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Ko smo v enakem obdobju minulega leta 
začeli odvažati ostanke komunalnih od-
padkov na 14-dni, smo sicer pričakovali 
dobre rezultate, vendar ste nas kljub vse-
mu pozitivno presenetili. V letu 2010 ste 
namreč občani občin Borovnica, Log-Dra-
gemer in Vrhnika z vestnim ravnanjem pri 
ločenem zbiranju dokazali, da zmorete že 
zdaj to, kar predvideva EU za leto 2020. 

Največji uspeh pa je gotovo to, da občani 
zdaj drugače gledamo na odpadke, ki na
stanejo v gospodinjstvu, če jih takoj po na
stanku odložimo v pravi zabojnik, škatlo ali 
vrečo. 

Ko ločimo moker, tako imenovani organski 
odpadek od ostale embalaže, naredimo že 
prvi, najpomembnejši korak. Preprečimo 
»smrad«. Drugi korak je, da vso embalažo, v 
katero sodijo steklo (steklenice, kozarci, em
balaža iz stekla), papir (embalaža iz papirja 
in kartona, papir in lepenka, časopisi, rekla
mni letaki, pisarniški material, revije, knjige, 
zvezki, katalogi), plastična in kovinska em
balaža (plastenke, pločevinke in konzerve, 
plastične folije, stiropor, kartonska embala
ža za tekočine – tetrapak, pokrovčki, druga 
embalaža iz umetnih mas), odložimo ločeno 
in odnesemo na ekološki otok. 

Ostane nam še tretji korak, ostanek komu
nalnih odpadkov, med katere spadajo vreče 
sesalnikov, smeti, ki nastanejo pri pometa
nju, plenice, uporabljeni higienski izdelki, 
vata, gumijaste rokavice, cigaretni ogorki, 
umazana folija, odpadki in iztrebki malih ži
vali (zaviti v vrečki), žvečilni gumi, kosi teks
tila, neuporabna obutev … V gospodinjstvu 

je njihov delež najmanjši, kljub temu pa jih 
ni mogoče ponovno uporabiti ali jih recikli
rati. Zato jih odložimo v zabojnik za ostanke 
komunalnih odpadkov. 

V letu 2010 smo na deponijo Ostri Vrh v 
Logatcu odložili 3007 ton ostankov komu
nalnih odpadkov, kar je 1355 ton manj kot 
v letu 2009. To z drugimi besedami pomeni 
približno 271 manj odvozov s smetarskimi 
vozili na deponijo Ostri vrh.

Z ekoloških otokov in iz Zbirnega centra 
smo v letu 2010 oddali v predelavo 2003 
tone stekla, papirja ter plastične in kovinske 
embalaže, kar je 588 ton več kot v letu 2009.

Iz zelenih zabojnikov pa smo v letu 2010 od
peljali 3068 ton organskih odpadkov. 

Zaposleni v JP KPV, d. o. o., se vam zahva
ljujemo za vestno sodelovanje pri ločeva
nju odpadkov. Zaradi vaše visoke okoljske 
ozaveščenosti je okolje manj obremenjeno. 
Morda se nam bo pridružila tudi tista pešči
ca občanov, ki vztrajno zavrača vsa načela 
ravnanja z odpadki in ki si še vedno »upa« 
odložiti odpadke v naravo. Mnogo več pa 
vas je takih, ki to opazujete in tudi ustrezno 
ukrepate, tako da kršitelje prijavljate Med
občinski inšpekcijski službi. Občani lahko 
pripeljete v Zbirni center vse vrste odpad
kov, ki pa jih je treba razvrstiti po materialih 
ali po skupinah. Po veljavnem ceniku JP KPV, 
d. o. o., vam bomo zaračunali le odložene 
ostanke komunalnih odpadkov (če jih imate 
večje količine in ne morete vseh odložiti v 
zabojnik doma),  in azbest, za katerega ve
ljajo posebna pravila ravnanja. 

DRAGI OBČANI, V LOČENEM ZBIRANJU 
ODPADKOV STE NAJBOLJŠI V SLOVENIJI

Od izida zadnje številke Ogrizka je minilo že kar nekaj 
časa. Vzrok za naš molk ni v tem, da bi primanjkovalo 
dogodkov, povezanih z odpadki, ampak v tem, da jih je 
bilo preveč. Vsakdanjega dela je bilo toliko, da nam je 
zmanjkalo časa za oblikovanje nove številke.

V zadnjih treh letih, odkar je izšla zadnja številka Ogriz
ka, je bil prodan Center za ravnanje z odpadki, v naši 
neposredni bližini pa zgrajen obrat Kemisa, ki skrbi za 
nevarne odpadke. Naše delovanje je pregledalo Ra
čunsko sodišče, pripravljali smo predavanja, ki jih je 
obiskalo več kot 4500 ljudi, očistili smo kar nekaj črnih 
odlagališč, postavili veliko ekoloških otokov, aktivno 
sodelovali pri pripravi zakonodaje, po Sloveniji in v tu
jini predstavljali naše delo kot primer dobre prakse in 
počeli še marsikaj drugega. 

Naše poslanstvo se ni spremenilo, saj skupaj z vami še 
naprej skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov, posredno 
pa tudi za varovanje narave. Ta že dviga glavo in nas 
opozarja, da imajo klimatologi prav, ko napovedujejo, 
da bo nadaljevanje našega potrošniškega načina življe
nja povzročilo spremembe, ki bodo usodno vplivale na 
kakovost našega življenja.

Količina ostankov komunalnih odpadkov na prebivalca od 2003 do 2010

Ločeno zbiranje odpadkov v letu 2010

VRSTA ODPADKA

NEKORISTNI  
odpadki

22902 
občanov

LOČENO ZBRANI 
odpadki

22902
občanov

struktura %ton kg/občana/leto ton kg/občana/leto

NEKORISTNI ODPADKI 3007 131  35,19

ORGANSKI odpadki 3068 133,96 35,91

STEKLO 340 14,84 3,98

PAPIR 854 37,28 10,00

EMBALAŽA - plastična in kovinska 809 35,32 9,47

NEVARNI odpadki 46,60 2,03 0,55

SVEČE 24,66 1,07 0,29

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKT. OPREMA 58,8 2,57 0,69

LES + LESENA EMBALAŽA 249 10,87 2,91

KOVINE 87 3,79 1,02

Skupaj NEKORISTNI ODPADKI 3007 131   35,19

Skupaj KORISTNI ODPADKI   5.537,10 241,73 64,81

Skupaj NEKORISTNI IN KORISTNI ODPADKI 8.544,06 372,73   100 %

Tudi tile ponošeni čevlji 
so nekoristen odpadek. 

www.kpv.si



Občani lahko oddate do 50 kg izrabljenih 
gum letno v Zbirnem centru BREZPLAČNO. 

IZRABLJENE GUME

Izrabljena GUMA je guma, ki jo imetnik zaradi 
poškodb, izrabe, izteka življenjske dobe ali dru
gih vzrokov ne more ali ne želi uporabljati in jo 
zato zavrže ali namerava zavreči. 

 � Povzročitelj odpadkov mora izrabljene 
gume oddati zbiralcu.

 � Povzročitelj odpadkov mora izrabljene 
gume oddati ali prepustiti zbiralcu brezplač
no, ne glede na morebitno vrednost materi
ala v njih.

 � Povzročitelj odpadkov lahko izrabljene 
gume prepusti serviserju, povzročitelj 
odpadkov, ki je fizična oseba, pa tudi izva

jalcu občinske gospodarske javne službe, ki 
opravlja dejavnost ravnanja s komunalnimi 
odpadki.

 � Povzročitelj odpadkov, ki je fizična oseba, 
lahko odda v Zbirni center na leto  50 ki-
logramov izrabljenih gum.

 � izvajalec občinske javne službe v zbirnem 
centru ne sme prevzeti izrabljenih gum od 
povzročitelja odpadkov, ki je pravna oseba 
ali samostojni podjetnik posameznik. 

 � Izvajalec občinske javne službe v zbirnem 
centru ne sme prevzeti izrabljenih gum v 
količini, ki presega 50 kilogramov od povzro
čitelja odpadkov, ki je fizična oseba. 

Občani lahko oddate baterije in akumula-
torje v Zbirnem centru ali na Akciji zbiranja 
nevarnih odpadkov brezplačno.

BATERIJA ali AKUMULATOR je kakršenkoli 
vir električne energije, ki nastane z neposre
dno pretvorbo kemične energije in je sesta
vljen iz ene ali več primarnih celic (ni možna 
ponovna polnitev) ali ene ali več sekundar
nih celic (možna ponovna polnitev).
BATERIJSKI SKLOP je kakršenkoli niz baterij 
ali akumulatorjev, ki so medsebojno poveza
ni oz. zapečateni v zunanji ovoj, tako da tvo
rijo sklenjeno enoto, ki je končni uporabnik 
ne more razdeliti ali odpreti.
PRENOSNA BATERIJA ALI AKUMULATOR je 
baterija, gumbasta celica, baterijski sklop ali 
akumulator, ki je zapečaten in ročno prenosljiv.
GUMBASTA CELICA je majhna, okrogla pre
nosna baterija ali akumulator, katere premer 
je večji od njene višine in ki se uporablja za 
posebne namene, kakor je napajanje slušnih 
aparatov, ročnih ur, drobne prenosne opre
me in varnostno napajanje.
Za izdelavo ene baterije potrebujemo 50
krat več energije, kot je ta baterija proizve
de! Zato z recikliranjem baterij prihranimo 
veliko energije, poleg tega pa ohranjamo 
naravne vire, saj lahko plastiko in kovine, ki 
jih pridobimo z recikliranjem odpadnih ba
terij, uporabimo pri izdelavi novih.

 � Končni uporabnik ne sme prepuščati od
padnih prenosnih baterij in akumulatorjev 
izvajalcu javne službe kot mešani komu
nalni odpadek.

 � Končni uporabnik odpadne prenosne ba
terije in akumulatorje prepušča distribu
terju prenosnih baterij in akumulatorjev 

ali izvajalcu javne službe v zbirnih centrih 
ali na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov.

 � Baterije in akumulatorje je treba hraniti lo
čeno od drugih odpadkov.

 � Izvajalcu javne službe ni treba brezplačno 
prevzemati odpadnih prenosnih baterij 
in akumulatorjev, ki nastajajo pri pravnih 
osebah ali samostojnih podjetnikih po
sameznikih zaradi izvajanja gospodarske 
dejavnosti. Končni uporabniki – pravne 
osebe in samostojni podjetniki posame
zniki lahko brezplačno oddajo odpadne 
prenosne baterije in akumulatorje zbiral
cu teh odpadkov (Interseroh). Zbiralcu ni 
treba prevzeti brezplačno le tistih odpa
dnih prenosnih baterij ali akumulatorjev, 
ki nastajajo pri predelavi odpadnih na
prav v skladu s predpisom, ki ureja ravna
nje z odpadno električno in elektronsko 
opremo. 

Na Komunalnem podjetju Vrhnika smo v 
okviru akcij zbiranja nevarnih odpadkov v 
zadnjih štirinajstih letih zbrali 8.769 kg bate
rij in akumulatorjev. Poskrbite torej, da boste 
baterije in akumulatorje oddali na pravem 
mestu. 

BATERIJE IN 
AKUMULATORJI 

ZDRAVILA
OSTANKI ZDRAVIL so zdravila, ki so končne
mu uporabniku ostala po uporabi zdravil in 
jih končni uporabnik ali njihov imetnik zavrže, 
namerava zavreči ali mora zavreči.

NEUPORABNA ZDRAVILA so neuporabna 
zdravila, embalirana za končno uporabo, ki so 
bila dana v promet, vendar jih je treba zavreči 
zaradi preteka roka uporabnosti ali drugih ra
zlogov.

STIČNA OVOJNINA je vsebnik ali druga oblika 
ovojnine, ki je v neposrednem stiku z zdravilom.

ODPADNA ZDRAVILA so neuporabna zdravi
la in ostanki zdravil, vključno z njihovo stično 
ovojnino in embalažo, ki ovija stično ovojnino 
neuporabnega zdravila ali ostanke zdravil.

Pravila ravnanja pri prepuščanju in odda-
janju odpadnih zdravil
Končni uporabnik ne sme prepuščati odpa
dnih zdravil izvajalcu javne službe (v nadalje
vanju: IJS) kot mešani komunalni odpadek.

Končni uporabnik lahko odpadna zdravila 
prepušča IJS v zbirnih centrih ali v premičnih 
zbiralnicah nevarnih ločeno zbranih frakcij 
komunalnih odpadkov ne glede na vrsto od
padnih zdravil ali njihovo maso, če so ločena 
od drugih odpadkov in zaprta v originalno 
stično ovojnino ali drugo ovojnino tako, da ob 
prepuščanju ne onesnažuje okolja in opreme 
zbirnega centra.

Obveznosti izvajalca javne službe 
IJS mora zagotoviti, da je končnim uporabni
kom za odpadna zdravila dana možnost pre
puščanja v zbirnih centrih ali premični zbiral
nici nevarnih frakcij.
V zbirnem centru – CENTRU ZA RAVNANJE 
Z ODPADKI VRHNIKA je nameščen 120 li-
trski zabojnik za prepuščanje odpadnih 
zdravil. Oddaja odpadnih zdravil ja možna 
od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 
ure in v soboto od 8.00 do 16.00 ure, ko je 
CRO Vrhnika odprt za občane. 

Odaja odpadnih zdravil je možna tudi na ak
cijah zbiranja nevarnih odpadkov, v lekarnah 
in specializiranih prodajalnah. Ker so odpadna 
zdravila lahko nevarna, jih nikar ne odlagajte 
skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki, saj 
s spiranjem lahko pridejo v podtalnico. 

Na Komunalnem podjetju Vrhnika smo v okvi
ru akcij zbiranja nevarnih odpadkov v zadnjih 
štirinajstih letih zbrali 5.049 kg odpadnih zdra
vil. Akcij zbiranja nevarnih odpadkov se vsako 
leto udeleži v povprečju 15 % gospodinjstev. 
Poskrbite torej, da boste odpadna zdravila od
dali na pravem mestu. 

Odpadne nagrobne sveče niso nevarni od
padki, kljub temu pa lahko škodujejo okolju. 
Odpadne nagrobne sveče niso primerne za 
odlaganje na odlagališčih komunalnih od
padkov, saj se zaradi razkrajanja plastike iz 
polivinilklorida (PVC) z izcednimi vodami 
sprošča v okolje tudi klor. 
Sestavni deli nagrobnih sveč iz plastike, stekla 
in kovine spadajo med embalažo. Zato je treba 
odpadne nagrobne sveče oddajati ločeno, v 
posebej zanje postavljene zabojnike na poko
pališčih, na katerih je vidna oznaka z napisom 
»Samo za odpadne nagrobne sveče«. 
Odpadne nagrobne sveče so večinoma pri
merne za recikliranje materialov, iz katerih so 
narejene, saj je mogoče v sekundarne surovi
ne predelati vse tri glavne sestavine nagrob
nih sveč: plastično ohišje, ostanek parafina in 
kovinski pokrov.
Na 12 pokopališčih v občinah Borovnica, 
Log–Dragomer in Vrhnika je nameščenih 35 
240litrskih črnih zabojnikov. Na pokopali

šču na Vrhniki 
pa so tudi štirje 
1100litrski za
bojniki. Na zabojnikih so nalepke »Samo za 
odpadne nagrobne sveče«. 
Leta 2010 smo z vseh 12 pokopališč, in sicer s 
pokopališč Borovnica, Log, Dragomer, Vrhni
ka, Verd, Stara Vrhnika, Podlipa, Zaplana, Sinja 
Gorica, Blatna Brezovica, Bevke, Ligojna zbrali 
24 660 kg odpadnih nagrobnih sveč kar znaša 
približno 200 m3. 

Pomembno: 
Prosimo, da organske odpadke (zeleni od-
pad, cvetje, zemljo …) s pokopališč odla-
gate v zelene zabojnike z napisom »Organ-
ski odpadki«. Poskrbite, da bodo odpadki s 
pokopališč pravilno razvrščeni v zabojnike 
z ustreznimi napisi. Odločite se za nakup 
okolju prijaznih sveč (sveče, izdelane iz 
polipropilena (PP), iz stekla, in solarne na-
grobne lučke).

ODPADNE NAGROBNE SVEČE 

Količine zbranih odpadnih nagrobnih sveč v letu 2010 
na 12 pokopališčih v občinah Borovnica, Log-Dragomer in Vrhnika

Skupaj:
24.660 kg
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Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. 

BLIŽA SE AKCIJA ZBIRANJA 
NEVARNIH ODPADKOV

Gospodinjstva v Občinah Log–Dragomer, 
Borovnica in Vrhnika vabimo, 
da se udeležijo akcije zbiranja nevarnih 
odpadkov in tako pripomorejo k zmanjša
nju onesnaževanja okolja.

Oddajanje nevarnih odpadkov je 
za gospodinjstva BREZPLAČNO! 

Občani omenjenih občin lahko pripelje
te nevarne odpadke iz gospodinjstev tudi 
druge dni na Center za ravnanje z odpadki 
Vrhnika, kjer imamo zabojnik za zbiranje ne
varnih odpadkov.

Nekateri odpadki iz gospodinjstev so po 
svoji sestavi nevarni odpadki. 
Preprečite njihove škodljive učinke in jih 
prinesite na akcijo zbiranja nevarnih od-
padkov.
Nevarni odpadki so vse snovi, ki imajo eno 
ali več nevarnih lastnosti. Označevanje iz
delkov ali snovi z znaki nevarnosti na ovojni 
embalaži je zakonsko predpisano. 
Ko kupimo izdelek, ki vsebuje nevarne 
snovi, prevzamemo odgovornost, da jih 
porabimo ali odložimo na varen in okolju 
prijazen način. 

Zbirali jih bomo 19., 20. in 21. aprila 2011 od 15. do 18. ure na treh lokacijah.

DRAGOMER na parkirišču bivše KZ TOREK,  19. april 2011

BOROVNICA  na železniški postaji SREDA,  20. april 2011

VRHNIKA pred OŠ na Tržaški cesti ČETRTEK,  21. april 2011

Urnik dela v Centru za ravnanje z odpadki:
ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek  od 7. do 15. ure 
sobota      od 8. do 16. ure. 



ORGANSKI ODPADKI

POMEMBNO:
V zabojnik za organske odpadke odlagajte 
odpadke razsute (dovoljene so samo biološko 
razgradljive in papirnate vrečke)

OPOZORILO:
V zabojnik za organske odpadke ne odlagajte 
tekočih ostankov hrane in olja ter odpadkov, 
ki sodijo v druge zabojnike.

Zbrani organski odpadki od 2003 do 2010 
v tonah in kilogrami/občana

leto ton
Število  

občanov
kg/

občana

2003 2174 21033 103
2004 2391 21338 112
2005 2320 21363 108
2006 2394 22030 108
2007 2565 22061 116
2008 2715 22495 120
2009 2766 22862 121
2010 3068 22902 134

OZNAKE ZA 
LOČEVANJE

Črka R pred oznako 
surovine (na primer za 
PET – RPET) pomeni, da je 
bil material že uporabljen 
in je že recikliran.  

Opozarja, da je treba 
embalažo odložiti na 
primerno mesto,

da proizvod ne sodi v 
zabojnik za komunalne 
odpadke in da ga je 
mogoče reciklirati.

Mobiusova zanka pa ozna-
čuje izdelek ali embalažo, 
ki se zbira ločeno in se 
reciklira. 

Široke puščice, ki ponazar-
jajo trikotnik mobiusova 
zanka označuje izdelek 
ali embalažo, ki se ločeno 
zbira in reciklira. 

Označuje sklenjen krog 
reciklirne verige ločenega 
zbiranja in vnovične 
uporabe odpadkov.

Pri ravnanju z embalažo se pogosto srečamo 
z znaki, ki nam povedo, iz katere primarne 
surovine je izdelek narejen in ali ga je mo-
goče reciklirati. V nadaljevanju vam pred-
stavljamo nekaj najpogostejših znakov in 
njihov pomen.
Trikotnik na posamezni plastiki vam pove, iz 
kakšne plastike je narejena. Na dnu plastične 
embalaže ali posod za shranjevanje živil poiščite 
trikotnik s številko v sredini in ugotovite kakšne 
sestave je vaša plastika.
Če je v trikotniku številka 2,4, ali 5 oziroma, če je 
plastika označena z okrajšavami HDP, HDPE, LDPE 
ali PP, ni razloga za skrb, ker gre za plastične mase, 
ki ne izpuščajo kemikalij v vodo.

PET   Polietilen tereftalat  

HDPE / PEHD Polietilen 
z visoko gostoto   

PVC Polivinil klorid  

LDPE / PELD Polietilen 
z nizko gostoto 

 

PP Polipropilen

PS Polistiren  

RPET

Pred sedmimi leti smo na Komunalnem pod
jetju Vrhnika začeli akcijo Koko. O njej smo že 
pisali; za tiste, ki zanjo še niste slišali, pa naj 
povem, da lahko v okviru te akcije vsak posa
meznik za 10 ali 20 % zmanjša znesek na polo
žnici, s katero plačuje odvoz odpadkov.

Odziv občanov je vsako leto večji in količine 
koristnih odpadkov, ki se zberejo v okviru akci
je, niso zanemarljive. Glede na to, da se akcije 
udeležuje vedno več občanov, pričakujemo, 
da se bodo količine tako zbranih koristnih 
odpadkov še povečevale. Več o pravilih akcije 
si lahko preberete na spletni strani www.kpv.
si oz. http://www.kpv.si/kpv.asp?ID=21001. 
Če bi nas radi kar koli vprašali, pa pokličite na 
sedež Komunalnega podjetja. Radi se bomo 
pogovorili z vami in vam svetovali.

AKCIJA KOKO ČEDALJE 
USPEŠNEJŠA

LOČENO 
ZBIRANJE 

DOMA

organske odpadke zbiramo

... ali pa jih kompostiramo

 odložimo jih v
 zabojnik za organske odpadke naše podjetje jih odpelje ...

Leto Papir Steklo Embalaža Skupaj

2003 8.038 932 1.492 10.462
2004 5.915 445 873 7.233
2005 4.308 443 910 5.661
2006 9.273 1.071 2.458 12.802
2007 9.358 1.544 3.627 14.529
2008 9.671 1.568 3.924 15.163
2009 10.070 2.791 5.835 18.696
2010 10.787 3.932 8.687 23.406

Predstavljamo vam sistem posod za 
ločevanje odpadkov v gospodinj-
stvu, ki jih lahko kupite v Javnem 
podjetju Komunalnem podjetju Vrh
nika, d. o. o.

Prostornina zabojnika je 40 litrov, viši
na 425 mm, širina 420 mm in dolžina 
405 mm. Cena enega zabojnika zna
ša 24 € z DDVjem. Vsak zabojnik je 
opremljen z ustrezno nalepko (steklo, 
papir, embalaža).
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V Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrh
nika, d. o. o., že od leta 2006 nadziramo ustre
znost ločevanja odpadkov. V zadnjem letu so 
se dejavnosti, povezane s tem, okrepile, kar je 
močno vplivalo na povečanje količine ločeno 
zbranih odpadkov. Hkrati se je zmanjšala koli
čina nekoristnih odpadkov, ki jih odlagamo na 
odlagališče Ostri vrh v Logatcu. 

Občanom v občinah Borovnica, LogDra
gomer in Vrhnika, ki so v svoje zabojnike za 
nekoristne odpadke odlagali stekleno, papir
nato, kovinsko in plastično embalažo in celo 
nevarne in gradbene odpadke je bilo v štirih 
letih napisanih več kot 2 000 opozoril. Tako 
smo kršiteljem sporočili, da je njihovo ravna
nje v nasprotju z določili občinskih odlokov.  

Z opozorili smo želeli doseči, da bi začeli obča
ni, ki tega še ne delajo, odpadke ločevati in bi 
se tako izognili globi, ki jo kršiteljem lahko iz

reče Medobčinska inšpekcijska služba. Večina 
občanov je opozorilo sprejela dobronamerno 
in svoje ravnanje prilagodila predpisom. Ne
katere posameznike, ki se na večkratno opo
zarjanje niso odzvali, je vzela pod drobnogled 
inšpekcija in ukrepala v skladu s pooblastili. Z 
veseljem lahko zapišemo, da je bilo teh zelo 
malo, kar še enkrat potrjuje, da smo prebival
ci na območju občin Borovnice, Log  Drago
merja in Vrhnike med najbolj ekološko ozave
ščenimi v državi. 

Rezultati, ki so podrobneje predstavljeni v tej 
številki Ogrizka, so ogledalo našega ravnanja. 
Verjamemo, da se razmere lahko še izboljšajo, 
zato bomo pozornost letos namenili večsta
novanjskim stavbam. Z nekaterimi upravitelji 
smo se že povezali in veseli nas, da so se od
zvali z odobravanjem in pokazali pripravlje
nost pomagati pri skrbi za doslednejše loče
vanje odpadkov v stavbah, ki jih upravljajo.

NADZOR LOČEVANJA KORISTNIH ODPADKOV 

V tem članku smo zbrali nekaj zanimivih 
določb iz členov Odloka o načinu opra-
vljanja lokalne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki, ki so ga sprejele 
občine Borovnica in Log-Dragomer, Vrh-
nika. Ker je oštevilčenje posameznih čle-
nov v posameznih odlokih različno, v na-
daljevanju niso navedene številke členov, 
v katerih se citirano besedilo nahaja. 

 � Ločeno zbiranje je obvezno. 

 � Izvajalec mora ugotavljati nepravilno 
uporabo zabojnikov za zbiranje organskih 
odpadkov, ostankov komunalnih od
padkov in ločenih frakcij. Ob kršitvi mora 
izvajalec kršitelja prijaviti na Medobčinski 
inšpektorat. 

 � Če so v zabojnikih za ostanke komunalne 
odpadke organski ali drugi koristni od
padki oziroma v zabojnikih za organske 
odpadke ostanki komunalnih odpadkov,  
jih izvajalec ni dolžan izprazniti.   

 � Takrat se na zabojnik pritrdi obvestilo o 
tem, zakaj zabojnik ni bil izpraznjen, hkrati 
pa se o tem obvesti komunalnega nadzor
nika – Medobčinski inšpektorat). 

 � Povzročitelji komunalnih odpadkov mo
rajo poskrbeti, da so pokrovi zabojnikov 
zaprti, ne glede na to, ali se nahajajo na 
prevzemnem ali na zbirnem mestu. 

 � Opustitev uporabe službe ravnanja z 
odpadki ter kopičenje komunalnih od
padkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v 
objektih ali na zemljiščih, ki niso namenje
na za odstranjevanje komunalnih odpad 
kov, so prepovedani. 

 � Povzročitelj, ki ravna, kot je navedeno 
v zgornjem odstavku, je po predpisih o 
ravnanju z odpadki dolžan sam in na svoje 
stroške poskrbeti za predelavo ali odstra
nitev teh odpadkov. 

POMEMBNO 
IZ ODLOKA
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IZ POROČILA RAČUNSKEGA SODIŠČA

Ločeno zbrane frakcije in biološki odpadki na prebivalca 
pri izvajalcih in slovensko povprečje v letu 2007

Komunalno podjetje Vrhnika je zadnjih 15 
let vodilno podjetje pri ločenem zbiranju 
odpadkov. Na območju občin Vrhnika, Bo-
rovnica in Log - Dragomer se izloči polovica 
(50 %) vseh odpadkov, ki tam nastanejo, in 
se jih pošlje v predelavo. Navedena količina 
nas uvršča na prvo mesto med podjetji, ki se 
v Sloveniji ukvarjajo z ravnanjem z odpadki. 
Ob dejstvu, da je slovensko povprečje od 8 
do 12 odstotkov izločenih koristnih odpad-
kov, in podatku, da druga uspešna sloven-
ska podjetja za našimi količinami  ločeno 
zbranih odpadkov zaostajajo za 20 odstot-
kov in več, so dosežene količine res izjemne. 
Nas in še pet komunalnih podjetij je Račun-
sko sodišče izbralo za revizijo in pregledalo 
učinkovitost ločenega zbiranja odpadkov v 
Sloveniji.
Revizijsko poročilo, ki ga je računsko sodi-
šče izdalo na 60 straneh, potrjuje, da JP KPV, 
d. o. o., s pomočjo občanov, ki živijo na ob-
močju, za katero je dolžno skrbeti, dosega 
pri ločenem zbiranju odpadkov daleč naj-
boljše rezultate.
V nadaljevanju citiramo točko 5.1 iz 47 stra-
ni dolgega revizijskega poročila, ki govori o 
uspešnosti poslovanja družbe Komunalno 
podjetje Vrhnika.
Mnenje o smotrnosti poslovanja družbe Ko-
munalno podjetje Vrhnika 
Menimo, da je družba Komunalno podjetje 
Vrhnika, d.d., Vrhnika v obdobju od leta 2005 

do leta 2007 pri ravnanju z ločeno zbranimi 
komunalnimi odpadki poslovala uspešno, saj 
je zelo presegla skupni povprečni slovenski 
delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov, 
še posebej pa povprečni slovenski delež lo
čeno zbranih bioloških odpadkov. Dosegla je 
največji delež ločeno zbranih bioloških odpad
kov v primerjavi z drugimi slovenskimi izva
jalci, presegla pa je tudi ciljni izločitveni delež 
vseh ločeno zbranih komunalnih odpadkov, še  
posebej ciljni izločitveni delež ločeno zbranih 
bioloških odpadkov. Družba Komunalno pod
jetje Vrhnika je v predelavo predala največji de
lež ločeno zbranih komunalnih odpadkov med 
vsemi izvajalci, hkrati pa presegla tudi delež 
predaje v predelavo, ki ga je določilo Ministr
stvo za okolje in prostor. Iz mešanih komunal
nih odpadkov je uspela izločiti pretežni delež 
biološko razgradljivih sestavin, tako da so od
loženi komunalni odpadki presegli predpisane 
zahteve. Družba Komunalno podjetje Vrhnika 
je presegla zahtevane standarde gostote po
stavitve zbiralnic za ločeno zbiranje frakcij, ni 
pa zadostila zahtevam glede postavitve ustre
znega števila zbirnih centrov. 
Mnenje o učinkovitosti poslovanja družbe 
Komunalno podjetje Vrhnika 
Menimo, da je družba Komunalno podjetje 
Vrhnika, d.d., Vrhnika v obdobju od leta 2005 
do leta 2007 pri ločenem zbiranju komunalnih 
odpadkov poslovala učinkovito. Ob nižjih stro
ških poslovanja je dosegla večje deleže ločeno 

zbranih odpadkov kot nekateri drugi izvajalci, 
hkrati pa presegla slovenske povprečne deleže 
ločeno zbranih komunalnih odpadkov, kakor 
tudi ciljne deleže, ki jih je določilo Ministrstvo 
za okolje in prostor. Družba Komunalno pod
jetje Vrhnika je za povečanje deležev ločeno 
zbranih komunalnih odpadkov izvajala števil
ne akcije ter izobraževala otroke in mladino, v 

sodelovanju z občinskimi inšpekcijskimi služ
bami pa nadzirala občane pri ločevanju ko
munalnih odpadkov. Menimo, da je predvsem 
izobraževanje otrok in mladine pripomoglo k 
rasti deležev ločeno zbranih frakcij, še posebej 
pa bioloških odpadkov. 

Čistost ekološki otokov se je v zadnjem letu 
precej izboljšala. Večina vas torej ve, da vreče 
s koristnimi odpadki spadajo v zabojnike in 
jih ni mogoče puščati kar poleg njih.

Težava, ki se čedalje večkrat pojavlja, pa je, 
da pred ekološke otoke oz. prostor, ki je pred 
večstanovanjskimi stavbami namenjen za 
nekoristne odpadke, odlagate kosovne od
padke. S tem ne bi bilo nič narobe, če bi bili 
ti odpadki odloženi tja v skladu s 45. členom 
Odloka o načinu opravljanja lokalne javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Naš 
časopis – 25 februar 2002). Ta med drugim 
določa: 

»Povzročitelj mora na dan odvoza pripra-
viti kosovne odpadke na prevzemnih me-
stih do 6.00 ure na dan prevzema, vendar 
ne več kot 24 ur pred dnevom prevzema.
Če odpadkov, ki niso kosovni odpadki, 
izvajalec ne prevzame, mora lastnik ali 
upravitelj stavbe še isti dan zagotoviti 
odstranitev teh odpadkov s prevzemnega 
mesta.«

Dogaja se, da stanovalci odložijo kosovni od
pad na omenjene prostore ne glede na to, da 
je odvoz šele čez teden, dva ali celo tri. Tako 
odloženi predmeti spominjajo na divje odla
gališče. Ovirajo pa tudi gibanje pešcev, saj so 
velikokrat postavljeni na pločnik oziroma na 
parkirne prostore.

Take kršitve so najpogostejše pred večstano
vanjskimi objekti, zato upravljavce večstano
vanjskih stavb pozivamo, da določijo prostor 
(prevzemno mesto), kamor bodo stanovalci 
dan pred odvozom odložili kosovne odpad
ke, in stanovalce opozorijo na omenjeno do
ločilo odloka.

Verjamemo, da se bo količina nepravilno od
loženih predmetov, namenjenih za kosovni 
odvoz, zmanjšala in da nam bo s skupnimi 
močmi uspelo.

Upravitelji in stanovalci kršitelje lahko pri
javijo Medobčinski išpekcijski službi, ki bo 
ukrepala v skladu s pooblastili.

KOSOVNI ODPADKI NE SODIJO NA EKOLOŠKI OTOK

ŠTEVILKA 11,  MAREC 2011

Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. 


