
Spet je tu Ogrizek. Od izida prejšnje številke se je zgodilo veliko stvari. 
Nekatere so nas nasmejale, pri drugih so se nam orosile oči. Tako je pač 
življenje. Veselje, smeh, žalost in jok nas spremljajo ves čas. Potrudimo se, 
da bo okoli nas čim več smeha in dobre volje. Poskrbimo pa tudi za to, da 
bomo s svojim ravnanjem našim najbližjim pokazali pot za ohranitev narave 
in posledično za rešitev planeta. Na dan Zemlje, 22. aprila, so nam mediji 
posredovali informacije iz poročila, ki so ga napisali klimatologi z vsega 
sveta. Žal so razmere zelo hude, in prav vsi, ki živimo na planetu, se bomo 
morali vključiti v njegovo reševanje. Ena izmed poti je tudi doslednejše 
ločevanje odpadkov. Nehajmo odlagati nevarne odpadke v zabojnike za 
smeti in vsem, ki se ogroženosti okolja še ne zavedajo, pojasnimo, da je 
skrajni čas za ukrepanje. 
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POŽAR, NOVA VOZILA

ŠTEVILKA 10, JUNIJ 2007

Kot veste, je v noči s 3. na 4. december na Komunalnem podjetju Vrhnika izbruhnil 
požar, ki je povzročil veliko gmotno škodo, saj je zgorelo pet specialnih vozil za odvoz 
odpadkov. Ob tem se je izkazala solidarnost, ki se je človek razveseli posebej v težkih 
trenutkih. Našemu klicu na pomoč so se takoj odzvala nekatera komunalna podjetja in 
organizirala odvoz odpadkov v izmenah, sproščena vozila pa posodila nam, na 
Vrhniko.
Lepo sta nas presenetila tudi pihalni orkester in big band Vrhnika, ki sta v podporo 
Komunalnemu podjetju pripravila solidarnostni koncert. Prodanih je bilo 213 vstopnic, 
za katere smo iztržili 1.331,25 €. Zahvaljujemo se vsem glasbenikom in seveda vsem, ki 
ste se koncerta udeležili.
Tudi zaposleni v KPV, d. d., smo se odločili pomagati po svojih močeh. 31. marca 2007 
smo imeli delovno soboto. Zaslužku smo se odpovedali in tako simbolično pokazali 
svojo solidarnost in pripadnost podjetju. Zavarovalnica nam je povrnila tretjino 
sredstev za nakup novih vozil. Druga sredstva pa smo pridobili s kreditom in lastnimi 
sredstvi. 
Kljub našim naporom, da bi odvoz odpadkov potekal čim bolj nemoteno, ste občani 
najbrž opazili, da je prihajalo do težav pri odvozu koristnih odpadkov z ekoloških 
tokov. Zadnji teden v aprilu smo uničeno vozilo nadomestili z novim, zato 
pričakujemo, da se bodo razmere počasi uredile. 
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Narava nas velikokrat razveseli z lepoto, ki spremlja 
njeno spreminjanje od pomladi preko poletja in 
jeseni do zime. Ljudje smo v zadnjih 50 letih, ko je 
naše število z 1,5 milijarde naraslo na skoraj 6 milijard 
(ni tiskarska napaka), pozabili, da je naš planet 
občutljiv ekosistem, ki ga z našim vedenjem lahko 
spravimo iz ravnotežja. Zdelo se nam je nemogoče, da 
lahko majhni, kot smo, vplivamo na naš planet ali mu celo š k o
dujemo.
Z intenzivnim kmetijstvom (škropljenje), industrializacijo, prometom in brezobzirnim 
uničevanjem narave zaradi povečevanja dobičkov smo se ljudje nevarno približali točki, ko 
bomo resno ogrozili temelje ekosistema.
Pokazalo se je, da smo imeli naravovarstveniki, ki zadnjih deset let opozarjamo na 
nevarnost potrošniškega načina življenja, žal, prav, ko smo pozivali k razumnejši uporabi 
gmotnih dobrin in ustavitvi nenadzorovanega izkoriščanja naravnih bogastev.
Zdaj smo, kjer smo. Zavedati se moramo, da lahko prav vsak posameznik pripomore k 
temu, da se bodo začele razmere na planetu popravljati. Nikar ne zamahnite z roko in ne 
recite: »Saj ne morem storiti ničesar.«
Začnete lahko že danes. Ugašajte električne naprave, ki jih ne potrebujete, luči naj ne 
svetijo brez razloga, ogrevanje pa naj bo naravnano na optimalno temperaturo. Eden 
izmed načinov, kako pomagati zmanjševati količino toplogrednih plinov, je ločeno zbiranje 
odpadkov. Podatek, da v Sloveniji vsako leto izpuhti v ozračje več kot 50 000 ton metana 
samo z odlagališč odpadkov, je grozljiv. Zavedati se moramo, da metan in drugi 
toplogredni plini nastajajo pri razpadanju papirja, organskih odpadkov in tekstila. Zato se 
potrudimo in čim manj teh reči odložimo v zabojnike za nekoristne odpadke, od koder jih 
odpeljejo na odlagališča, kjer počasi razpadajo.
Segrevanja ozračja žal ne moremo ustaviti, lahko 
pa omilimo njegove posledice. Zavedati se 
m o r a m o,  d a  p r a v  v s i  p ro i z v a j a m o  
toplogredne pline. Potrudimo se in s 
skupnimi močmi pomagajmo reševati 
planet. Več o segrevanju ozračja si lahko 
preberete na spletni strani Umanotere  –  
nevladne  fundacije  za
 trajnostni razvoj (www.umanotera.si).

OHRANIMO 
NARAVO

Ločeno zbiranje odpadkov, ki ga izvajamo v 
Komunalnem podjetju Vrhnika, ima že dolgoletno 
tradicijo. Količine ločeno zbranih odpadkov so 
tako v primerjavi z drugimi slovenskimi mesti 
veliko večje. Tako je na primer povprečna količina 
zbranih koristnih odpadkov na ekoloških otokih v 
zadnjih štirih letih že presegla 35 kg na obra-
čunsko osebo, povprečna količina organskih 
odpadkov, zbranih na domovih, pa se giblje okoli 
108 kg na obračunsko osebo. V to niso vštete 
številke akcije zbiranja starega papirja na osnovnih 
šolah, lastnega dovoza koristnih kosovnih odpad-
kov in akcija »S Kokom ceneje«. 
V letu 2006 je bilo iz organizirano odpeljanih 
odpadkov, nastalih na območju, ki ga oskrbuje 
KPV, d. d., izločenih 46,2 % koristnih odpadkov. Ti 
so bili poslani v predelovalne obrate, kjer so jih 
predelali v nove izdelke.  
 
Če bi sešteli vse ločeno zbrane koristne odpadke v 
letu 2006, bi dobili 167 kilogramov koristno 
zbranih odpadkov na obračunsko osebo. Ne glede 
na to, da bi se dalo narediti še marsikaj, ste občani 
Vrhnike, Borovnice in Loga-Dragomerja že zdaj v 
samem vrhu po osveščenosti prebivalstva.

Ob pregledu rezultatov smo opazili, da se število 
prebivalcev območja, na katerem skrbimo za 
ravnanje z odpadki, neprestano povečuje. Tako je 
na primer od leta 2003 do leta 2006 število 
obračunanih oseb naraslo za 997. Hkrati s tem bi 
morale rasti tudi količine ločeno zbranih in 
nekoristnih odpadkov. Iz spodnjih razpredelnic pa 
je mogoče razbrati, da se količina nekoristnih 
odpadkov povečuje, količina koristnih in organskih 

Nekoristni odpadki             
2004   201 kg/občana 
2005   209 kg/občana 
2006   215 kg/občana 
 

Koristni odpadki, 
zbrani na ekoloških otokih
2004   38 kg/občana 
2005   35 kg/občana 
2006   36 kg/občana 

Organski odpadki, 
zbrani v zelenih zabojnikih
2004  112 kg/občana 
2005  108 kg/občana 
2006   108 kg/občana 

Akcije v šolah
2006   16 kg/občana 

Koristni kosovni odpadki
2004   5 kg/občana 
2005   9 kg/občana 
2006   7 kg/občana 

Veliko ljudi se sprašuje, kako bi 
ocenili uspešnost svojega ločevanja 
odpadkov. Preprosto. Če imate 
zabojnik za nekoristne odpadke 
redno napolnjen do vrha in še čez, je 
vaše ločevanje slabo. Dve tretjini 
odpadkov v zabojniku kaže, da vam 
ločevanje odpadkov ni tuje. Polo-
vično napolnjen zabojnik za neko-
ristne odpadke oziroma vse, kar je 
manj kot to, pa kaže, da je vaše 
ločevanje odpadkov vzorno in da s 
svojim ravnanjem močno pomagate 
pri varovanju okolja.   
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ZBIRAJMO 
KORISTNE 
ODPADKE!

PAPIR IN LEPENKA VSEH VRST IN VELIKOSTI
EMBALAŽA IZ PAPIRJA IN KARTONA
ČASOPISI
REVIJE
KATALOGI
REKLAMNI LETAKI
PISARNIŠKI MATERIAL
ZVEZKI
KNJIGE

PAPIR

STEKLO
EMBALAA ŽI ZSTEKLA
STEKLENICE
KOZARCI

Kot smo zapisali že v deveti številki Ogrizka, smo lani začeli akcijo nadzora vsebine 
zabojnikov za nekoristne odpadke. Fantje, ki pobirajo odpadke, so stranko, ki v zabojnike ni 
odlagala primernih odpadkov, sprva na to opozorili. Šele če se je tako početje nadaljevalo, 
je posredovala medobčinska inšpekcija. Večina občanov in pravnih oseb, ki so zabojnike ob 
hišah polnili tudi s koristnimi odpadki, se je po opozorilu naših delavcev praviloma takoj 
odzvala in začela odpadke ločevati. Bile pa so tudi izjeme, pri katerih je morala ukrepati 
inšpekcija, ki je kršitelje tudi kaznovala v skladu z Občinskim odlokom o ravnanju z odpadki. 
V zadnjem času smo na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer opazili tudi 
veliko drugih nedopustnih dejanj, povezanih z ravnanjem z odpadki; in tem se moramo 
upreti vsi prebivalci. Povečalo se je namreč odlaganje smeti in gradbenih odpadkov v 
naravo. Smeti so velikokrat odložene ob ekološkem otoku ali kar na travniku sredi naselja. 
Nekateri še vedno ne vedo, da kosovni odpadki ne spadajo v okolico ekološkega otoka in 
da jih odvažamo vsak mesec. 
Opozorili bi radi, da je odpadke mogoče pripeljati tudi na Center za ravnanje z odpadki in 
da je razmišljanje tistih, ki jih odlagajo na neprimernih mestih, nepravilno. 
Zavedati se moramo, da je videz kraja ogledalo ljudi, ki v njem bivamo. Od našega 
prizadevanja in ravnanja je odvisno, kako se bo naše okolje razvijalo in kako bo izpolnjevalo 
naša pričakovanja. Najbrž ga ni med nami, ki bi si želel živeti v umazanem, zanemarjenem in 
z odpadki nastlanem kraju.
Zato nam ne sme biti odveč, da proti tistim, ki jim ni mar za okolje in si polnijo žepe z 
nepravilnim odlaganjem odpadkov, ukrepamo. Vse občane pozivamo, da o takih kršitvah 
(nepravilno odlaganje smeti oz. gradbenih odpadkov v naravo in v okolico ekoloških 
otokov) obvestijo Medobčinsko inšpekcijsko službo na telefonsko številko 01/755 54 35. 
Lahko si zapišejo tudi registrsko oznako vozila in dogodek prijavijo.
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PLASTENKE
PLOČEVINKE IN KONZERVE
PLASTIČNE FOLIJE
KARTONSKE EMBALAŽE
ZA TEKOČINE-TETRA PAK
STIROPOR
POKROVČKI
OSTALA EMBALAŽA
IZ UMETNIH MAS

EMBALAŽA

SPREJEM NAROČIL ZA ODVOZ 
KOSOVNIH ODPADKOV 
Zaradi organizacije odvoza kosovnih odpadkov vas 
obveščamo, da upoštevamo samo pravočasno prejeta 
naročila. Upoštevamo samo tiste dopisnice ali elektronske 
obrazce, ki prispejo vključno do SREDE pred soboto, ko 
odvažamo kosovne odpadke. 

KAKO IN KAM PRIPRAVITI 
KOSOVNE ODPADKE ZA ODVOZ?
Kosovne odpadke pripravite na odjemno mesto na vašem 
naslovu. 
Kosovne odpadke primerno odložite in jih razvrstite po 
skupinah (glej spodnjo tabelo).
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ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV v letih od 2003 do 2006 v tonah
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2003 2004 2005 2006

VRHNIKA

135 193 225

BOROVNICA

47 59 72

SKUPAJ

182 252 297

POMEMBNO OPOZORILO!
Kosovnih odpadkov 

NE ODLAGAJTE 
na ekoloških otokih!

KOSOVNE ODPADKE 
odvažamo vsako prvo soboto v mesecu (razen v primeru 
praznika).
Izpolnjeno dopisnico »Prijavljam odvoz kosovnih odpad-
kov«, ki jo dobite na Komunalnem podjetju Vrhnika, d. d., v 
trafikah na Vrhniki, na občini Vrhnika, Borovnica in Log-
Dragomer ter pri voznikih smetarskih vozil, pravočasno 
pošljite na KPV, d. d. Na dopisnici označite kosovne od-
padke, ki jih želite oddati.
Odvoz kosovnih odpadkov lahko naročite tudi preko naše 
spletne strani www.kpv.si
Postopek: Dokumenti KPV, odvoz kosovnih odpadkov, 
Prijavljam odvoz kosovnih odpadkov, ODDAJ.
Kosovne odpadke pripravite samo vsako prvo soboto do 6. 
ure zjutraj ali dan pred odvozom na odjemno mesto pri hiši 
ali pred stanovanjskim blokom.

 

Sobote v letu 2007, ko se odvažajo kosovni odpadki:

7. JULIJ
4. AVGUST
1. SEPTEMBER
6. OKTOBER 
3. NOVEMBER
1. DECEMBER

izdelki iz železa

izdelki iz lesa

izdelki iz plastike

oblazinjeno pohištvo, preproge

športni rekviziti

manjša sanitarna oprema

TV sprejemnik, radijski sprejemnik, računalnik, monitor, tiskalnik, tipkovnica, miška, sesalec ...

hladilnik, zamrzovalna skrinja ali omara, klima naprava ...

pralni stroj, pomivalni stroj, sušilni stroj, štedilnik, pečica, mikrovalovna pečica ...

miza, stol, kolo, samokolnica, posoda, šivalni stroj, pletilni stroj, zabojniki za odpadke, prazni sodi, vodovodne pipe ...

miza, stol, pohištvo ...

miza, stol, igrače, športni rekviziti ...

sedežne garniture, naslonjači, oblazinjeni stoli, jogiji, preproge, talne obloge, otroški sedeži ...

smuči, jadralna deska, otroški vozički, glasbeni inštrumenti, večje igrače ...

umivalnik, školjka, bide, tuš kabina ...

Pri odvozu kosovnih odpadkov pripravljamo spremembe. 
Vlada Republike Slovenije je namreč z Uredbo o ravnanju z 
odpadno električno in elektronsko opremo uvedla nekatere 
novosti.

Predvsem bi radi opozorili na to, da po novem te 
opreme ne bomo več odvažali skupaj z 
drugimi kosovnimi odpadki. Razlog za to je, 
da je medtem, ko je oprema čakala na odvoz oziroma pri 
njenem nalaganju, transportiranju in raztovarjanju prihajalo 
do poškodb, posledica pa je bilo izhajanje nekaterih 
nevarnih snovi. Tudi poškodbe računalniških in televizijskih 
zaslonov so velikokrat onemogočile njihovo smotrno 

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
reciklažo.
Občani boste lahko vso odpadno električno in elektronsko 

opremo brezplačno oddali na Centru za ravnanje z 
odpadki ali pri distributerju opreme. Ta naj bi ob nakupu 
nove sprejel staro opremo. Če za to ne more poskrbeti sam, 
mora uporabnikom omogočiti predajo odpadne opreme na 
prevzemnem mestu, ki od prodajnega mesta ni oddaljen 
več kot 5  kilometrov. 
 

NEDOVOLJENO 
ODLAGANJE ODPADKOV

odpadna električna in
elektronska oprema 

hladilne naprave

bela tehnika

ODPADKE LOČUJEM,

ZABOJNIKA Z NEKORISTNIMI 

ODPADKI  NE NAPOLNIM 

DO VRHA.

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV

Pri transportu in skladiščenju prevečkrat 
pride do neželenih poškodb.  

Kosovne odpadke bomo začeli odvažati 
po novem 1. septembra 2007. 

ZA OSVEŽITEV POSTOPKA PRIJAVE ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV VAS V 
NADALJEVANJU OPOZARJAMO NA NEKATERE POMEMBNE ZNAČILNOSTI:

OEEO

IZDELKI, KI ŠE SPADAJO MED KOSOVNE ODPADKE

IZDELKI, KI JIH PO NOVEM KPV d.d. NE BO VEČ ODVAŽAL:

To velja tudi že za soboto, 1. 9. 2007.

KAKO POTEKA POBIRANJE 
KOSOVNIH ODPADKOV
Skupine obiščejo samo tiste stranke, katerih dopisnice oz. 
naročila po elektronski pošti pravočasno prispejo na naš 
naslov. Naročila so razvrščena po naseljih oz. ulicah. Delavci 
nalagajo na vozilo kosovne odpadke po skupinah 
(oblazinjeno pohištvo …) Pobrane kosovne odpadke 
pripeljejo na Center za ravnanje z odpadki na Tojnice, kjer 
jih glede na material takoj razvrstijo po skupinah. 

Naloženi kosovni odpadki.

odpadna električna in
elektronska oprema( (

Oblazinjeno pohištvo, preproge.

Ločeno zbrani koristni odpadki, zbrani neposredno od občanov 
in na ekoloških otokih (v tonah).

#odrežite

Organski odpadki

Ekološki otoki
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Vrhnike, Borovnice in Loga-Dragomerja že zdaj v 
samem vrhu po osveščenosti prebivalstva.

Ob pregledu rezultatov smo opazili, da se število 
prebivalcev območja, na katerem skrbimo za 
ravnanje z odpadki, neprestano povečuje. Tako je 
na primer od leta 2003 do leta 2006 število 
obračunanih oseb naraslo za 997. Hkrati s tem bi 
morale rasti tudi količine ločeno zbranih in 
nekoristnih odpadkov. Iz spodnjih razpredelnic pa 
je mogoče razbrati, da se količina nekoristnih 
odpadkov povečuje, količina koristnih in organskih 

Nekoristni odpadki             
2004   201 kg/občana 
2005   209 kg/občana 
2006   215 kg/občana 
 

Koristni odpadki, 
zbrani na ekoloških otokih
2004   38 kg/občana 
2005   35 kg/občana 
2006   36 kg/občana 

Organski odpadki, 
zbrani v zelenih zabojnikih
2004  112 kg/občana 
2005  108 kg/občana 
2006   108 kg/občana 

Akcije v šolah
2006   16 kg/občana 

Koristni kosovni odpadki
2004   5 kg/občana 
2005   9 kg/občana 
2006   7 kg/občana 

Veliko ljudi se sprašuje, kako bi 
ocenili uspešnost svojega ločevanja 
odpadkov. Preprosto. Če imate 
zabojnik za nekoristne odpadke 
redno napolnjen do vrha in še čez, je 
vaše ločevanje slabo. Dve tretjini 
odpadkov v zabojniku kaže, da vam 
ločevanje odpadkov ni tuje. Polo-
vično napolnjen zabojnik za neko-
ristne odpadke oziroma vse, kar je 
manj kot to, pa kaže, da je vaše 
ločevanje odpadkov vzorno in da s 
svojim ravnanjem močno pomagate 
pri varovanju okolja.   
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NAZAJ
NARAVI

od
re

ži
te

ZBIRAJMO 
KORISTNE 
ODPADKE!
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Kot smo zapisali že v deveti številki Ogrizka, smo lani začeli akcijo nadzora vsebine 
zabojnikov za nekoristne odpadke. Fantje, ki pobirajo odpadke, so stranko, ki v zabojnike ni 
odlagala primernih odpadkov, sprva na to opozorili. Šele če se je tako početje nadaljevalo, 
je posredovala medobčinska inšpekcija. Večina občanov in pravnih oseb, ki so zabojnike ob 
hišah polnili tudi s koristnimi odpadki, se je po opozorilu naših delavcev praviloma takoj 
odzvala in začela odpadke ločevati. Bile pa so tudi izjeme, pri katerih je morala ukrepati 
inšpekcija, ki je kršitelje tudi kaznovala v skladu z Občinskim odlokom o ravnanju z odpadki. 
V zadnjem času smo na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer opazili tudi 
veliko drugih nedopustnih dejanj, povezanih z ravnanjem z odpadki; in tem se moramo 
upreti vsi prebivalci. Povečalo se je namreč odlaganje smeti in gradbenih odpadkov v 
naravo. Smeti so velikokrat odložene ob ekološkem otoku ali kar na travniku sredi naselja. 
Nekateri še vedno ne vedo, da kosovni odpadki ne spadajo v okolico ekološkega otoka in 
da jih odvažamo vsak mesec. 
Opozorili bi radi, da je odpadke mogoče pripeljati tudi na Center za ravnanje z odpadki in 
da je razmišljanje tistih, ki jih odlagajo na neprimernih mestih, nepravilno. 
Zavedati se moramo, da je videz kraja ogledalo ljudi, ki v njem bivamo. Od našega 
prizadevanja in ravnanja je odvisno, kako se bo naše okolje razvijalo in kako bo izpolnjevalo 
naša pričakovanja. Najbrž ga ni med nami, ki bi si želel živeti v umazanem, zanemarjenem in 
z odpadki nastlanem kraju.
Zato nam ne sme biti odveč, da proti tistim, ki jim ni mar za okolje in si polnijo žepe z 
nepravilnim odlaganjem odpadkov, ukrepamo. Vse občane pozivamo, da o takih kršitvah 
(nepravilno odlaganje smeti oz. gradbenih odpadkov v naravo in v okolico ekoloških 
otokov) obvestijo Medobčinsko inšpekcijsko službo na telefonsko številko 01/755 54 35. 
Lahko si zapišejo tudi registrsko oznako vozila in dogodek prijavijo.

KOMUNALNO 
PODJETJE 

VRHNIKA d.d.

www.kpv.si

PLASTENKE
PLOČEVINKE IN KONZERVE
PLASTIČNE FOLIJE
KARTONSKE EMBALAŽE
ZA TEKOČINE-TETRA PAK
STIROPOR
POKROVČKI
OSTALA EMBALAŽA
IZ UMETNIH MAS

EMBALAŽA

SPREJEM NAROČIL ZA ODVOZ 
KOSOVNIH ODPADKOV 
Zaradi organizacije odvoza kosovnih odpadkov vas 
obveščamo, da upoštevamo samo pravočasno prejeta 
naročila. Upoštevamo samo tiste dopisnice ali elektronske 
obrazce, ki prispejo vključno do SREDE pred soboto, ko 
odvažamo kosovne odpadke. 

KAKO IN KAM PRIPRAVITI 
KOSOVNE ODPADKE ZA ODVOZ?
Kosovne odpadke pripravite na odjemno mesto na vašem 
naslovu. 
Kosovne odpadke primerno odložite in jih razvrstite po 
skupinah (glej spodnjo tabelo).
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ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV v letih od 2003 do 2006 v tonah

0

200
81

281

2003 2004 2005 2006

VRHNIKA

135 193 225

BOROVNICA

47 59 72

SKUPAJ

182 252 297

POMEMBNO OPOZORILO!
Kosovnih odpadkov 

NE ODLAGAJTE 
na ekoloških otokih!

KOSOVNE ODPADKE 
odvažamo vsako prvo soboto v mesecu (razen v primeru 
praznika).
Izpolnjeno dopisnico »Prijavljam odvoz kosovnih odpad-
kov«, ki jo dobite na Komunalnem podjetju Vrhnika, d. d., v 
trafikah na Vrhniki, na občini Vrhnika, Borovnica in Log-
Dragomer ter pri voznikih smetarskih vozil, pravočasno 
pošljite na KPV, d. d. Na dopisnici označite kosovne od-
padke, ki jih želite oddati.
Odvoz kosovnih odpadkov lahko naročite tudi preko naše 
spletne strani www.kpv.si
Postopek: Dokumenti KPV, odvoz kosovnih odpadkov, 
Prijavljam odvoz kosovnih odpadkov, ODDAJ.
Kosovne odpadke pripravite samo vsako prvo soboto do 6. 
ure zjutraj ali dan pred odvozom na odjemno mesto pri hiši 
ali pred stanovanjskim blokom.

 

Sobote v letu 2007, ko se odvažajo kosovni odpadki:

7. JULIJ
4. AVGUST
1. SEPTEMBER
6. OKTOBER 
3. NOVEMBER
1. DECEMBER

izdelki iz železa

izdelki iz lesa

izdelki iz plastike

oblazinjeno pohištvo, preproge

športni rekviziti

manjša sanitarna oprema

TV sprejemnik, radijski sprejemnik, računalnik, monitor, tiskalnik, tipkovnica, miška, sesalec ...

hladilnik, zamrzovalna skrinja ali omara, klima naprava ...

pralni stroj, pomivalni stroj, sušilni stroj, štedilnik, pečica, mikrovalovna pečica ...

miza, stol, kolo, samokolnica, posoda, šivalni stroj, pletilni stroj, zabojniki za odpadke, prazni sodi, vodovodne pipe ...

miza, stol, pohištvo ...

miza, stol, igrače, športni rekviziti ...

sedežne garniture, naslonjači, oblazinjeni stoli, jogiji, preproge, talne obloge, otroški sedeži ...

smuči, jadralna deska, otroški vozički, glasbeni inštrumenti, večje igrače ...

umivalnik, školjka, bide, tuš kabina ...

Pri odvozu kosovnih odpadkov pripravljamo spremembe. 
Vlada Republike Slovenije je namreč z Uredbo o ravnanju z 
odpadno električno in elektronsko opremo uvedla nekatere 
novosti.

Predvsem bi radi opozorili na to, da po novem te 
opreme ne bomo več odvažali skupaj z 
drugimi kosovnimi odpadki. Razlog za to je, 
da je medtem, ko je oprema čakala na odvoz oziroma pri 
njenem nalaganju, transportiranju in raztovarjanju prihajalo 
do poškodb, posledica pa je bilo izhajanje nekaterih 
nevarnih snovi. Tudi poškodbe računalniških in televizijskih 
zaslonov so velikokrat onemogočile njihovo smotrno 

ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
reciklažo.
Občani boste lahko vso odpadno električno in elektronsko 

opremo brezplačno oddali na Centru za ravnanje z 
odpadki ali pri distributerju opreme. Ta naj bi ob nakupu 
nove sprejel staro opremo. Če za to ne more poskrbeti sam, 
mora uporabnikom omogočiti predajo odpadne opreme na 
prevzemnem mestu, ki od prodajnega mesta ni oddaljen 
več kot 5  kilometrov. 
 

NEDOVOLJENO 
ODLAGANJE ODPADKOV

odpadna električna in
elektronska oprema 

hladilne naprave

bela tehnika

ODPADKE LOČUJEM,

ZABOJNIKA Z NEKORISTNIMI 

ODPADKI  NE NAPOLNIM 

DO VRHA.

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV

Pri transportu in skladiščenju prevečkrat 
pride do neželenih poškodb.  

Kosovne odpadke bomo začeli odvažati 
po novem 1. septembra 2007. 

ZA OSVEŽITEV POSTOPKA PRIJAVE ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV VAS V 
NADALJEVANJU OPOZARJAMO NA NEKATERE POMEMBNE ZNAČILNOSTI:

OEEO

IZDELKI, KI ŠE SPADAJO MED KOSOVNE ODPADKE

IZDELKI, KI JIH PO NOVEM KPV d.d. NE BO VEČ ODVAŽAL:

To velja tudi že za soboto, 1. 9. 2007.

KAKO POTEKA POBIRANJE 
KOSOVNIH ODPADKOV
Skupine obiščejo samo tiste stranke, katerih dopisnice oz. 
naročila po elektronski pošti pravočasno prispejo na naš 
naslov. Naročila so razvrščena po naseljih oz. ulicah. Delavci 
nalagajo na vozilo kosovne odpadke po skupinah 
(oblazinjeno pohištvo …) Pobrane kosovne odpadke 
pripeljejo na Center za ravnanje z odpadki na Tojnice, kjer 
jih glede na material takoj razvrstijo po skupinah. 

Naloženi kosovni odpadki.

odpadna električna in
elektronska oprema( (

Oblazinjeno pohištvo, preproge.

Ločeno zbrani koristni odpadki, zbrani neposredno od občanov 
in na ekoloških otokih (v tonah).

#odrežite

Organski odpadki

Ekološki otoki



V preteklem letu so se spet izkazali osnovnošolci na Vrhniki, v 
Borovnici in v Logu-Dragomerju. Vzorno so jim pomagali tudi 
najmlajši v vrtcih, ki so ob pomoči staršev zbrali kar zajetno 
količino starega papirja. Iz spodnjih razpredelnic lahko 
razberete, kje so bili najprizadevnejši. Če pogledamo 
natančneje, vidimo, da so mladi zbrali 360 ton starega papirja 
in tako rešili okoli 684 velikih oziroma 5508 majhnih dreves, ki 
bi jih morali posekati, če bi hoteli omenjeno količino papirja 
izdelati iz celuloze. Predšolski otroci so zbrali 14 ton starega 
papirja, učenci štirih osnovnih šol s podružnicami pa 346 ton.

S takim zbiranjem starega papirja pomagamo ohranjati okolje. 
Drevesa so pljuča našega planeta, in več ko jih bomo rešili, 
boljši zrak bomo imeli. Poleg navedenega morda ni odveč 
omeniti, da potrebujemo za pridobitev tone celuloznih vlaken 
5 kubičnih metrov lesa, precej kemikalij in veliko sveže vode 
(100 000 litrov). Za proizvodnjo vlaken iz starega papirja, ki so 
sicer manj kakovostna, vendar uporabna, pa potrebujemo 
1100 kg odpadnega papirja, zelo malo kemikalij in le desetino 
vode, kolikor je je potrebne za proizvodnjo celuloznih vlaken. 

Akcija »S Kokom ceneje« je upihnila 
peto svečko. Po začetnih težavah se 
je ustalila in dosega že lepe 
rezultate. Zato bi radi pohvalili vse, 
ki v akciji sodelujete, in povabili k 
njej tudi tiste, ki se zanjo še niste 
odločili. Po lanskem povabilu, da 
pristopite k akciji in tako pomagate 
varovati naravo, je količina pripe-
ljanih koristnih odpadkov na Center 
za ravnanje z odpadki močno nara-
sla. V primerjavi z letom 2005 smo 
tako občani zbrali še enkrat več 
koristnih odpadkov in presegli 
količino trinajstih ton. Skoraj za 2 
toni smo presegli najboljši rezultat iz 
leta 2003.

Vse, ki bi radi izvedeli več o pravilih 
akcije, vabimo, da si na spletni strani 
www.kpv.si na desni strani izberejo 
pod AKCIJAMI rubriko »S Kokom 
ceneje« in nato na prikazani strani 
kliknejo pravila akcije »S Kokom 
ceneje«. 2003 2004 2005 2006
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Akcija "S Kokom ceneje"

AKCIJA 
KOKO

2003 2004 2005 2006
Papir 8.038 5.915 4.308 9.273

Steklo 932 445 443 1.071
Umetne mase 1.492 873 910 2.458

Skupaj: 10.462 7.233 5.661 12.802
EMBALAŽA

PAPIR

EST KLO

# #odrežite

ZBIRAJMO KORISTNE ODPADKE!
V ZABOJNIK ZA ORGANSKE 
ODPADKE SPADAJO?

OSTANKI HRANE
OLUPKI SADJA IN ZELENJAVE
PAPIRNATI PRTIČKI
KAVNA USEDLINA
ČAJNE VREČKE
JAJČNE LUPIN
ZEMLJA LONČNIC
TRAVA
LISTJE
PLEVEL
OBREZLINE ŽIVIH MEJ IN DREVJA

ODPADKE LOČUJEM,

ZABOJNIKA Z NEKORISTNIMI 

ODPADKI  NE NAPOLNIM 
DO VRHA.

KOMUNALNO 
PODJETJE 

VRHNIKA d.d.

www.kpv.si
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POMEMBNA 
DOLOČILA IZ 
OBČINSKEGA 
ODLOKA 

Veliko ljudi nas kliče in sprašuje o stvareh, 
ki so tesno povezane z ravnanjem z od-
padki. Nam, ki se vsak dan ukvarjamo s 
komunalno dejavnostjo, se zdijo odgovori 
preprosti. Po drugi strani pa se zavedamo, 
da je področje ravnanja z odpadki zelo 
široko in da je zaradi pomanjkanja infor-
macij velikokrat težko razumeti bistvo.

Zato smo se odločili, da na kratko preletimo 
Odlok o načinu opravljanja lokalne javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in po-
iščemo določbe, ki so temelj ravnanja z 
odpadki na območju vrhniške, borovniške in 
log-dragomerške občine.

• Uporaba storitev službe ravnanja z odpa-
dki je za povzročitelje komunalnih odpadkov 
obvezna. (36. člen) 

• Za vse povzročitelje je na predmetnem 
območju obvezno ločeno zbiranje odpadkov 
in predpisano ravnanje s komunalnimi 
odpadki. (2 člen)

• Pravne osebe morajo z usposobljenim 
izvajalcem službe ravnanja z odpadki skleniti 
pogodbo o ravnanju z odpadki ter en izvod 
dostavit i  občinskemu komunalnemu 
nadzorniku. (36 člen)

• Na zabojnike za ločene frakcije in 
zabojnike za organske odpadke je brez 
pisnega dovoljenja izvajalca službe ravnanja 
z odpadki prepovedano pisati in lepiti 
plakate jih prebarvati ali kako drugače 
predrugačiti. (37 člen)

• Vreče ali škatle, ki so priložene zabojniku, 
delavci izvajalca ne smejo odpeljati, razen 
takrat, ko so to posebne tipizirane vreče 
izvajalca oz. kadar gre za poseben dogovor. 
(39 člen)

• Kosovne odpadke mora povzročitelj 
odložiti na prevzemno mesto za ostanke 
komunalnih odpadkov do 6. ure zjutraj na 
dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur  pred 
dnevom prevzema. (45 člen)

• Kopičenje komunalnih odpadkov, nji-
hovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na 
zemljiščih, ki niso namenjena za odstran-
jevanje komunalnih odpadkov, je prepo-
vedano. (47 člen)

• Na prostem je prepovedano kuriti vse 
vrste odpadkov. ( 48. člen)  

Nadzor nad izvajanjem Odloka o načinu 
opravljanja lokalne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki izvajajo pristojne 
inšpekcijske službe (Medobčinski inšpektor) 
ki jim pomaga komunalni nadzornik. 
Zagrožene globe za neupoštevanje zgoraj 
navedenih določil so za pravne osebe okoli 
830 €, za fizične osebe pa okoli 205 €. Če 
opazite opisane nepravilnosti, lahko o tem 
obvestite Medobčinsko inšpekcijsko službo 

To je knjižno kazalo, 
ki si ga lahko izstrižete.
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Šole in vrtci ton

OŠ Ivan Cankar  191 kg na učenca 153
OŠ Antona Martina Slomška  151 kg na učenca  381 učencev   58
OŠ Borovnica  114 kg na učenca  367 učencev 42
OŠ Log - Dragomer  226 kg na učenca  410 učencev 93 

798 učencev

Skupaj: 360

Otroci v vrtih so zbrali naslednje količine papirja: kg

Vrtec Barjanček 7.590
Vrtec na Poštni ulici 2.460
Vrtec Hrib 880
Vrtec Dragomer 2.580

Skupaj: 13.510

Naj vas spomnimo, da je pod posebnimi pogoji od 
lani dalje mogoče ob doseženem bonusu uveljavljati 
20-odstotni popust pri plačilu položnice za ravnanje z 
odpadki, kar tudi ni zanemarljivo.

ZBIRANJE PAPIRJA
PO ŠOLAH IN VRTCIH
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