupščina občine Vrhnika je 
takrat izdala odločbo o ustanovitvi Komunalnega podjetja Vrhnika in dovoljenje za njegovo 
konstituiranje. Zato se je od Obrtno gradbenega podjetja Dolomiti Vrhnika izločila komunalna 
dejavnost in se oblikovala kot samostojno podjetje. Novoustanovljeno podjetje je prevzelo 
vzdrževanje cest in javnih površin, vzdrževanje snage, kanalizacijo, javni vodovod in druge 
komunalne dejavnosti. Svojih poslovnih prostorov podjetje na začetku ni imelo, zato so bile 
delavnice, pisarne in garaže na več lokacijah na Vrhniki (Gradišče, Cesta gradenj in 'Črni 
orel'). Kasneje se je področje delovanja razširilo še na pokopališko in vodovodno-inštalater-
sko dejavnost ter opravljanje storitev s traktorskimi priključki. Ob koncu leta 1965 je podjetje 
prevzelo še upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih hiš. 
Takratna mehanizacija je bila še zelo skromna (parni valjar, traktor Aran na železnih kole-
sih ...) Na začetku smo tako odpadke pobirali s sposojenim vozilom, ki se je enkrat na teden 
pripeljalo iz Ljubljane. Zimsko službo smo takrat izvajali s konjskimi vpregami in lesenimi 
plugi, najetimi pri bližnjih kmetih.

Prvi napredek
Ob koncu prvega desetletja delovanja se je nabor opreme že bistveno izboljšal: posedovali 
smo dva tovornjaka, greder, rovokopač in kompresor. Prvo lastno smetarsko vozilo smo kupili 
leta 1975. Kasneje smo ga poimenovali kar »filmska zvezda«, saj je sodelovalo pri snemanju 
filma v Ljubljani. 

Vodenje prevzame Stojan Jakin
V prvi polovici leta 1983 je vodenje podjetja prevzel Stojan Jakin. Uvedel je sodobnejše stra-
tegije razvoja podjetja, in začeli smo uresničevati smelejše ideje. Zagnanost mladega kolekti-
va se je kmalu izkazala: z mnogo udarniškega dela je bila leta 1984 zgrajena upravna stavba 
podjetja, ki jo uporabljamo še danes. 

Zagon Borovniškega Vršaja
Pomembna prelomnica (ne le za delovanje podjetja, ampak tudi za vse uporabnike z našega 
območja) je bil zagon vodnega zajetja Borovniški Vršaj leta 1983, s čimer smo večini odje-
malcev zagotovili zelo kakovostno oskrbo s pitno vodo. 

VRSTA ODPADKA

MKO 23470 
občanov

LOČENO 
ZBRANI 
odpadki

23470 
občanov struktura

%

ton kg/občana/
leto ton kg/občana/

leto

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 1.867 79,53 23,83 %

ORGANSKI odpadki 3066 130,62 39,14 %

STEKLO 375 15,97 4,79 %

PAPIR 886 37,76 11,31 %

EMBALAŽA - 
plastična in kovinska

980 41,77 12,51 %

NEVARNI odpadki 32 1,35 0,41 %

SVEČE 21 0,90 0,27 %

ODPADNA ELEKTRIČNA  
IN ELEKT. OPREMA

86 3,67 1,10 %

LES + LESENA EMBALAŽA 245 10,44 3,13 %

KOVINE 103 4,37 1,31 %

GUME 38 1,61 0,49 %

RAVNO STEKLO 35 1,46 0,45 %

OBLAČILA, OBUTEV  
IN TEKSTILIJE

100 4,26 1,28 %

Skupaj MKO 1.867 79,53 23,83 %

Skupaj KORISTNI ODPADKI 5.967 254,19 76,17 %

Skupaj MKO IN KORISTNI 
ODPADKI 7.834 333,72 100,00 %

Zbrani odpadki v letu 2013

Začetki vrhniškega komunalnega podjetja segajo v leto 1964
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Skupaj z vami že  50 let  vzdržujemo lepo, čisto, prijazno in varno okolje

76,17 %

Leto 1995 – začetek zbiranja BIO-odpadkov



Izjemni dosežki na področju ravnanja z odpadki
Zadnjih dvajset let namenjamo veliko pozornosti ločenemu zbiranju odpadkov. V Sloveniji 
smo pri tem odigrali pionirsko vlogo. Že leta 1995 (pet let pred evropsko uredbo, ki je predpi-
sala tako dejavnost) smo vsem gospodinjstvom brezplačno razdelili zelene zabojnike za or-
ganske odpadke oziroma kompostnike in manjše kuhinjske zabojnike. Na zemljišču starega 
odlagališča smo postavili prvo prebiralnico odpadkov v Sloveniji, nekaj let kasneje pa še prvo 
kompostarno z računalniško vodenim vpihovanjem zraka. Iz teh, sprva pilotskih projektov 
smo razvili za tiste čase edinstveni Center za ravnanje z odpadki (odslej: CRO), ki je postal 
vzorčni model za mnoge podobne objekte v Sloveniji. Za povečanje učinkovitosti njegovega 
delovanja in njegov razvoj oziroma zaradi zaostritve zakonodaje na tem področju pa smo 
morali posodobiti tehnologijo, kar je bil za KPV prevelik investicijski zalogaj. Delničarji so se 
zato odločili CRO prodati. Iz podjetja so odcepili tisti del, ki se je ukvarjal s kompostiranjem in 
prebiranjem odpadkov. Novonastalo družbo CRO Vrhnika, d. o. o. (solastnika sta bila Občina 
Vrhnika in KPV) so leta 2007 z mednarodnim javnim razpisom ponudili v prodajo. Za najbolj-
šega ponudnika je bila izbrana avstrijska družba Saubermacher, ki se je ob nakupu zavezala 
dolgoročno sodelovati s KPV in sanirati kompostarno.
Celotni projekt ločevanja odpadkov je od samih začetkov oblikovan in voden po idejnih za-
snovah in vizionarskih načrtih vodstva podjetja, ki ga začetni uspehi niso uspavali. Naspro-
tno. Sistematično smo nadgrajevali sistem ločevanja tako  tehnološko kot organizacijsko in 
povečevali učinkovitost in uspešnost postopkov. Tako nam je uspelo na tem področju doseči 
najboljše rezultate med vsemi slovenskimi komunalnimi podjetji, kar je nedvoumno potrdilo 
in izpostavilo tudi Računsko sodišče v svojem revizijskem poročilu iz leta 2009. To pa doka-
zujejo tudi različna priznanja, ki so jih prejeli podjetje, njegovo vodstvo ali občine ustanovi-
teljice. Slednje so se med drugim izkazale na natečaju za Najbolj zeleno občino 2011, ki ga 
je skupaj s podjetjem Fit media, Združenjem občin Slovenije in Skupnostjo občin Slovenije 
razpisalo Ministrstvo za okolje in prostor. Poudarek je bil na ravnanju z odpadki. Občina Vrh-
nika je postala najbolj zelena občina 2011 z več kot 5000 prebivalci in najbolj zelena občina 
2011 z več kot 5000 prebivalci na področju ravnanja z odpadki; občina Borovnica je prejela 
naziv najbolj zelena občina 2011 z manj kot 5000 prebivalci na področju ravnanja z odpadki; 
občina Log - Dragomer pa je v dveh kategorijah zasedla drugo mesto. 
Tako odličnih dosežkov ne bi bilo mogoče doseči brez visoke stopnje ozaveščenosti in skrb-
nega ravnanja naših občanov. V podjetju se tega ves čas zavedamo, zato smo že zgodaj ve-
liko energije namenili različnim akcijam ozaveščanja uporabnikov in njihovemu informiranju. 
Že od leta 2003 pripravljamo izobraževanja otrok in mladine, ki se jih je do zdaj udeležilo 
že več kot 17 000 slušateljev. Komunalno podjetje Vrhnika je prvo v Sloveniji uporabnikom 
ponudilo tudi finančne vzpodbude (prek akcije KOKO si lahko zmanjšajo znesek na položnici). 
Naše delovanje je bilo kot primer dobre prakse v zadnjih letih več kot desetkrat predstavljeno 
na različnih simpozijih in drugih strokovnih srečanjih. 

Novo vodstvo v letu 2010 prevzame mag. Brigita Šen Kreže 
Konec leta 2010 je vodenje podjetja prevzela mag. Brigita Šen Kreže, ki je v kratkem času 
uveljavila vrsto posodobitev poslovnega procesa, konsolidacijo dejavnosti v podjetju, večjo 
stroškovno učinkovitost in preglednost poslovanja. Uspelo ji je doseči kontinuiteto dobrih po-
slovnih dosežkov in jih še nadgraditi. Pod njenim vodstvom smo uvedli vrsto novosti: tržnico 
na Vrhniki, več promocijskih aktivnosti in akcij ozaveščanja (dan odprtih vrat, sodelovanje 
na lokalnih sejemskih in podobnih prireditvah …), center ponovne uporabe (projekt depo), 
razširitev gradbene dejavnosti (projekt Čista Ljubljanica) in druge. 

Trenutna organiziranost in poslovanje
Podjetje ima trenutno več kot 100 zaposlenih, ki delajo v treh sektorjih (tehnični, finančno-
-računovodski in splošni) oziroma v več kot petnajstih enotah: oskrba s pitno vodo, odvajanje 
in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, oskrba s plinom, vzdrževanje javnih površin in 
javne razsvetljave, pogrebno-pokopališka dejavnost, komunalni inženiring in še druge pod-
porne službe podjetja. Posipamo in plužimo dobrih 320 kilometrov cest in pločnikov ter vzdr-
žujemo več kot 33 000 m2 parkirišč in drugih javnih površin v treh občinah ustanoviteljicah. 
Podjetje že drugo leto gradi novo infrastrukturo v okviru projekta Čista Ljubljanica na Vrh-
niki. Komunalno infrastrukturo pospešeno gradijo tudi v drugih dveh občinah, v Borovnici in 
Log - Dragomerju. Prepotrebna infrastruktura za odvajanje odpadne in padavinske vode bo 
zgrajena tudi z izdatno pomočjo sredstev iz evropskih strukturnih skladov in države. Vrhnika 
in Borovnica bosta poleg tega dobili tudi dolgo pričakovano čistilno napravo. 
Podjetje posluje uspešno tudi finančno, kar potrjujejo pohvale nadzornih organov in pozitivna 
mnenja revizorjev ter visoke bonitetne ocene različnih ocenjevalnih institucij. 

Načrti za prihodnost
Delavci Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., si bomo še naprej prizadevali 
za še večjo učinkovitost in uspešnost poslovanja, dvig kakovosti storitev in zadovoljstvo naših 

uporabnikov. Še bolj želimo poudariti našo okoljsko ozavešče-
nost in visoko stopnjo družbeno odgovornega ravnanja – 

za razvoj in napredek občin, v katerih delujemo. 

Najpomembnejši cilji za naslednjih pet let:
polni zagon projekta Zero Waste in centra ponovne  
uporabe oziroma trgovine depo,
vsaj 82 % ločeno zbranih odpadkov,
manj kot 70 kg odloženih odpadkov na prebivalca,
manj kot 300 kg ustvarjenih odpadkov na prebivalca,
zgraditev pomožnih objektov za skladiščenje posipnih materialov in hrambo vozil,
posodobitev službe uporabniške podpore (idejni projekt: vse na enem mestu).

Ali veste, da smo vrhniški komunalni delavci:
• sodelovali pri graditvi planinške velikanke, 
• dolga leta upravljali žičnice na Ulovki, kjer se je s prvimi  

smučarskimi veščinami seznanila večina okoliške mladine, 
• v prvih letih po nastanku ljudem žagali drva …

 Sodelovanje pri graditvi planinške velikanke

Nova čistilna naprava na Vrhniki v gradnji

Tržnica na Vrhniki
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Posipamo in plužimo dobrih 320 kilometrov cest in pločnikov



V skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo prevzema družba za ravna-
nje z odpadno embalažo odpadno embalažo od komunalnih podjetij in zagotavlja nadaljnje 
ravnanje z njo.

Kam gre odpadna embalaža, ki jo vestno ločujete?

Odpadna embalaža iz papirja in kartona
Po dodatnem sortiranju odpadne embalaže pri obdelovalcih odpadne embalaže to pripravimo 
za transport do predelovalcev papirne in kartonske odpadne embalaže.

Steklena odpadna embalaža
Steklena embalaža se po dodatnem sortiranju pri obdelovalcih steklene embalaže predela v pre-
delovalnicah steklene embalaže, ki zagotavljajo nadaljnjo surovino za nove proizvode iz stekla.

Mešana odpadna embalaža 
Mešana odpadna embalaža potuje najprej do sortirnic, kjer jo razvrstijo po vrstah materiala. 
Prevladuje plastična embalaža, sledita ji sestavljena in kovinska embalaža. Plastična emba-
laža se nadalje sortira še podrobneje po vrsti plastičnih materialov (PP, PET, PE, PS …), nato 
pa potuje do predelovalcev. 

Ostanek po sortiranju se pripravi za gorivo, primerno za sosežig,  
z visoko kurilno vrednostjo, ki dobro nadomešča ostale energente.
Naj odpadna embalaža, ki jo ločujete, postane nov vir surovin.  
Tako ohranjamo naravne vire za naslednje rodove.
Z ločevanjem odpadne embalaže prispevate tudi  
vi svoj delež k čistejšemu in prijetnejšemu okolju.

Družba za ravnanje z odpadno embalažo
RECIKEL, d. o. o., 
Vevška cesta 52, 
SI – 1260 Ljubljana - Polje,
www.recikel.si

depo je ime našega centra ponovne upora-
be, ki smo ga v Javnem podjetju Komunalno 
podjetje Vrhnika odprli lani. V podjetju vsak 
dan znova sprejemamo nove izzive in ideje, s 
katerimi želimo popestriti zgodbo o ohranja-
nju naravnih virov in okolja. Ljudem želimo 
povedati, da ni dovolj, da odpadke ločujemo; 
stvari, ki nosijo s sabo svojo zgodbo, ki ima-
jo »dušo«, odložimo na posebno mesto, kjer 

bodo spet zaživele in postale uporabne. 
Centri ponovne uporabe v tujini niso nobena 
posebnost. Stare predmete, ki jih ljudje ne 
potrebujejo več, v njih ponujajo drugim. Tudi 
v Sloveniji deluje že več kot 10 takih centrov, 
njihov nastanek pa so omogočile predvsem 
subvencije lokalnih skupnosti ali sredstva, 
pridobljena na razpisih. 
V našem depoju skušamo prinesenim stva-
rem z različnimi dejavnostmi obogatiti vre-
dnost in tako zagotoviti sredstva za plače za-
poslenih v centru ponovne uporabe, pa tudi 
ustvarjati nova delovna mesta.  
V našem depoju ne prodajamo le obnovlje-
nih rabljenih predmetov, kar sicer najpogo-
steje počno klasični centri ponovne uporabe. 
Dodali smo še nekaj dejavnosti. Zaposleni v 
depoju na primer ozaveščajo otroke v vrt-
cih, učence v osnovnih in srednjih šolah ter 
študente o ravnanju z odpadki, o posledicah 
onesnaževanja okolja, zdravi prehrani, ško-
dljivem sevanju in drugih vsebinah, posredno 
ali neposredno povezanih z varovanjem oko-
lja in trajnostnim razvojem. 
Posebno pozornost namenjamo v depoju 
preoblikovanju predmetov: stare predmete 
preoblikujemo do take mere, da popolno-
ma spremenimo njihovo uporabo. Iz starih 
kavbojk izdelamo na primer lično torbico, iz 
ostankov usnja pas, iz radijskega sprejemni-
ka luč, iz smučarskih vezi obešalnik … So-
delujemo z ljudmi, ki imajo izkušnje, voljo in 
znanje »staro« spreminjati v »nor(v)o«. 
Odkar smo se decembra 2013 prvič pred-

stavili na vrhniški tržnici, nas obiskuje vedno 
več ljudi, ki podpirajo naše zamisli. Pravijo, 
da je pri vsem, kar počnemo in ponujamo, 
najpomembnejši prijeten občutek, ki ga 
vzbujajo kakovostni predmeti z »dušo«.
Prihodnje leto nameravamo sredi Vrhnike 
odpreti trgovino. Prodajni in razstavni prostor 
bomo opremili tako, da boste starejši v njem 
začutili pridih svoje mladosti, mlajša gene-
racija pa podoživela tisto »bilo je nekoč«. 
Poučno, hudomušno, razigrano, uporabno in 
kakovostno – naprodaj ali le na ogled.
Do takrat pa nas lahko še naprej obiskujete 
vsako soboto na vrhniški tržnici (lesena stoj-
nica poleg mlekomata). Pridite, poglejte in 
pokramljajte z nami. 
Večje predmete, kot je npr. stara masivna 
hrastova spalnica, pa si lahko ogledate in 
jih tudi kupite v Zbirnem centru Vrhnika, na 
sedežu Komunalnega podjetja Vrhnika, kjer 
imamo v lesenem objektu urejen mini »raz-
stavni salon«. Obiščete ga lahko v urah, ko 
je odprt Zbirni center, in sicer od ponedeljka 
do sobote od 8. do 14. ure, ob sredah pa od 
8. do 17. ure.
Vabimo vas, da sodelujete pri razvoju depo-
ja. Ko se boste nekega lepega dne odločili 
pospraviti podstrešje, klet ali garažo ali pa 
boste brisali prah z okraskov v dnevni sobi 
in ugotovili, da vam nekatere stvari niso več 
všeč ali pa jih ne potrebujete, jih nikar ne za-
vrzite, ampak pomislite na depo. Vaše stvari 
bodo v njem razveselile koga drugega. Mor-
da zbiratelja starih »plošč«, knjig, porcelana, 

skratka starin. Oddate lahko tudi rabljene 
otroške vozičke, igrače in še marsikaj.

Postopek oddaje omenjenih predmetov je 
preprost: 
• pripeljite jih v Zbirni center Vrhnika;
• podrobnejše informacije vam bo podal za-

posleni na tehtnici;
• mobilna št. depoja je 041 777 385 (Breda 

Kovač Babnik, Boštjan Rode) 
• manjše predmete lahko odložite na pripra-

vljen prostor pred lesenim objektom, opre-
mljenim z napisom »podarjam depoju« 
ali vsako soboto na vrhniški tržnici

• večje predmete vam bo pomagal raztovo-
riti zaposleni v Zbirnem centru Vrhnika

V zabojnike za steklo, papir in embala-
žo (plastična in kovinska) na ekoloških 
otokih odlagajte le tiste koristne odpad-
ke, ki spadajo v posamezne zabojnike. 
Ločeno zbrane frakcije prej razstavite, 
zložite, razrežite na primerno velikost ali 
stisnite. 

Poskrbite, da okolica ekološkega otoka 
ne bo videti kot zgovorna »karikatura«, 
ki predstavlja nepravilno ravnanje. Po-
gosto se dogaja, da je okolica ekoloških 
otokov onesnažena s kosovnimi in drugimi 
odpadki, ki ne spadajo na ekološki otok.
Ob zabojnike na ekoloških otokih torej ne 
odlagajte ničesar.
Medobčinska inšpekcijska služba zaradi 
nespoštovanju določil iz Odloka lahko ka-
znuje fizične in pravne osebe.

Vse odpadke, ki ne spadajo na ekološki 
otok, pripeljite v Zbirnih center Vrhni-
ka, kjer jih boste odložili po predhodnem 
tehtanju ločeno po materialih oz. po skupi-
nah. Zaposleni v Zbirnem centru vam bodo 
pomagali razvrstiti odpadke oz. surovine, ki 
jih nato oddajamo v predelavo. 

Postanite obiskovalec Zbirnega centra tudi tisti, ki nas še niste obiskali oz. niste vedeli, da 
imamo za vse vrste odpadkov (več kot 30 vrst) posebno mesto, zabojnik oz. ploščad. Bodite 
za zgled drugim, kajti to, da se boste na pravilen način znebili odpadkov, je velik prispevek 
k čistemu okolju, v katerem bivate.  
Letno obišče naš Zbirni center več kot 10.000 obiskovalcev.
Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 750 29 59 (ga. Rupnik) ali pišite na info@kpv.si.

DELOVNI ČAS:

PON, TOR, ČET, PET

SREDA

SOBOTA

800 – 1400

800 – 1700

800 – 1400

staro za noro

Javno podjetje
Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.

info:
www.kpv.si
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