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v Javnem podjetju Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., je praznik, 
ki ga lahko občani občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika s po-
nosom proslavimo. Ne le da smo skupaj z vami uspeli ločeno zbrati 
že več kot 80 odstotkov odpadkov, vašo ekološko zavest vam zavi-
dajo mnoga komunalna podjetja v Sloveniji, nanjo pa so ponosni tudi 
v pristojnem ministrstvu. Ločevanje odpadkov je preprosto rečeno 
postalo samoumevno, saj znate in zmorete ohranjati čisto okolje v 
občini, kjer živite, proizvajati manj odpadkov in jih ustrezno ločevati. 
Zbirni center Vrhnika je v pravem pomenu besede prostor, kjer od-
padek (surovina), ki ste ga pripeljali, najde pot v nadaljnjo predelavo. 
Le malo je še odpadkov, ki jih ni mogoče predelati. Vsi skupaj pa 
se gotovo zavedamo, da lahko tudi od tega ostanka ločimo še kaj 
uporabnega. Ocenjujemo, da je v ostankih, ki jih poberemo iz črnih 
zabojnikov, vsaj še 10 odstotkov koristnih odpadkov. Kljub temu pa 
nas lani niso naključno povabili v mednarodno združenje Zero Wa-
ste v Evropi. Pri nas je zaživel tudi depo z geslom »staro za noro«, 
ki smo ga dalj časa načrtovali do točke, ko so ideje postale realnost, 
stari, nostalgični in kakovostni predmeti pa so menjali lastnike. Z nji-
hovim nakupom ohranjamo naravne vire. Vabimo vas, da si ogledate 
našo prenovljeno spletno stran www.kpv.si, najdete pa nas tudi na 
Facebooku. Hvala, ker spoštujete okolje in ga pomagate ohranjati.

Mag. Brigita Šen Kreže
direktorica

20  let učinkovitega, uspešnega ločevanja odpadkov

Načela Zero Waste Evrope
Zero Waste Evropa je gibanje, ki združuje evropske 
lokalne skupnosti in jih povezuje z mednarodnimi 
organizacijami in z lokalnimi skupinami Zero Wa-
ste, katerih cilj je opuščanje vseh vrst odpadkov za 
doseganje bolj trajnostnega bivanja, gospodarske 
stabilnosti in socialne povezanosti.

Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje iz-
delkov in procesov tako, da se zmanjšata prostor-
nina in toksičnost odpadnih materialov ter ohranja 
ali predela vse vire brez sežiganja ali odlaganja. 

Zero Waste je: 
Sprememba kulture
Zadnja desetletja smo v Evropi živeli na račun na-
raščajočega ekološkega dolga do ostalega sveta. 
Uvažamo skoraj 4-krat več materialov, kot jih iz-
važamo. Evropska strategija trajnostnega razvoja 
se zavzema za spremembo teh vzorcev. 

Sprememba vzorcev mora preseči trenutne cilje 
Evrope, ki naj bi postala družba recikliranja. Druž-
ba brez odpadkov – Zero Waste – bomo postali, ko 
bomo uspeli znižati porabo materialov in energije.
 
Vključevanje skupnosti
Za uspeh načrta Zero Waste na katerem koli ni-
voju sta bistvena izobraževanje in sodelovanje 
skupnosti. Prebivalce moramo spodbujati k na-
črtovanju in aktivnemu sodelovanju pri snova-
nju sistemov upravljanja z viri, ki se usmerjajo k 
zmanjševanju nastajanja odpadkov.

Sprememba infrastrukture
Proizvodni sistemi in infrastruktura za ravnanje z 
odpadki v Evropi morajo biti zasnovani tako, da 
bo iz zasnove odseval naslednji prednostni red:
 
1. Preventiva
Preventiva na področju ravnanja z odpadki mora 
biti vključena v lokalne in sektorske načrte. Okvir-
na direktiva o odpadkih določa obveznost držav 
članic, da pripravijo programe preventive na po-
dročju odpadkov. Cilji preventive so potrebni zato, 
da sprožijo ukrepe na nacionalnem nivoju.

Za nastajanje zelenih delovnih mest in za obli-
kovanje takih izdelkov, da v sistemu ne bo več 
odpadkov, je ključnega pomena odgovornost in-
dustrije, ki mora:

• oblikovati izdelke z dolgo življenjsko dobo, ki 
jih je mogoče vzdrževati in popravljati

• zniževati količine uporabljene embalaže in 
preoblikovati izdelke, ki jih ni mogoče varno 
kompostirati, tako, da jih bo mogoče ponovno 
uporabiti ali reciklirati

• ponovno uporabiti dele in materiale v odpa-
dnih izdelkih po načelu krožnega gospodar-
stva, kjer vsak »odpadek« enega procesa 
postane vhodni material za drugega, kar za-
gotavlja maksimalno izkoriščanje materialov.

2. Ločeno zbiranje
Za ohranjanje uporabnosti materialov moramo 
ločeno zbirati vsaj izdelke za ponovno upora-
bo, različne materiale za recikliranje, zavrženo 
hrano in zeleni odrez z vrtov ter ostanek meša-
nih odpadkov. Skupnosti Zero Waste v Evropi 
dokazujejo, da z ločenim zbiranjem lahko 
dosežemo 80 do 90 % recikliranja. V takih 
skupnostih nastane na leto manj kot 100 kg 
ostanka mešanih komunalnih odpadkov na 
prebivalca.

Zaradi preprečevanja nastajanja odpadkov in za 
zagotovitev čistih, ločenih materialov na izvoru je 
treba spodbujati natančno ločeno zbiranje. 

Uvajanje cenovnih spodbud je glavno gonilo spre-
memb vzorcev obnašanja. Prekomerno nastajanje 
odpadkov bi moralo biti kaznovano.

Ločeno zbiranje je treba nadgraditi z lokalnimi 
zbirnimi centri, ki gospodinjstvom in podjetjem 
omogočajo varno oddajanje in ločevanje izdelkov 
za ponovno uporabo, recikliranje, pa tudi ločeno 
zbiranje nevarnih odpadkov.

V povezavi z izdelki za ponovno uporabo je po-
membno, da se nevladne organizacije in zavodi 
za zaposlovanje povežejo z lokalnimi centri za 
ponovno uporabo ali zbirnimi centri, saj je osnov-
ni namen teh socialnih podjetij prav reintegraci-
ja težko zaposljivih skupin na trgu dela. Sektor 
ponovne uporabe ima pomembno socialno-eko-

nomsko vrednost in zaposlovalni potencial, pa 
tudi pozitivne okoljske učinke.
 
3. Zniževanje količin mešanih 
ostankov odpadkov
Del odpadkov, ki jih ne moremo ponovno uporabiti, 
reciklirati ali kompostirati, moramo znižati na naj-
manjšo možno mero. Te odpadke moramo ohra-
njati dobro vidne, saj to spodbuja njihovo nenehno 
zniževanje. Pri takih odpadkih se je treba usmeriti 
na začetek procesa in jih s preoblikovanjem izdel-
ka ali embalaže izločiti iz sistema z uveljavljanjem 
podaljšane odgovornosti proizvajalcev.

Analiza ostankov odpadkov je pomembna zato, 
da lahko čim bolje izkoristimo sistem ločenega 
zbiranja ali sistem ponovne uporabe. Tako lahko 
proizvajalce spodbujamo k preoblikovanju izdel-
kov, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti ali reci-
klirati, ali pa zahtevamo njihov umik s trga.

www.ebm.si/p/zw/o-zero-waste/zero-waste-nacela
Vir:

2021
Naši cilji  

Zero Waste: 
najmanj 82 % ločeno zbranih 

odpadkov; manj kot 70 kg oddanih 
odpadkov v predelavo na 

prebivalca; manj kot 300 kg 
ustvarjenih odpadkov na 

prebivalca.



PREGLED NAŠEGA DELA 
(od 0 do 80 % ločenega 
zbiranja v dvajsetih letih)

Številka 14, julij 2015
Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. 

Brezplačni 10-litrski zabojnik za 
zbiranje bioloških odpadkov v 
kuhinji
Ob praznovanju 20-letnice ločenega zbiranja 
bomo gospodinjstvu, ki to želi, podarili mali, 
10-litrski zabojnik za biološke odpadke, ki 
ga lahko prevzamete na sedežu podjetja na 
Tojnicah vsak delovni dan med 8. in 14. uro, 
in sicer v skladišču podjetja. Ob prevzemu 
imejte s seboj zadnjo položnico za ravnanje 
z odpadki.

Nevarni odpadki
Prva akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov: zbrali smo 1 tono nevarnih 
odpadkov, v letu 2014 pa že 43 ton. 
V letih od 1997 do 2014 smo zbrali 442 
ton nevarnih odpadkov.
Nevarne odpadke prinesite oz. pripeljite 
v Zbirni center Vrhnika (barve, čistila, 
topila, zdravila, motorna in jedilna 
olja, kemikalije, pesticide, kozmetiko, 
baterije in akumulatorje, fluorescentne 
cevi, pršila ter odpadno embalažo, 
onesnaženo z nevarnimi snovmi).
Oddajanje nevarnih odpadkov iz 
gospodinjstev je brezplačno.

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov
Septembra 2015 bo akcija  
potekala na treh lokacijah, in sicer:
15. 9. 2015 v Dragomerju
16. 9. 2015 v Borovnici 
17. 9. 2015 na Vrhniki

Junij: pilotna postavitev prvih ekolo-
ških otokov v Dragomerju.
Julij: začetek ločenega zbiranja na 
deponiji Tojnice; začetek evidentiranja 
odpadkov. 
September: prvi zeleni zabojniki oddani 
gospodinjstvom v Dragomerju. 

ČISTILNE AKCIJE
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1996 
Junij: postavitev 34 ekoloških otokov v  
občini Vrhnika.
Julij: začetek odvoza odpadkov z  
(območja) Zaplane.
Oktober: odprtje prebiralnice  
(sortirnice) odpadkov. 
Oktober: izšlo prvo glasilo Ogrizek. 
December: začetek rednega odvoza iz  
naselij Podlipa, Smrečje, Ligojna.
Kaj bom storil, da bo moj kup odpadkov  
manjši? Natečaj za literarno delo (šole in vrtci)

Učinkovito, 80-odstotno ločeno zbiranje odpadkov 
v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika 
Ločeno zbiranje odpadkov manj obremenjuje okolje zaradi manj odloženih 
odpadkov in več zbranih koristnih odpadkov. V letu 2014 nam je skupaj 
z vami uspelo izločiti 80,15 % koristnih odpadkov. Zbrali smo jih 6728 
ton, kar znaša 285,25 kg/občana/leto. Med ločeno zbrane odpadke 
uvrščamo tudi odpadno električno in elektronsko opremo, les, kovine, 
sveče, gume in tekstil, ki jih občani pripeljete v naš Zbirni center. Rezultati 
zbiranja nas uvrščajo v sam vrh ločenega zbiranja odpadkov v Sloveniji. 
Oddana količina ostankov komunalnih odpadkov se je leta 2014 še do-
datno znižala in je znašala 1666 ton. Od tega je bilo 100 ton nekoristnih 
kosovnih odpadkov (oblazinjeno pohištvo ipd.), ki ste jih občani pripeljali v 
Zbirni center, ali drugače: 70,63 kg/občana/leto. 

Marec: Komunalno podjetje v sode-
lovanju z drugim podjetjem razvije 
kompostnik iz odpadne plastike in 
tako zaključi snovni krog sekundarnih 
surovin.
April: dan odprtih vrat deponije Tojnice 
(prebiralnica, kompostiranje, mletje 
lesa, stiskanje papirja ...)
September: dan odprtih vrat; odprtje 
prebiralnice odpadkov
Oktober: nalepka »osliček« - prijavnica 
za odvoz kosovnih odpadkov.

1998
Zbranih 267 ton koristnih odpadkov 
(steklo, papir, embalaža).

1999
Zbranih 286 ton koristnih odpadkov 
(steklo, papir, embalaža).

2000
Predavanj na temo ozaveščanja se je 
udeležilo skoraj 1800 otrok.

2001
Zbranih 493 ton koristnih odpadkov 
(steklo, papir, embalaža).
31. december: odloženi zadnji mešani 
komunalni odpadki na deponiji 
Tojnice.

September: začetek akcije »S Kokom 
ceneje«. Akcija omogoča vsem tistim, 
ki pripeljete koristne odpadke na 
Zbirni center, znižanje zneska, ki je 
na položnici povezan z ravnanjem 
z odpadki. Tako je mogoče ob 
izpolnjevanju pogojev, ki so določeni 
za udeležence akcije, doseči popuste, 
ki se sproti odštevajo od zneska na 
položnici. 

April: nova 
dopisnica 
»Prijavljam odvoz kosovnih odpadkov«.
April: ukinitev odvoza kosovnih odpad-
kov tedensko.
Maj: dan odprtih vrat Centra za ravnanje 
z odpadki Vrhnika.
Maj: uvedba odvoza kosovnih odpadkov 
vsako prvo soboto v mesecu.“
September: začetek zbiranja rabljenih 
oblačil.

2003
Kompostarna Tojnice z računalniško 
vodenim vpihovanjem zraka. 
Do 31. 12. 2003 uvedba obveznega 
ločevanja odpadkov po vsej Sloveniji.

2004
Odvoz kosovnih odpadkov vsako prvo 
soboto v mesecu.

Zamenjava neustreznih zaboj-
nikov (ukinitev starih, okroglih, 
pločevinastih zabojnikov z novimi 
tipskimi).
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46 % 47 % 52 %
Odstotki 
ločeno 
zbranih 
odpadkov65 % 69 % 72 % 76 % 80 %44 %40 %

Številka 14, julij 2015
Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. 

Odvoz kosovnih 
odpadkov v letu 2015
Soboti v letu 2015, ko se 
odvažajo kosovni odpadki:
12. september
14. november

ostanki pometanja, vrečke sesalnikov, odslužene 
vilede in krpe, žvečilni gumi, uporabljeni 
higienski izdelki, plenice, vata, cigaretni ogorki, 
večje kosti, papir za peko, elastika, umazane 
folije in vrečke, folije salam, umazani kosi 
tekstila, drobna tesnila, krtače, lasje, odpadki  
in iztrebki malih živali (zavito v vrečki) ...

Mediji (številni prispevki na radiu, televiziji, časopisu in reviji) na temo Primeri dobre prakse pri ločevanju odpadkov

Številni obiski predstavnikov občin in drugih komunalnih podjetij na temo ločenega zbiranja odpadkov.

Gradbeni odpadki
Med gradbene odpadke spadajo odpadki od manjših adaptacij in popravil 
v gospodinjstvu (opeka, omet, strešniki (ne azbest!), kosi betona, cement, 
keramične ploščice ...), ki jih opravljate sami. Med gradbene odpadke  
spada tudi odpadna keramika (krožniki, skodelice ...).

Azbest
Odložite ga po navodilu 
sprejemalca odpadkov na 
zbirnem centru Vrhnika.

Gradbeni material, ki 
vsebuje azbest, predvsem 

salonitno kritino, je treba naložiti na palete in oviti z 
embalažno folijo. Odlaganje azbesta se plačuje po 
veljavnem ceniku JP KPV, d. o. o.
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Maj: zamenjava zabojnikov na eko-
loških otokih (prej kovinski, potem 
zvonasti zabojniki).
Začetek sodelovanja z Medobčinsko 
inšpekcijsko službo.

2007
Julij: prodaja CRO.
September: konec odvoza OEEO hkrati 
z drugimi kosovnimi odpadki (Uredba o 
ravnanju z OEEO).

2008
Junij: transparenti – ločeno zbiranje 
odpadkov na prireditvah.
Zloženke o ločenem zbiranju odpadkov.
Ciklično ozaveščanje osnovnošolske 
mladine v občinah. 

Marec: začetek ločenega zbiranja 
odpadnih nagrobnih sveč (Uredba).
Avgust: Računsko sodišče – Ravna-
nje z ločeno zbranimi komunalnimi 
odpadki
Mnenje o uspešnosti poslovanja, 
citirano: Menimo, da je družba Komu-
nalno podjetje Vrhnika pri ravnanju z 
ločeno zbranimi komunalnimi odpadki 
poslovala uspešno. 
Mnenje o učinkovitosti poslovanja, 
citirano: Menimo, da je družba Komu-
nalno podjetje Vrhnika pri ločenem 
zbiranju komunalnih odpadkov poslo-
vala učinkovito. 
Maj: postavitev obvestilnih tabel na 
ekoloških otokih.

Dodatni zabojnik za plenice
April: ker predstavljajo plenice za 
enkratno uporabo večino mešanih 
komunalnih odpadkov v sivih zaboj-
nikih, lahko dobite dodatni zabojnik 
za odlaganje omenjenih odpadkov v 
najem brezplačno in brez doplačila  
za ravnanje z odpadki za določen čas.
April: začetek pobiranja mešanih 
komunalnih odpadkov na 14 dni.

Maj: nadzor nad 
ločevanjem odpadkov.
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V zabojnik za mešane komunalne 
odpadke sodijo le še:
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2011
Projekt Zelena Slovenija – »Najbolj zelena ob-
čina« v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in 
prostor, Združenjem občin Slovenije in Skupno-
stjo občin Slovenije. Postanemo najbolj zelena 
občina pri ravnanju z odpadki. 

2012
Februar: urejen kataster gospodarske javne infra-
strukture; zbiralnice ločenih frakcij.
April: sodelovanje v projektu Wasman - 
ozaveščanje o preprečevanju nastajanja 
komunalnih odpadkov in njihova predelava  
sta bila med ključnimi nalogami partnerjev 
projekta Wasman.
April: izid zloženke »Kompostirajmo –  
vrnimo naravi«.

Januar: nov, začasni Zbirni center na lokaciji  
JP KPV, d. o. o.
April: začetek pobiranje mešanih komunalnih 
odpadkov na 4 tedne.
December: depo (center ponovne uporabe)  
se prvič predstavi na božično-novoletnem  
sejmu na Tržnici Vrhnika.

2014
September: povabljeni v mednarodno mrežo  
Zero Waste. 
80,15 % ločeno zbranih odpadkov.

2015
Dvajset let ločenega zbiranja odpadkov;  
uvedba pohval.
200 ekoloških otokov oziroma zbiralnic. Prostor-
nina nameščenih zabojnikov znaša 1.222.800 l.
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V kompostnik sodijo: vrtni 
in kuhinjski odpadki, jajčne lupine, 
olupki sadja in zelenjave, kavna 
usedlina, čajne vrečke, gnilo sadje, 
zemlja lončnic, trava, plevel, listje, 
cvetje, zelišča, slama, praprot in 
stelja, papirnati prtički in servieti, papir in karton drobno 
narezan (majhne količine), lesni pepel, obrezline živih meja 
in drevja, zajčji in piščančji iztrebki, kokošje perje, šota (v 
majhnih količinah), žagovina (v majhnih količinah) …

V kompostnik ne odlagajte odpadkov, ki se naravno ne 
razgradijo, ter pasjih in mačjih iztrebkov, kosti, mesa 
in maščob.



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

Po zaslugi dobrega dela vas, občanov, in JP 
KPV, ki je projekt ločenega zbiranja začelo 
pred več kot 20 leti, so naše občine pristopi-
le k strategiji Zero Waste. Na dosežke, ki nas 
uvršajo v sam vrh EU, smo lahko upraviče-
no ponosni, saj so plod dela nas vseh. Kljub 
temu pa moramo razmišljati naprej in se ne 
zadovoljiti z doseženim. Pri podpisu pristo-
pne izjave k ZW smo se zavezali, da bomo 
do leta 2021 ločeno zbrali 82 % koristnih 
odpadkov in zmanjšali količino odloženih od-

padkov na 70 kg na prebivalca letno. S to na-
logo se bodo spopadle občine pristopnice, ki 
morajo ustvariti ustrezne pogoje, komunalno 
podjetje, ki zadevo vodi in izvaja, ter občani, 
ki ste že do zdaj dokazali, da vam ni vseeno 
za okolje, in ste v medijih pogosto navedeni 
kot najbolje ozaveščeni o ravnanju z odpadki 
v Sloveniji. Menimo, da zastavljene cilje lah-
ko dosežemo in jih tudi presežemo. 

Ukrepov za dosego zastavljenih ciljev je več. 
Eden izmed njih je depo. Ideja zanj se je po-
rodila leta 2013, leta 2014 pa je poskusno 
zaživela. Rezultati so bili spodbudni, zato so 
nas povabili, naj projekt predstavimo na Pro-
blemski konferenci komunalnega gospodar-
stva, kjer je vzbudil veliko zanimanja. 

Pod okriljem depo-ja naj bi v lokalni skupno-
sti izvajali dela, ki jih ta potrebuje. Trenutno je 
dejavnost depo-ja osredotočena na prodajo 
rabljenih in preoblikovanih izdelkov in na 
okoljsko ozaveščanje mladine in občanov. V 
prihodnosti bomo po kadrovskih zmožnostih 
razvijali še turistične programe, načrtujemo 
pa tudi popravila koles in lesenih izdelkov. 
Poleg tega razmišljamo o pomoči starejšim 
občanom in sodelovanju z upokojenci, ki 
imajo specifična znanja. 

Poudarili bi radi, da v depo-ju zaposlujemo 
brezposelne ljudi in da so vsi prihodki, ki se 
zberejo z dejavnostjo depo-ja, namenjeni za 
pokrivanje pretežnega dela plač in ustvarja-
nje novih delovnih mest.

Od meseca aprila imamo trgovino v središču 
Vrhnike - poleg telovadnice Partizan oziroma 
nasproti Kunstjleve vile. 

Ljudje, ki nas obiščejo, so zadovoljni, do-
bivamo veliko pohval. Posredujejo pa nam 
tudi veliko idej in predlogov, ki jih skrbno 
zapisujemo. Če bo le mogoče, jih bomo pri 
razvoju projekta upoštevali. Vsega tega smo 
veseli, vaše pohvale in sodelovanje pa nam 
vlivajo energijo, da kljub težavam, s katerimi 
se srečujemo, vztrajamo in se trudimo, da 
delo poteka nemoteno. Depo lahko postane 
nova zgoda o uspehu, ki bo enakovredna lo-
čevanju odpadkov, pristopu k strategiji Zero 
Waste, rekultivaciji industrijskega objekta, 
uvedbi pralnih plenic, ki so jih jeseni 2014 
prvi v Sloveniji začeli uporabljati v vrtcu na 
Vrhniki in še marsičemu drugemu, kar smo 
pionirsko izvedli na Vrhniki. 

Izmed številnih komentarjev in izjav o delo-
vanju depo-ja smo izbrali dva nadvse aktu-
alna, in sicer:
• Raje kupim rabljen izdelek, ki je bil nare-

jen po starem, kot pa novega, narejenega 
v deželah s poceni delovno silo. 

• Ali se ljudje ne zavedajo, da z vsakim no-
vim zabojnikom, ki ga pripeljejo od dru-
god in prodajo pri nas, uničujemo delovna 
mesta naših otrok, sosedov in znancev?

Mnogi nas sprašujejo, zakaj so cene v de-
po-ju višje kot v Centrih ponovne uporabe, 
kjer prodajajo rabljene predmete. Odvrnemo 
jim, da depo ni Center ponovne uporabe in 
da s svojim delovanjem pokrije pretežen del 
sredstev za plače zaposlenih, poleg tega pa 
ustvarja še nova delovna mesta. V depo-ju 
pa lahko najdete tudi preoblikovane pred-
mete z umetniško vrednostjo, v katere je 
bilo vloženega veliko truda in imajo veliko 
dodano vrednost. Poslovna strategija depo-
-ja je neprofitabilnost in iskanje tržnih niš, s 
katerimi bi zbrali čim več denarja in zaposlili 
čim več brezposelnih ustvarjalnih ljudi. Z obi-
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Vljudno vas vabimo v našo trgovino 
depo na Tržaški cesti poleg telovadnice 
Partizan, kjer vas bomo prijazno sprejeli. 
Zagotovo boste našli kaj zanimivega. 

našemu depo-ju. Lahko jih pripeljete v naš 
Zbirni center in odložite na mizo z napisom 
»Podarim depo-ju«. Tako ali z nakupom iz-
delka v naši trgovini boste pomagali pri ra-
zvoju projekta in ustvarjanju novih zaposlitev. 

Čas za obisk trgovine depo si lahko vzame-
te tudi v vročih poletnih dneh. Obiskali boste 
pravo malo »razstavo« zanimivih predmetov 
iz preteklosti in sedanjosti in ob njih morda 
celo podoživeli kakšno od zgodb, ki jih izža-
revajo »stari« predmeti. 

skom depo-ja ali z uporabo njegovih storitev 
prispevate k njegovem razvoju in k uresniči-
tvi naše zamisli, ki temelji na krepitvi lokalne 
skupnosti in medsebojni pomoči. 

Za projekt se zanimajo tudi druga komunal-
na podjetja, zato bo naš depo najverjetneje 
prestopil lokalne meje. Zanj so se zanimali 
tudi v nekaterih lokalnih skupnostih na Hr-
vaškem in Italiji. Če nam bo uspelo pridobiti 
nepovratna sredstva, bomo razvoj pospešili; 
če ne, bomo ostali zvesti filozofiji, da se po-
časi daleč pride in da nam s skupnimi močmi 
mora uspeti.

Naloga (vizija) depo-ja je sporočiti ljudem, da 
je vsak še uporaben predmet koristen oziro-
ma je za koga drugega vrednost. Ne zavrzi-
mo ga, ampak ga podarimo, in tako zmanj-
šajmo količino odpadkov. Podatek, da 90 % 
predmetov, ki jih prinesemo domov, ostane 
pri nas povprečno le 6 mesecev, pove dovolj 
o nesmiselnosti našega potrošništva.

Sledite našemu geslu »Pospravimo, prostor 
pridobimo in nekaj dobrega naredimo«. 
Podarite predmete, ki jih ne potrebujete več, 

torek,  od 9. do 12. ure in  
 od 15. do 19. ure 

sreda,  od 9. do 12. ure

četrtek,  od 9. do 12. ure in  
 od 15. do 19. ure 

sobota,  od 8. do 13. ure. 

Ločeno zbirajte odpadno embalažo in omogočite odpadni  
embalaži nov življenjski cikel.

V ponudbi imamo poceni in lepe nove 
izdelke iz kristala »Rogaška Nova«. Izdelki 
so ročno brušeni in mojstrsko obdelani.
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Depo na spletni strani JP KPV, d. o. o. 
http://www.kpv.si/dejavnosti/depo t: 041 777 385 

Depo - začetek nove poti

Predavalnica / salon depo

Preoblikovani predmeti

Vhod v prostore Depo-ja

Prostor za oddajo predmetov

Zagotavljamo, da odpadna embalaža konča svojo pot na začetku nove življenjske poti v 
snovni predelavi ali pri pretvorbi v energijo in ne na odlagališču. Embalaža, ki jo dajejo na 
trg podjetja (embalerji in pridobitelji), se zbere in predela snovno ali energetsko po zgoraj 
predstavljenem krogu, ki ga zagotavlja družba RECIKEL. 
Vaš trud pri ločevanju odpadkov je eden ključnih elementov za doseganje 
dobrih rezultatov. Prav vsak, ki ločuje odpadke in posledično odpadno 
embalažo, pripomore k ohranjanju naravnih virov in okolja. 

LOKALNO • TRAJNOSTNO • SOCIALNOUtrinek iz trgovine na Tržaški cesti


