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1

UVOD

Učinkovito, 81-odstotno ločeno zbiranje odpadkov v občinah Borovnica, Log - Dragomer in
Vrhnika manj obremenjuje okolje zaradi manj odloženih odpadkov in več zbranih koristnih
odpadkov. V letu 2016 nam bo skupaj z občani predvidoma uspelo izločiti skoraj 81 % (80,69 %)
koristnih odpadkov. V letu 2017 načrtujemo, da bomo presegli 81% (predvidoma 81,25 %). Naš
cilj Zero waste za leto 2020 je 82 %.
S projektom »Kompostirajmo, vrnimo naravi«, ki ga izvajamo že nekaj let skušamo spodbuditi
čim več občanov, da bi organske odpadke kompostirali doma, v svojih kompostnikih. V vseh treh
občinah tako trenutno kompostira biorazgradljive odpadke 28 % gospodinjstev, medtem ko 78
% gospodinjstev oddaja biorazgradljive odpadke iz zelenih zabojnikov. V prihodnjem letu bomo
zbrali predvidoma 3450 ton biorazgradljivih odpadkov, kar bo znašalo 142 kg/občana.
V letu 2017 bomo predvidoma zbrali vseh koristnih odpadkov 6900 ton, kar bo znašalo dobrih 284
kg/občana/v letu 2017. Med ločeno zbrane odpadke uvrščamo tudi odpadno električno in
elektronsko opremo, les, kovine, sveče, gume in tekstil, ki jih občani pripeljejo v naš Zbirni
center.
Oddana količina mešanih komunalnih odpadkov naj bi se leta 2017 še dodatno znižala in bo
predvidoma znašala 1600 ton. Od tega bo predvidoma 100 ton nekoristnih kosovnih odpadkov
(oblazinjeno pohištvo ipd.), ki jih bodo občani pripeljali v Zbirni center, ali drugače: 66
kg/občana/v letu 2017. Pri tem že prekašamo naš cilj Zero waste za leto 2020, ki je 70 kg oddanih
odpadkov v predelavo.
Da so v mednarodno združenje Zero Waste povabili prav občine, v katerih izvaja storitev
ravnanja z odpadki naše podjetje, ni naključje, saj ločeno zbiramo odpadke že 21 let (1995 2016). Zelo blizu smo zavezam, ki smo si jih zadali skupaj z občinami ustanoviteljicami.
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 - Dragomer, na pobudo Komunalnega
podjetja sprejela vizionarsko odločitev o modernizaciji ravnanja z odpadki. Podprla je začetek
ločenega zbiranja odpadkov v gospodinjstvih že takrat, ko o tem v Sloveniji ni razmišljala še
nobena druga občina. Kako drzna je bila ta odločitev, 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
oziroma predstavljanju pomena ločevanja odpadkov. Občani se morajo zavedati, da so odpadki
surovine in da z njihovim ločevanjem ohranjamo neobnovljive naravne vire, ustvarjamo pogoje za
nove zaposlitve in vplivamo na ceno ravnanja z odpadki.
Prav ozaveščanje uporabnikov naših uslug je za uspešno ločeno zbiranje odpadkov
najpomembnejše. V 21 letih smo tako dosegli lepe rezultate. Za občane občin Borovnica, Log Dragomer in Vrhnika je po vseh teh letih ob spodbudi Komunalnega podjetja Vrhnika ločevanje
odpadkov postalo nekaj samoumevnega. Izdajamo časopis Ogrizek, se ves čas pojavljamo v
lokalnih medijih in pripravljamo različne akcije. Posebej odmevna so predavanja, ki jih izvajamo
za mladino in drugo zainteresirano javnost. Predavanja, ki jih obiskujejo slušatelji iz vse
Slovenije, so tematsko pripravljena za pet starostnih skupin, letno pa se jih udeleži od 1000 do
1500 slušateljev.
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Z ozaveščanjem želimo povečati naravovarstveno zavest občanov. Leta 1999 smo se odločili še za
finančno spodbudo. Zato smo prvi v Sloveniji uvedli posebno akcijo »S Kokom ceneje«. Občani
lahko ločeno zbrane odpadke (steklo, pločevinke, papir in mešana embalaža) namesto na ekološki
otok pripeljejo v zbirni center.
Skrb za zbiranje in odlaganje odpadkov na JP KPV, d. o. o. obsega:
- odvoz ostankov komunalnih odpadkov,
- biološko razgradljivih odpadkov,
- ločenih frakcij iz zbiralnic od občanov in ostalih onesnaževalcev proizvodnih in drugih
dejavnostih,
- odvoz kosovnih odpadkov,
- zbiranje nevarnih odpadkov od gospodinjstev,
- zbirni center, kjer občani lahko prepuščajo vse vrste odpadkov,
- ozaveščanje na področju ravnanja z odpadki

2

PREDPISI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA IN RAVNANJA Z
ODPADKI

Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01) zahteva od lokalnih skupnosti in izvajalcev ravnanja s
komunalnimi odpadki vrsto sprememb pri delu.
Izvajanje Programa zbiranja ločenih frakcij prinaša manjše obremenjevanje okolja zaradi
zmanjšanja količin oddanih odpadkov v obdelavo in povečanja količin koristnih odpadkov. Po
Odloku o ravnanju z odpadki v Občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (Ur. l. RS, št.
100/13 z dne 6.12.2013 in Naš časopis št. 11/13 z dne 19.12.2013) se prevzem ločenih frakcij
izvaja po letnem programu zbiranja ločenih frakcij, ki ga za vsako leto pripravi izvajalec v
soglasju z župani občin.
2.1

ZAKONI

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 108/2009, 48/2012,
57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/2016)
Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 108/2009-ZGO-1C)
Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 127/2006-ZJZP)
Zakon o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in
njihovega odstranjevanja (Ur. l. RS, št. 23/2004)
Zakon fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 35/2007-UPB2)
2.2

PRAVILNIKI

Pravilnik o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 32/2006)
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/2006)
Pravilnik o predelavi biološko razgradljivih odpadkov v kompost (Ur. l. RS, št. 62/2008)
Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. l. RS, št. 70/2008)
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 34/2008)
Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Ur. l. RS, št. 37/11)
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- Pravilnik o ločenem zbiranju odpadkov za pravne osebe (interni pravilnik JP KPV, d. o. o.
21.2.2001)
2.3

UREDBE

Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/2014, 54/2015, 36/2016)
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/2011)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in
elektronske opreme (Ur. l. RS, št. 78/2008)
Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008)
Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008)
Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. l. RS, št. 70/2008)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008)
Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, 55/2015; 47/2016)
Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur. l. RS, št. 78/2008)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 34/2008)
Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS, št. 63/2009)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št.
70/2010)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Ur. l. RS,
št. 19/2010)
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur. l.
RS, št. 3/2010, 103/2015)
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.
l. RS, št. 39/2010)
Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011, 37/2015, 69/2015) predvideva:
 cilj je 50-odstotna predelava odpadkov.
 do leta 2020 je potrebno ločeno zbrati 60 odstotkov odpadkov
 analiza MOP-a (oktober 2009), stroški pobiranja od vrat do vrat za 42 % višji kot stroški
pobiranja z ekoloških otokov
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 68/2011, 18/2014, 57/2015,
103/2015)
Uredba o odpadnih oljih (Ur. l. RS, št. 24/2012)
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012). Občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika so v letu
2013 sprejele skupni Odlok o ravnanju z odpadki v občinah Borovnica, Log - Dragomer in
Vrhnika (Ur. list RS št. 100/13 z dne 6. 12. 2013 in Naš časopis št. 411/13 z dne 19. 12. 2013). O
cenah odločajo Občine oz. občinski sveti.
Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Ur. l. RS,
št. 56/15)
Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 55/2015, 47/2016)
Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 54/2015, 36/20162)
Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (Ur. l. RS, št. 8/2016)
2.4

ODLOKI

Odlok o ravnanju z odpadki v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (Ur. l. RS št..
100/13 dne 6. 12. 2013; Naš časopis št. 411/13 dne 19. 12. 2013)

31. 08. 16

8

PROGRAM ZBIRANJA LOČENIH FRAKCIJ

2.5

ODREDBA

Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/2001)
2.6

PROGRAMI

Nacionalni program varstva okolja (NPVO), (Ur. l. RS, št. 83/1999)
Resolucija nacionalnega programa varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO), (Ur. l. RS, št. 2/2006)
določa sledeče cilje na področju komunalnih odpadkov:
-

-

-

2.7

postavitev zbiralnic za ločene frakcije komunalnih odpadkov na vsakih 500 prebivalcev v
strnjenih območjih poselitve,
postavitev zbirnih centrov za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov po
prinašalnem sistemu praviloma v vsaki občini, na vsakem območju strnjene poselitve z več
kot 8.000 prebivalci in v večjih poselitvenih aglomeracijah na vsakih 80.000 prebivalcev,
vzpostavitev zbiralnic nevarnih frakcij komunalnih odpadkov na vsakem območju strnjene
poselitve z več kot 25.000 prebivalci in v večjih poselitvenih aglomeracijah na vsakih
60.000 prebivalcev,
vzpostavitev sistema zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov iz gostinstva in
gospodinjstev ter njihove biološke predelave,
zagotavljanje sistema predelave bioloških kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev v hišnih
kompostnikih, v malih komunalnih kompostarnah na območjih poselitve z več kot 10
prebivalci/ha in več kot 500 prebivalci ter prevzemanje in zagotavljanje biološke predelave
na gosteje poseljenih in večjih območjih.
OPERATIVNI PROGRAMI

Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin
biorazgradljivih odpadkov
Operativni program ravnanja z nevarnimi odpadki
Operativni program zbiranja komunalnih odpadkov
Operativni program ravnanja z embalažo in odpadno embalažo
Operativni program ravnanja z odpadnimi olji
Operativni program ravnanja z baterijami in akumulatorji
Operativni program odstranjevanja PCB/PCT
Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki
Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki (13. 3. 2013)
Program ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
Program ravnanja z izrabljenimi avtomobilskimi gumami
Program ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo
Program ravnanja z odpadki (30. 6. 2016)
Program preprečevanja odpadkov (30. 6. 2016)

odloženih

Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki (Vlada RS, 13. 3. 2013), postavlja cilje, ki
vodijo k doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive
1999/31/ES. Glavni namen je zmanjšati količino odloženih biorazgradljivih odpadkov na
odlagališčih ter najmanj 50-odstotni pripravi za ponovno uporabo in recikliranju komunalnih
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odpadkov (odpadnih frakcij kot so steklo, papir, plastika in kovine). Operativni program ravnanja
s komunalnimi odpadki sledi torej strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob poudarjanju
preprečevanju nastajanja odpadkov dajejo ponovni uporabi in recikliranju prednost pred
energetsko predelavo odpadkov, če in kjer sta to najboljši ekološki možnosti. (Vir: Operativni
program ravnanja s komunalnimi odpadki, 13. 3. 2013).
2.8

EVROPSKE DIREKTIVE O ODPADKIH

Okvirne direktive
Direktiva o odpadkih (75/442/EEC)
Direktiva o nevarnih odpadkih (91/689/EEC)
Direktive o posebnih vrstah odpadkov
Direktiva o embalaži in odpadni embalaži (Directive on packaging and packaging Waste,
94/62/EC, 97/129/EC)
Direktiva o odsluženih vozilih ( Directive on end of life vehicles; 2000/53/EC)
Direktive o procesiranju in odlaganju odpadkov
Direktiva o sežigu odpadkov v novih in že obstoječih objektih (Directive on Municipal Waste
incineration for existing installations, 89/429/EEC and for new installastions, 89/369/EEC)
Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzoru onesnaževanja (Integrated pollution prevention
and control, 96/61/EC)
Direktiva o odlaganju odpadkov (Directive on landfill of waste, 1999/31/EC)
Direktiva o sežiganju odpadkov (Directive on incineration of waste, 2000/76/EC)
Direktiva Sveta 90/13/EGS o prostem dostopu do informacij o okolju
Direktiva Sveta 75/442/EGS o odpadkih ter dopolnitev z direktivo Sveta 91/156/EGS
Direktiva Sveta 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Direktive in regulative, ki posebej urejajo posamezna področja ravnanja z odpadki
Regulativa o nadzoru nad izvozom, uvozom in tranzitom odpadkov EU in izven nje (Regulation
on supervision shipment of waste, 259/93/EEC dopolnjena z 120/97/Ec, 94/575/EC, 94/721/EC,
94/774/EC, 96/660/EC)
2.9

POMEMBNI POVZETKI IZ ZAKONA, PRAVILNIKA, UREDBE IN ODREDBE

V Republiki Sloveniji imamo predpise, ki so vsebinsko usklajeni z evropskimi, ter prilagojeni
nacionalnim razmeram in organizaciji dejavnosti na področju ravnanja z odpadki.
Zakon o varstvu okolja določa vlogo javnih služb varstva okolja na državni in lokalni ravni,
posebne zaščitne ukrepe ter dovoljenja in omejitve.
Novela Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 45/01) določa obvezno vsebino letnih
poročil ter način in roke poročanja družb.
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003) je osnovni
predpis ki ureja področje odpadkov. V aprilu 2008 je bil nadomeščen oz. aktualiziran z
Uredbo o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008), ki po vsebini ni bistveno drugačna od
prejšnjega pravilnika, je pa usklajena z aktualnimi spremembami in dopolnitvami evropskih
predpisov. Določa obveznosti pri ravnanju z odpadki, določa pogoje zbiranja, prevažanja,
posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanja odpadkov, kot tudi klasifikacijski seznam
odpadkov in obveznost poročanja Evropski Komisiji.
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Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011, 37/2015, 69/2015) določa pravila ravnanja in druge
pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje nastajanja odpadkov in
ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov v skladu z Direktivo
2008/98/ES Evropskega parlamenta. Uredba se uporablja za vse odpadke, razen če je s posebnim
predpisom za posamezno vrsto ali tok odpadkov drugače določeno. Pomembni pojmi iz Uredbe:
Preprečevanje so ukrepi, ki se sprejmejo, preden snov, material ali proizvod postane odpadek in s
katerim se zmanjša količina odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem
življenjske dobe proizvodov; Ponovna uporaba je postopek, pri katerem se proizvodi ali sestavni
deli, ki niso odpadek, ponovno uporabijo za enak namen, za katerega so bili prvotno izdelani.
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/2001) je pravna podlaga za vzpostavitev
organizacijskega sistema in infrastrukture za ločeno zbiranje posameznih frakcij komunalnih
odpadkov. Pristojnost za dejavnost ločenega zbiranja frakcij ima lokalna javna služba za ravnanje
s komunalnimi odpadki. Odredba določa minimalni obseg in vsebino ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami, ki jih mora zagotoviti lokalna javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki. Namen
odredbe je, da se na lokalni ravni vzpostavi potrebna infrastruktura za ločeno zbiranje odpadkov,
kot so: papir in lepenka, embalaža iz papirja in kartona, plastika, embalaža iz plastike, embalaža iz
sestavljenih materialov, kovine, embalaža iz kovine, steklo, embalaža iz stekla kot tudi zbiranje
nevarnih in kosovnih odpadkov. Javne službe morajo v naseljih urediti zbiralnice ločenih frakcij,
opremljene za ločeno zbiranje odpadkov.
2.10 KLJUČNE INSTITUCIJE IN NJIHOVA VLOGA
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja zakone, odredbe, pravilnike in nadzoruje dogajanje v
celotni državi. Ministrstvo zagotavlja prebivalcem Slovenije zdravo življenjsko okolje, spodbuja
in usklajuje prizadevanja za trajnostni razvoj, ki temelji na smotrni in varčni rabi naravnih virov.
Prizadeva si povečati družbeno skrb za ohranjanje naravnega ravnovesja in biotske raznovrstnosti.
Ministrstvo usmerja prostorski razvoj mest, trgov in vasi tako, da bi se ohranila in razvila
kakovost naselbinske, stavbne dediščine in kulturne krajine ter obenem omogočila družbeni,
kulturni in gospodarski razvoj.
Eno izmed temeljnih področij ministrstev je skrb za ustrezne zaloge vodnih virov, kakovost vode
in za sonaravno urejanje podzemnih, površinskih voda in morja, saj so vode eden
najpomembnejših naravnih virov v Republiki Sloveniji. Ministrstvo zagotavlja vse potrebne
pogoje za enakopravno sodelovanje v Evropski uniji na področju infrastrukturnega povezovanja
kakor tudi na področju okoljskih standardov. Pri doseganju trajnostnega razvoja tesno sodeluje z
lokalnimi skupnostmi. V okviru Ministrstva za okolje in prostor delujejo naslednje agencije:
 Geodetska uprava RS
 Agencija RS za okolje
 Inšpektorat za okolje in prostor ter
 Uprava RS za jedrsko varnost.

Občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika so tesno povezane z izvajalcem lokalne javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Predpisujejo odloke, sodelujejo pri odločanju
pomembnejših investicij, sofinancirajo izvajanje. Izvajajo nadzor nad določili odloka s pristojnimi
inšpekcijskimi službami in komunalnim nadzornikom.
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Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. skrbi za odvoz ostankov komunalnih
odpadkov, organskih odpadkov, ločenih frakcij iz zbiralnic, kosovnih odpadkov. Organizira akcije
zbiranja nevarnih odpadkov in veliko pozornost posveča ozaveščanju občanov.
Družbe Slopak, Interseroh, Gorenje Surovina, Unirec, Recikel in Embakom skrbijo v
Sloveniji za nemoten prevzem odpadne embalaže od izvajalcev javnih služb ravnanja z odpadki,
ki odpadno embalažo zbirajo kot ločeno zbrane frakcije.
2.11 DEFINICIJE POJMOV
GOSPODARJENJE Z ODPADKI – zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov
in škodljivih vplivov na okolje ter ravnanje z odpadki.
RAVNANJE Z ODPADKI – zajema: zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov
vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali
naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
PREDELAVA ODPADKOV – je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in
zajema: reciklažo za predelavo v surovine in ponovno uporabo, uporabo odpadkov kot gorivo v
kurilni napravi ali industrijski peči, uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.
PREDELOVALEC ODPADKOV – je oseba (fizična ali pravna), ki predeluje odpadke ne glede
na to ali je njihov povzročitelj ali pa odstranjuje odpadke drugih imetnikov.
IMETNIK ODPADKOV - je povzročitelj odpadkov ali oseba, ki ima odpadke v posesti.
ODSTRANJEVANJE ODPADKOV – je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče
predelati in zajema: obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi
metodami ter odlaganje odpadkov.
LOČENO ZBRANE FRAKCIJE – so odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije« in
ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »Embalaža, vključno z
ločeno zbrano embalažo«, ki je komunalni odpadek s klasifikacijskega seznama odpadkov,
določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.
LOČENE FRAKCIJE – so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in na katere se nanaša
z Odredbo o ravnanju z ločenimi zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (priloga 1 omenjene Odredbe) najmanjši obseg oskrbe.
ZBIRNI CENTER je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše
okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko
hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij. (Vir: Pravilnik o ravnanju z odpadki, Ur. list RS,
84/98).
ZBIRALNICA oz. EKOLOŠKI OTOK ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji
komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
ZBIRALNICE - je treba praviloma urediti v stanovanjskih območjih, ob večjih trgovinah ali
trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih. Na območju
mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja je treba urediti zbiralnico na vsakih 500
prebivalcev.
EMBALAŽA so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago obdajajo ali
držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na
poti od proizvajalca do končnega uporabnika.
ODPADNA EMBALAŽA, KI JE KOMUNALNI ODPADEK je odpadna prodajna ali
sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali gospodinjskim odpadkom
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podoben odpadek pri pravnih osebah. Odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek nam
gospodinjstva prepuščajo v zbiralnicah ali jih prinesejo v zbirni center.
ODPADNA EMBALAŽA, KI NI KOMUNALNI ODPADEK je odpadna prodajna, skupinska
ali transportna embalaža, ki nastaja kot odpadek pri opravljanju proizvodne, trgovinske, storitvene
ali druge dejavnosti.
EMBALAŽA IZ SESTAVLJENIH MATERIALOV je embalaža iz materialov, ki so
sestavljeni iz več slojev iz različnih materialov, ki jih ročno ni mogoče razstaviti ali drugače med
seboj ločiti.

3

ZERO WASTE

Sprejem prvih štirih občin v Sloveniji (občina Borovnica, občina Log - Dragomer, občina Vrhnika
in Mestna občina Ljubljana) v mednarodno mrežo lokalnih skupnosti brez odpadka, je bil
septembra 2014 v Mestni hiši Ljubljana.
Dobri rezultati so motivacija k postavljanju novih ciljev. Nenehno moramo stremeti naprej, iskati
nove poti in ustvarjati nove povezave. Tako se naše delo lahko le še izboljšuje, kar pa vodi v še
boljše rezultate. Že na začetku poti smo se povezali z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Z
veseljem ugotavljamo, da razmišljanje Zero Waste vrtcem in šolam v Borovnici, Logu Dragomerju in na Vrhniki ni tuje. Vse ustanove 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 projekti vestno skrbijo za okolje. Med drugim
uporabljajo 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 domačo limeto … Zadnji projekt, ki so se ga lotili, je uvedba
pralnih plenic. Ob podpori Ekologov brez meja, Zero Waste Slovenija in našega podjetja so
zaposleni 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.
3.1

CILJI »ZERO WASTE«

Pri vstopu v Zero waste mrežo, so si lokalne skupnosti zastavile določene cilje oz. zaveze. Izmed
vseh nastalih odpadkov bomo v letu 2017 predvidoma izločili 81,25 % koristnih ali dobrih 284
kg odpadkov na občana (ti odpadki bodo oddani v predelavo). 66 kg bo ostanka odpadkov, ki
jih praznimo iz črnih zabojnikov. Vsak občan bo ustvari torej 350 kg na leto. Občine Borovnica,
Log - Dragomer in Vrhnika so si postavile cilj in sicer, da bodo njihovi občani do leta 2020 iz
vseh nastalih odpadkov izločili najmanj 82 % koristnih odpadkov.
V spodnji tabeli je predstavljen okviren načrt doseganja zgoraj zastavljenih ciljev.
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Leto

prebivalcev

Delež
ločenega
zbiranja
odpadkov
odstotek

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

23470
23590
23870
24225
24370
24400
24510
24580

76,17
80,15
80,54
80,69
81,25
81,44
81,63
82,21

Količina
Količina
vseh
mešanih
nastalih komunalnih
odpadkov odpadkov
kg
kg

333,72
355,88
352,31
354,89
350,14
348,32
347,33
345,52

79,53
70,63
68,57
68,52
65,65
64,65
64,46
63,47

real
real
real
projekcija 2016
projekcija 2017
projekcija 2018
projekcija 2019
projekcija 2020

Tabela 1: Predvidena pot do cilja »Zero waste« 2020

Zavedamo se, da je poleg dobrega dela Komunalnega podjetja za dosego opisanih 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 trajnostnega razvoja kot temeljnega vodila pri ohranjanju
narave. Verjamemo, da nam bo sledilo še veliko komunalnih podjetij in lokalnih skupnosti in da
bo strategija Zero Waste postala vodilo vseh, ki živimo v Sloveniji.
3.2

AKTIVNOSTI JP KPV NA POTI DO »ZERO WASTE«

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika bo še intenzivneje izvajalo dejavnosti na vseh
področjih, povezanih s trajnostnim razvojem. Posebej se bomo posvetili naslednjim aktivnostim:
- lokalna samooskrba (pomoč pri izvajanju lokalne samooskrbe; pomoč pri prodaji
pridelkov in izdelkov lokalnih pridelovalcev …)
- zmanjševanje nastajanja odpadkov (spodbujanje prodaje proizvodov brez odvečne
embalaže, spodbujanje uporabe pralnih plenic v vseh vrtcih in v gospodinjstvih,
ozaveščanje, povezano z vračljivo embalažo, kompostiranje doma …)
- ponovna uporaba (nadgradnja projekta depo – gradbeni odpadki, izvajanje storitev oz.
servisa starih predmetov; mreženje depoja po Sloveniji in širše …)
- posamezne akcije (akcija S Kokom ceneje; zbiranje tekstila – izmenjava, bazar;
organizacija bolšjega trga)
- intenzivno ozaveščanje (občani, vrtci, šole, podjetja, s.p.-ji)
- predavanja (Kulturni center Vrhnika, občinski sveti, krajevne skupnosti …)
- transparenti (nove vsebine)
- kratka obvestila na Radiu 1 in na spletnih straneh Občin in JP KPV
- stalna razstava Moja Ljubljanica v Kulturnem centru Vrhnika (sodelovanje pri
projektu)
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3.3

OCENA OBČIN NA POTI DO DRUŽBE BREZ ODPADKOV »ZERO WASTE«

Organizaciji Zero Waste Slovenija (Ekologi brez meja) in Zero Waste Europe sta ocenili poročila
slovenskih občin o njihovem napredku na področju ravnanja z odpadki v letu 2015. Ocena vsebuje
formalni del obveznosti (poročilo in srečanja odbora Zero Waste), kot tudi napredek občine pri
izvedenih ukrepih in rezultatih, merjenih s tremi kazalniki (količina nastalih odpadkov na
prebivalca, delež ločenega zbiranja in količina mešanih ostankov odpadkov).
Ocene:
 Zeleno (občina izpolnjuje formalne zahteve, kazalniki pa kažejo, da napreduje proti družbi
brez odpadkov)
 Rumeno (občina ne izpolnjuje formalnih zahtev ali ne napreduje proti družbi brez
odpadkov)
 Rdeče (občina ne izpolnjuje formalnih zahtev in ne napreduje proti družbi brez odpadkov,
zato je izključena iz članstva na nacionalni in evropski ravni)
Občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika so v letu 2015 izpolnile vse formalne zahteve:
organizirale so srečanje odbora Zero Waste in oddale skupno poročilo za leto 2015. Zato so vse tri
občine dobile oceno zeleno.
Občine načrtujejo povečanje obsega dejavnosti pri izobraževanju otrok in mladine, urejanje in
opremo trgovine za prodajo rabljenih predmetov, opremo delavnice za pripravo predmetov za
prodajo (popravila različnih predmetov in njihovo preoblikovanje), pripravo in izvajanje
programa, povezanega s krožnim gospodarstvom (les in gradbeni odpadki), načrt za pomoč
starejšim občanom in programe medgeneracijskega sodelovanja in samooskrbe.
Številni cilji in ukrepi so vključeni v projekt depo, ki si prizadeva za ponovno uporabo rabljenih
predmetov in vse tiste dejavnosti, ki so povezane s trajnostnim razvojem in potrebami lokalne
skupnosti. Ustvarja prihodke, ki omogočajo delno pokrivanje plač iz lastne dejavnosti, kar je eden
od pomembnih ciljev koncepta Zero Waste: ustvarjanje novih, zelenih delovnih mest.

Slika 1: Transparent Zero Waste

Občine so, odkar so se pridružile skupnostim na poti v družbo brez odpadkov, naredile pomembne
korake na področju ozaveščanja o preprečevanju, ponovni uporabi in recikliranju. (Vir; Ocena
občin na poti do družbe brez odpadkov za leto 2015; Društvo ekologi brez meja; št.: 3/2016-EO;
31. 5. 2016)
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4

VSEBINA PROGRAMA

Program obravnava ravnanje z ločenimi frakcijami pri zbiranju, odvozu, predelavi, pripravi za
predelavo in odlaganju ostankov komunalnih odpadkov. Namen programa je doseči racionalno
gospodarjenje z gospodinjskimi in njim podobnimi odpadki.
V skladu z 12. členom Odloka o ravnanju z odpadki v občinah Borovnica, Log - Dragomer in
Vrhnika se izvaja po letnem programu zbiranja ločenih frakcij ki vsebuje:
 Podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja prevzemanje ločenih
frakcij
 Podatke o številu in razmestitvi zbiralnic ločenih frakcij ter njihovi opremljenosti glede na
vrste ločenih frakcij
 Podatke o načrtovani letni količini zbranih ločenih frakcij ločeno po posameznih naseljih
oziroma območjih poselitve in po posameznih ločenih frakcijah
 Podatke o opremljenosti zbirnih centrov ter o načrtovanih količinah prevzetih odpadkov
ločeno po posameznih ločenih frakcijah, kosovnih odpadkih, nevarnih frakcijah ter
gradbenih odpadkov
 Časovni razpored in način obdelave kosovnih odpadkov pred oddajo v obdelavo ali
odstranjevanje
 Podatke o ureditvi zbirnih centrov, iz katerih so razvidni ukrepi za preprečevanje
onesnaževanja okolja
 Časovni razpored prevzemanja ločenih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih
odpadkov prepustili v zabojnikih za prepuščanje ločenih frakcij, v zbiralnicah ločenih
frakcij in zbirnih centrih
 Časovni razpored prevzemanja ločenih frakcij v času praznikov in dela prostih dni
 Opis predelave in način oddajanja ločenih frakcij v predelavo, za katere predelavo
zagotavlja sam
 Način oddajanja ločenih frakcij, ki jih kot odpadno embalažo oddaja po predpisu o
ravnanju z odpadno embalažo
 Število in vrsto zabojnikov, ki jih je potrebno nabaviti po letnem programu
 Časovni razpored pranja in drugih vzdrževalnih del na zabojnikih v zbiralnicah ločenih
frakcij in zbirnih centrih
 Opis opreme zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, ki jih bo nabavil v letu programa
 Način obveščanja uporabnikov storitev službe ravnanja z odpadki
4.1

PODATKI O NASELJIH IN ŠTEVILU PREBIVALCEV V NJIH, KATERIM SE
ZAGOTAVLJA PREVZEMANJE LOČENIH FRAKCIJ

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. skrbi za zbiranje in odvoz odpadkov za 24.320
prebivalcev (vir: JP KPV, d.o.o., avgust 2016, po obračunu) v Občinah Borovnica, Log Dragomer in Vrhnika. *število prebivalcev (pri objektih, ki se uporabljajo kot vikend, so na podlagi Odloka o
ravnanju z odpadki zabeleženi 2 osebi);

V Občini Borovnica beležimo 1.212 odjemnih mest in 4.282 prebivalcev.
V Občini Log - Dragomer beležimo 1.205 odjemnih mest in 3.571 prebivalcev.
V Občini Vrhnika beležimo 5.410 odjemnih mest in 16.392 prebivalcev.
V skupaj 4 naseljih v Občini Logatec beležimo 84 odjemnih mest 70 prebivalcev.
V naselju Šentjošt nad Horjulom 1 odjemno mesto in 3 prebivalci.
V naselju Žažar 1 odjemno mesto in 2 prebivalca.
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Površine občin:
- Borovnica (42,3 km2),
- Log - Dragomer (12,9 km2), in
- Vrhnika (115,2 km2),
obsegajo skupno 17.040 ha površine. Mešane komunalne odpadke odvažamo iz skoraj vseh
gospodinjstev na 4 tedne. Izjema so le stanovanjski bloki, od koder odvažamo odpadke enkrat na
14 dni. Pokritost odvoza odpadkov je skoraj 100-odstotna.
4.2

PODATKI O ŠTEVILU IN RAZMESTITVI ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ TER
NJIHOVI OPREMLJENOSTI GLEDE NA VRSTE LOČENIH FRAKCIJ

Zbiralnice so praviloma postavljene v stanovanjskih območjih, pa tudi ob večjih trgovinah ali
trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih. Na območju
mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja je treba urediti zbiralnico na vsakih 500
prebivalcev. Zbiralnice ločenih frakcij ni treba urediti v naselju na območju z gostoto poselitve
manj kot 300 prebivalcev na 1 km2, če je v okviru opravljanja javne službe z razvrščanjem
komunalnih odpadkov v sortirnici zagotovljeno izločanje ločenih frakcij iz stekla.
Na vsaki lokaciji so postavljeni najmanj 3 zabojniki s skupno prostornino 5400 litrov. Na
enaindvajsetih lokacijah je poleg 5400 litrov prostornine postavljen še dodaten zabojnik večje
prostornine 3200 litrov za zbiranje papirja.
Oprema, ki jo ima podjetje v namen izvajanja službe za praznjenje zvonastih zabojnikov na
zbiralnicah oz. ekoloških otokih, v katerih občani prepuščajo ločene frakcije sta dve tovorni vozili
N3 - samonakladalnika z dvigalom.
Večina lokacij ekoloških otokov je na zemljišču, ki so v lasti občin. Pri izbiri lokacij dobro
sodelujemo z občinami. Ekološki otoki so postavljeni tudi na zemljiščih, ki so v zasebni lasti. Z
lastniki parcel naše podjetje sklene posebno pogodbo, katere predmet je dopustitev postavitve
ekološkega otoka na njihovi parceli. Za odškodnino lastniku zemljišča oprostimo plačevanje
mesečnih stroškov ravnanja z odpadki za 2 osebi. Predlagamo, da bi občine pristopile k pridobitvi
ustreznih lokacij, katere se ne bi nahajale na zasebnih parcelah.
Izvajalec javne službe mora zbiralnice ločenih frakcij urediti in vzdrževati tako, da:
- povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v
zbiralnici zbirajo
- se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba,
predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi
- na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja
- lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov ne glede na njihovo
prebivališče.
Zabojniki na zbiralnicah so namenjeni zbiranju:
- papirja in drobne lepenke vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke
- odpadne embalaže iz stekla
- drobne odpadne embalaže iz plastike in drugih umetnih mas drobne odpadne embalaže iz
kovine
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Na območju Občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika imamo trenutno 212 ekoloških otokov
oz. zbiralnic. Le ti predstavljajo v občinah eko točke, kjer se zbirajo koristni odpadki kot so steklo,
papir in embalaža (plastična in kovinska). Iz spodnjega grafa so razvidni posamezni podatki po
občinah vezano na ekološke otoke. Pri postavitvi ekoloških otokov je potrebno upoštevati gostoto
poseljenosti in oddaljenost. Občani želijo imeti ekološki otok čim bližje svojemu domu, kar je
vzpodbudno.

LOG - DRAGOMER

BOROVNICA

32 zbiralnic

39 zbiralnic
109,79 oseb/zbiralnico

111,59 oseb/zbiralnico
3571 oseb

4282 oseb

VRHNIKA

141 zbiralnic
116,79 oseb/zbiralnico
16467 oseb
Graf 1: Število zbiralnic v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika v letu 2016

V spodnjih tabelah so predstavljeni podatki po posameznih vrstah ločenih frakcij in velikosti
zabojnikov za leto 2016 in ocena za 2017.
2016
Prostornina zabojnikov
PAPIR STEKLO EMBALAŽA Skupaj:
litri
kom
kom
kom
kom
1800
214
212
264
690
3200
21
21
Skupaj prostornina v litrih 452.400 381.600
475.200 1.309.200

Tabela 2: Prostornina vseh zvonastih zabojnikov na ekoloških otokih v Občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika
v letu 2016
projekcija 2017
Prostornina zabojnikov
PAPIR STEKLO EMBALAŽA Skupaj:
litri
kom
kom
kom
kom
1800
226
224
276
726
3200
21
21
Skupaj prostornina v litrih 474.000 403.200
496.800 1.374.000

Tabela 3: Prostornina vseh zvonastih zabojnikov na ekoloških otokih v Občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika
- projekcija za leto 2017
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2016

OBČINA

BOROVNICA
LOG -DRAGOMER
VRHNIKA

Skupaj;

Število
število
ekoloških zabojnikov
otokov
1800 litrov
kom
39
32
141
212

kom
138
109
479
726

število
PAPIR
STEKLO EMBALAŽA Skupaj
zabojnikov prostornina prostornina prostornina prostornina
3200 litrov zabojnikov zabojnikov zabojnikov zabojnikov
kom
2
10
9
21

litrov
82.000
87.800
282.600
452.400

litrov
70.200
57.600
253.800
381.600

litrov
86.400
66.600
322.200
475.200

litrov
238.600
212.000
858.600
1.309.200

Tabela 4: Število ekoloških otokov, zabojnikov in prostornina zabojnikov za papir, steklo in embalažo v občinah
Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika v letu 2016

projekcija 2017

OBČINA

BOROVNICA
LOG -DRAGOMER
VRHNIKA

Skupaj;

Število
število
ekoloških zabojnikov
otokov
1800 litrov
kom
42
35
147
224

kom
147
118
497
762

število
PAPIR
STEKLO EMBALAŽA Skupaj
zabojnikov prostornina prostornina prostornina prostornina
3200 litrov zabojnikov zabojnikov zabojnikov zabojnikov
kom
2
10
9
21

litrov
87.400
93.200
293.400
474.000

litrov
75.600
63.000
264.600
403.200

litrov
91.800
72.000
333.000
496.800

litrov
254.800
228.200
891.000
1.374.000

Tabela 5: Število ekoloških otokov, zabojnikov in prostornina zabojnikov za papir, steklo in embalažo v občinah
Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika - projekcija za leto 2017

Leto

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
projekcija 2017

Število
ekoloških
otokov

število
zabojnikov
1800 litrov

kom
144
164
174
187
191
197
201
212
224

kom
443
511
545
584
615
642
654
726
762

število
PAPIR
STEKLO EMBALAŽA Skupaj
zabojnikov prostornina prostornina prostornina prostornina
3200 litrov zabojnikov zabojnikov zabojnikov zabojnikov
kom
20
21
21
21
21
21
21
21
21

litrov
317.800
362.400
378.600
403.800
409.200
425.400
430.800
452.400
474.000

litrov
259.200
295.200
313.200
336.600
343.800
360.000
361.800
381.600
403.200

litrov
284.400
329.400
356.400
378.000
421.200
437.400
451.800
475.200
496.800

litrov
861.400
987.000
1.048.200
1.118.400
1.174.200
1.222.800
1.244.400
1.309.200
1.374.000

Tabela 6: Naraščanje števila ekoloških otokov, zabojnikov in prostornine zabojnikov v občinah Borovnica,
Log - Dragomer in Vrhnika v letih od 2009 do 2016 in projekcija za 2017
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Iz spodnjega grafa je razvidno kako smo tekom let od začetka vzpostavitve tovrstnih zabojnikov
pa do ocene v letu 2017, povečevali njihovo število v vseh treh občinah.
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ŠTEVILO EKOLOŠKIH OTOKOV v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Graf 2: Število ekoloških otokov v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika v letih od 2005 do 2016 in
projekcija za 2017

LOG - DRAGOMER
35 zbiralnic
102,31 oseb/zbiralnico

BOROVNICA
42 zbiralnic
102,43 oseba/zbiralnico

3581 oseb

4302 oseb

VRHNIKA

147 zbiralnic
112,16 oseb/zbiralnico
16487 oseb
Graf 3: Število zbiralnic v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika - projekcija 2017
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LETO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
proj 2017

Občina BOROVNICA
Občina LOG - DRAGOMER
Občina VRHNIKA
število
število
število
oseb/zbir oseb
oseb/zbir
oseb
oseb/zbir oseb
zbiralnic
zbiralnic
zbiralnic

27
30
30
33
34
37
37
39
42

138,70

3745

126,77

3803

126,77

3803

116,27

3837

116,26

3953

110,05

4072

113,46

4198

109,79

4282

102,43

4302

23
24
25
26
29
29
29
32
35

150,48

3461

146,42

3514

142,08

3552

137,08

3564

123,03

3568

123,10

3570

121,76

3531

111,59

3571

102,31

3581

94
110
128
128
128
131
135
141
147

166,32

15634

143,22

15754

122,37

15663

124,36

15918

126,07

16137

123,21

16141

120,56

16275

116,79

16467

112,16

16487

Tabela 7: Naraščanje števila ekoloških otokov, število oseb/zbiralnico v občinah Borovnica, Log - Dragomer in
Vrhnika v letih od 2009 do 2016 in projekcija za 2017

Pri vseh lokacijah postavitve zbiralnic smo upoštevali, da zbiralnice ne ovirajo lokalnega prometa,
da so dostopne v vseh letnih časih in je ob njih možno varno ustavljanje z osebnimi vozili. Prostor
postavitve zabojnikov za ločeno zbrane frakcije je urejen tako, da se njen izgled, podoba in namen
prijazno in nemoteče implementira v okolje.
Izbira primerne lokacije, priprava dokumentacije, sodelovanje z občino in občani, tehnična
izvedba zbiralnice, nabava ustreznih zabojnikov, postavitev zabojnikov na terenu, organiziran
odvoz zbranih frakcij, ozaveščanje občanov je naloga JP KPV, d. o. o. v sodelovanju z občinami.

Slika 2: Zbiralnica oz. ekološki otok

Mesta postavitve zabojnikov so večinoma urejena s tlakovanjem ali asfaltiranjem z
odvodnjavanjem ter betonskimi robniki ob njih.
Specialno smetarsko vozilo – samonakladalnik z dvigalom, ki prazni zabojnike in ekipe, ki
vzdržujejo zbiralnice pomenijo dodatno oviro v prometu ob času praznjenja in čiščenja. Pri
praznjenju zvonastih zabojnikov je potreben določen manipulativni prostor. Vozilo za pobiranje
stekla, papirja in embalaže je opremljeno z nalepkami, ki simbolizirajo posamezno vrsto
sekundarne surovine.
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4.3

PODATKI O NAČRTOVANI LETNI KOLIČINI ZBRANIH LOČENIH FRAKCIJ
LOČENO PO POSAMEZNIH NASELJIH OZ. OBMOČJIH POSELITVE IN PO
POSAMEZNIH LOČENIH FRAKCIJAH

»Ločeno zbiranje odpadkov je učinkovito, ko odnesemo vso embalažo na ekološki otok, ko z
organskimi odpadki napolnimo zeleni zabojnik ali še bolje – kompostiramo doma, ostanek
odpadkov pa odložimo v črnega. Pravilno ločujemo takrat, ko je črni zabojnik na pol prazen.«
Občane ozaveščamo, da razvrstijo odpadke pravilno že doma, torej tam, kjer nastanejo. Za
pravilno ločevanje ni dovolj, da od drugih ločimo le organske odpadke. Začne se s skrbnim
prebiranjem različne embalaže, ki spada med koristne odpadke, ki jih moramo odlagati na
ekoloških otokih in ne v črne zabojnike za nekoristne odpadke.
Ločevanje odpadkov v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika je po Odloku o ravnanju z
odpadki obvezno.
4000
3548
3500
3068
3000

3215

3187

3411

3470
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2766
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ORGANSKI ODPADKI
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2013

2014
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PAPIR

PLAST. in KOV. embalaža

projekcija projekcija
2016
2017
STEKLO

Graf 4: Organski odpadki, papir, plastična in kovinska embalaža, steklo 2009 – 2015 in projekciji za 2016 in 2017

4.3.1

Organski odpadki

Zbiranje organskih odpadkov sicer ne sodi v Program zbiranja ločenih frakcij, vendar ga
opisujemo zaradi primerjalnih podatkov, ker predstavljajo visok delež ločeno zbranih odpadkov.
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Zbiranje organskih odpadkov iz gospodinjstev v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika
sodi v sam vrh ločenega zbiranja v Sloveniji.
S projektom »Kompostirajmo, vrnimo naravi«, ki ga izvajamo že nekaj let skušamo spodbuditi
čim več občanov, da bi organske odpadke kompostirali doma, v svojih kompostnikih. V vseh treh
občinah tako trenutno kompostira biorazgradljive odpadke 28 % gospodinjstev, medtem ko 78
% gospodinjstev oddaja biorazgradljive odpadke iz zelenih zabojnikov. V prihodnjem letu bomo
zbrali predvidoma 3450 ton biorazgradljivih odpadkov, kar bo znašalo 142 kg/občana.

5000
4500
4000
3500

Občina Vrhnika

3000

Občina Log - Dragomer

2500

Občina Borovnica

2000
1500
1000
500
0
BIO zabojnik

KOMPOSTIRANJE

Graf 5: Število gospodinjstev, ki imajo BIO zabojnik oz. kompostirajo v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in
Vrhnika

Slika 3: Zelen zabojnik prostornine 120 ali 240 l za zbiranje organskih odpadkov
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Slika 4: Kompostiranje organskih odpadkov doma

Za leto 2017 ocenjujemo, da bomo zbrali 142 kg organskih odpadkov na občana. Občani
odlagajo v zabojnik za biološko razgradljive odpadke tudi drobne veje.
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710; 15%
952; 20%
3072; 65%
Občina Borovnica
Občina Log - Dragomer
Občina Vrhnika

Graf 6: Število in odstotki gospodinjstev v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika,
ki oddajajo BIO odpadke iz zelenih zabojnikov (na dan 22. 8. 2016)
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Graf 7: Število in odstotek gospodinjstev v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika,
ki kompostirajo BIO odpadke doma (na dan 22. 8. 2016)
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V občini Borovnica lastno kompostira 33 % gospodinjstev, zelen zabojnik ima 67 %
gospodinjstev.
Občina
Borovnica
344; 33%
710; 67%

BIO zabojnik
KOMPOSTIRANJE

Graf 8: Število gospodinjstev v občini Borovnica, ki imajo BIO zabojnik oz. kompostirajo v letu 2016

V občini Log - Dragomer lastno kompostira 12 % gospodinjstev, zelen zabojnik ima 88 %
gospodinjstev.
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135; 12%
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Graf 9: Število gospodinjstev v občini Log - Dragomer, ki imajo BIO zabojnik oz. kompostirajo v letu 2016

V občini Vrhnika lastno kompostira 31 % gospodinjstev, zelen zabojnik ima 69 % gospodinjstev.
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Vrhnika
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Graf 10: Število gospodinjstev v občini Vrhnika, ki imajo BIO zabojnik oz. kompostirajo v letu 2016
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V vseh treh občinah skupaj lastno kompostira 28 % gospodinjstev medtem ko ima zabojnik za
zbiranje biološko razgradljivih odpadkov 72 % gospodinjstev.

Občine
Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika
1839; 28%
4734; 72%

BIO zabojnik
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Graf 11: Število gospodinjstev v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika,
ki imajo BIO zabojnik oz. kompostirajo v letu 2016

Evropske smernice ravnanja z odpadki imajo trend razvoja ločenega zbiranja biološko
razgradljivih odpadkov in njihovega kompostiranja ter spodbujanja hišnega kompostiranja.(Vir:
Operativni program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov v obdobju 2009
– 2013 – preliminarna vsebina, oktober 2009)
Občane bomo še naprej intenzivno ozaveščali na področju lastnega kompostiranja na domu. Vsaki
novi stranki ponudimo zloženko z naslovom »Kompostirajmo – vrnimo naravi«, ki so jo tudi sicer
prejela vsa gospodinjstva, ki živijo v individualnih hišah. V njej so zbrane koristne informacije o
kompostiranju biološko razgradljivih odpadkov. Občani lahko zelen zabojnik, v katerem zbirajo
biološko razgradljive odpadke, v JP KPV, d.o.o. brezplačno zamenjajo za kompostnik.

Organski odpadki
Organski odpadki
Organski odpadki
Organski odpadki
Organski odpadki
Organski odpadki
Organski odpadki
Organski odpadki – projekcija
Organski odpadki – projekcija

leto
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ton
2766
3068
3215
3187
3066
3548
3411
3470
3450

Število občanov
22862
22902
22978
23319
23470
23590
23870
24255
24370

kg/občana
121
134
140
137
131
150
143
143
142

Tabela 8: Zbrani organski odpadki v letih 2009 do 2015 v tonah in projekciji za 2016 in 2017
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Urnik odvoza organskih odpadkov poteka v obdobju od 15. decembra do vključno 28. februarja
naslednje leto na 14 dni, sicer pa se izvaja tedenski odvoz. Organske odpadke občani vestno
ločujejo in oddajajo v zelene zabojnike ali jih kompostirajo sami.
Eno smetarsko vozilo ob tedenskem odvozu pobira organske odpadke pet dni v tednu in eno
smetarsko vozilo en dan v tednu. V spodnji tabeli so prikazani zbrani organski odpadki v letih
2009 do 2015 ter podatek o tem, koliko organskih odpadkov je bilo zbranih na občana v teh letih
ter dodana projekcija za leto 2016 in 2017.

4.3.2

Ločene frakcije zbrane na ekoloških otokih

Z vsemi aktivnostmi, ki jih podjetje izvaja na področju ločenega zbiranja dosegamo rezultate, ki
presegajo celo evropske smernice. Vedno več gospodinjstev vestno in natančno ločuje odpadke.
Zabojniki na ekoloških otokih se hitro polnijo, tako da embalažo in papir praznimo že trikrat
tedensko. V podjetje prejemamo tudi mnogo telefonskih klicev občanov, ki nas sprašujejo o
številnih podrobnostih glede ločevanja in zbiranja odpadkov.
Pri embalaži (plastični in kovinski) vedno načrtujemo porast v primerjavi s preteklimi letom.
Vzrok temu je običajno večje število ekoloških otokov, dodatni zabojniki za embalažo ter
pogostejše pobiranje. Pri papirju in steklu načrtujemo manjši porast količin. Projekcija za leto
2016 predvideva porast v primerjavi s preteklim letom zaradi še doslednejšega ločevanja
odpadkov na podlagi nadzora in ozaveščanja s strani našega podjetja.

STEKLO

projekcija 2016

projekcija 2017

Razlika

Razlika %

462

465

3

0,65

PAPIR

832

840

8

0,96

EMBALAŽA

1100

1105

5

0,45

Ločeno zbrani odpadki

2394

2410

16

0,67

Tabela 9: Primerjava zbranih sekundarnih surovin na ekoloških otokih v tonah in odstotkih
- projekciji 2016 in 2017

Količine ločenih frakcij (embalaža - plastična in kovinska, steklo in papir) naraščajo zaradi uvedbe
4-tedenskega odvoza mešanih komunalnih odpadkov pred dvema letoma. Občani so zaradi tega
začeli bolj vestno ločevati odpadke, saj bi bil drugače zabojnik prehitro poln. V letu 2017
predvidevamo le rahel porast zbranih ločenih frakcij, (vzroki so sledeči: steklene embalaže je vse
manj; manjša naklada časopisov in revij; manjša kupna moč …)
V projekciji 2017 bomo predvidoma zbrali slab odstotek več ločeno zbranih odpadkov z ekoloških
otokov. Letos in v prihodnjih letih bomo posvetili še več pozornosti nadzoru pri ločenem zbiranju
odpadkov predvsem pri več stanovanjskih stavbah, kjer ločevanje še ne dosega najboljših
rezultatov.
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Graf 12: Ločene frakcije zbrane na ekoloških otokih (v tonah) od 2009 do 2015 in projekciji za 2016 in 2017

Ločeno zbrane frakcije, kot so steklo, papir in plastična oz. kovinska embalaža, ki jih občani
prinašajo na ekološke otoke, so surovine, ki jih je mogoče ponovno vključiti v proizvodni proces.
2009 - 62,00 kg/občana
2010 - 87,45 kg/občana
2011 - 90,81 kg/občana
2012 - 88,98 kg/občana
2013 - 95,50 kg/občana
2014 - 96,99 kg/občana
2015 - 99,94 kg/občana
2016 - (projekcija) 98,82 kg
2017 - (projekcija) 98,89 kg
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(29,22 % več v primerjavi z letom 2008)
(41,05 % več v primerjavi z letom 2009)
(3,84 % več v primerjavi z letom 2010)
(2,02 % manj v primerjavi z letom 2011)
(7,33 % več v primerjavi z letom 2012)
(1,56 % več v primerjavi z letom 2013)
(3,04 % več v primerjavi z letom 2014)
(1,12 % manj v primerjavi z letom 2015)
(0,07 % več v primerjavi z letom 2016)
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V letu 2017 se bo količina ločeno zbranih odpadkov iz ekoloških otokov predvidoma povečala za
16 ton.
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Graf 13: Steklo, papir, plastična oz. kovinska embalaža v tonah v letih od 2009 do 2015
in projekcija za leto 2016 in 2017
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Graf 14: Ločeno zbrani koristni odpadki zbrani neposredno od občanov in na ekoloških otokih v tonah v obdobju od
leta 2009 do 2015 ter projekciji 2016 in 2017
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Graf 15: Odstotek ločeno zbranih odpadkov v okviru JP KPV, d. o. o. v letih od 2009 do 2015
ter projekciji 2016 in 2017

4.4

PODATKI O OPREMLJENOSTI ZBIRNIH CENTROV TER O NAČRTOVANIH
KOLIČINAH PREVZETIH ODPADKOV LOČENO PO POSAMEZNIH LOČENIH
FRAKCIJAH, KOSOVNIH ODPADKIH, NEVARNIH FRAKCIJAH TER
GRADBENIH ODPADKOV

ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV
Kosovne odpadke bomo v letu 2017 odvažali štirikrat. V pomladanskem obdobju predlagamo
odvoz v mesecu marcu in maju, v jesenskem obdobju pa v mesecu septembru in novembru na
soboto.
Izpolnjeno dopisnico »Prijavljam odvoz kosovnih odpadkov«, ki jo občani dobijo na JP KPV, d.
o. o, v trafikah na Vrhniki, na Občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer, pri voznikih
smetarskih vozil ter preko internetne strani JP KPV, d. o. o. (www.kpv.si) morajo pravočasno
poslati na JP KPV, d. o. o. Na dopisnici oz. na obrazcu internetne strani označijo kosovne
odpadke, ki jih želijo oddati. Datumi odvoza kosovnih odpadkov so pravočasno objavljeni v
Našem časopisu, v prilogi pri obračunu komunalnih uslug in na spletni strani podjetja.
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Zaradi organizacije odvoza kosovnih odpadkov občane 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.

Slika 5: Pobiranje kosovnih odpadkov

Med gospodinjske kosovne odpadke sodi:
o vzmetnica, preproga
o pohištvo
o športni rekviziti (smuči, kolo, jadralna deska…)
o orodje, oprema, igrače (razni sodi, zabojniki za odpadke, samokolnica, posoda,
večje igrače, otroški vozički, sedeži, šivalni, pletilni stroji, …
o vrtna oprema iz plastike ali lesa (miza, stol, senčnik…)
o manjša sanitarna oprema (umivalnik, školjka, bide, pipe…)
Odpadki, ki ne spadajo med gospodinjske kosovne odpadke:
Gume, gradbeni material (opeka, kosi betona, ometi, keramične ploščice, instalacije, žlebovi,
vrata, okna, razne ograje …), deli avtomobilskih školjk, sodi z vsebino, nevarni odpadki, odpadki,
ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, koristni odpadki, ki spadajo na ekološke otoke – zbiralnice
(kartoni, stiropor), tekstil, smeti.
Naštete odpadke lahko občani sami pripeljejo na Zbirni center Vrhnika. Občani lahko brezplačno
pripeljejo tudi vse ostale kosovne odpadke (izdelke iz železa, lesa, plastike, oblazinjeno pohištvo,
preproge, športne rekvizite, manjšo sanitarno opremo,…) in gradbene odpadke glede na omejitev
iz Odloka o ravnanju z odpadki. Za vse pripeljane odpadke na Zbirni center vodimo register
pripeljanih odpadkov.
Če občani želijo, da jim prevoz opravi Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. lahko
predhodno pokličejo na JP KPV, d.o.o. in se dogovorijo za odvoz. V teh primerih je potrebno
stroške prevoza plačati.
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ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
Med odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) sodi:
o gospodinjska bela tehnika (pralni, pomivalni stroj, štedilnik, pečica, bojler…)
o hladilne naprave (hladilnik, zamrzovalna skrinja ali omara, klima naprava…)
o avdio in elektronska oprema (TV in radijski sprejemnik, računalnik, monitor, tiskalnik,
tipkovnica, miška …)
OEEO (odpadna električna in elektronska oprema)
Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. L. RS, št. 55/15; 47/16) narekuje, da
OEEO ne odvažamo več 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 reciklažo.
Občani lahko vso odpadno električno in elektronsko opremo brezplačno oddajo na Zbirnem centru
Vrhnika 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.
OEEO se skladišči v ločenem prostoru v začasnem skladišču zbirnega centra. Oprema mora biti
pravilno skladiščena, da se omogoči razstavljanje in zajem nevarnih snovi in oddajanje le teh. Za
skladiščenje opreme, razstavljanje, zajem nevarnih snovi, predajo le teh in izdelavo evidenčnih
listov, mora poskrbeti strokovno usposobljeno podjetje.
Družba Zeos, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d. o. o. vzpostavlja in upravlja skupno
shemo ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji v Sloveniji. Delovanje družbe temelji na izpolnjevanju zakonskih
obveznosti in na uresničevanju dolgoročnih razvojnih ciljev. Družba Zeos deluje neprofitno, saj
dobiček oz. morebitne presežke prihodkov nad odhodki uporablja in namenja za razvoj osnovne
dejavnosti družbe in jih ne deli med družabnike. (Vir: Letno poročilo družbe Zeos za leto 2011)
Odpadno električno in elektronsko opremo oddajamo tudi družbama Trigana, d.o.o. in Inerseroh,
d.o.o.
Zbornica komunalnega gospodarstva se je odločila, da bo pripravila osnutek Pogodbe, ki bo v
pomoč vsem Komunalnim podjetjem v Sloveniji pri sklepanju pogodb z družbami na področju
ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo.
ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV
Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev je od 31. 12. 2001 obvezno za vse izvajalce javne
službe ravnanja z odpadki v posamezni občini. Nevarne odpadke v okviru JP KPV, d. o. o.
zbiramo že od leta 1997. V letu 2017 pričakujemo predvidoma enake količine kot letošnje leto.
(pada delež akumulatorjev, odpadnih olj, kemikalij).
Nevarni odpadki so vse snovi, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Označevanje izdelkov 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.
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Nepravilno odloženi nevarni odpadki lahko ogrozijo podtalnico in druge vodne vire, zrak ali prst,
s tem pa tudi naše zdravje. Izdelki, ki vsebujejo nevarne snovi, predstavljajo obremenitev za
okolje na skoraj vseh stopnjah svojega obstoja. Že njihova proizvodnja obremenjuje okolje,
uporaba prav tako, zelo pazljivi pa moramo biti tudi pri njihovem odstranjevanju. Nevarne
odpadke po veljavnih predpisih ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi komunalnimi odpadki.
Nikoli jih ne odstranjujmo ali uničujmo na kakršenkoli drugačen način, kot le z oddajo v
organiziranih akcijah ali v zbirnem centru.
Nekateri odpadki iz gospodinjstev so zaradi svoje sestave nevarni odpadki. Gospodinjstva
ozaveščamo, da lahko preprečijo njihove škodljive učinke s tem, da prinesejo nevarne odpadke na
akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.
Med nevarne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu, sodijo:
BARVE: in barvam sorodne snovi, premazi, lepila, črnila, kartuše, tonerji,…
ČISTILA: organska topila, jedka čistila, odstranjevalci,…
ZDRAVILA: tablete, sirupi, mazila, preparati, kapsule,…
MOTORNA OLJA: mazalna, hidravlična, zavorna,…
KEMIKALIJE: kisline, baze, fotokemikalije,…
PESTICIDI: herbicidi, fungicidi, insekticidi, sredstva proti zajedavcem,…
KOZMETIKA: laki, barve za lase, spreji, odstranjevalci laka,…
BATERIJE: urne (gumbne), navadne, alkalne, Ni-Cd,…
AKUMULATORJI: svinčevi akumulatorji iz avtomobilov,…
ODPADNA EMBALAŽA, ONESNAŽENA Z NEVARNIMI SNOVMI: plastična, kovinska,
lesena, steklena.
FLUORESCENTNE CEVI: varčne žarnice, žarnice,…
SPREJI: prazne in polne tlačne posode,…
Nevarne odpadke hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne pride do razlitja pri
prevozu na zbirno mesto. Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj lahko pride do
nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Dokler jih ne oddamo v akciji zbiranja, jih hranimo
na suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu. Pri pravilni uporabi, shranjevanju in
odlaganju nevarnih odpadkov, je nevarnost za ljudi in okolje neznatna. Odlaganje nevarnih
odpadkov v zabojnik za ostanke komunalnih odpadkov je prepovedano, ker lahko nevarni odpadki
ogrožajo zdravje delavcev na smetarskem vozilu, na odlagališču nenevarnih odpadkov pa
podtalnico.
Odgovorna oseba izvajalca javne službe letno pripravlja urnike prevzemanja nevarnih odpadkov z
navedenimi lokacijami in datumi postankov ter poskrbi, da so pravočasno objavljeni v medijih.
Gospodinjstva v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika vabimo, da se udeležijo akcije
zbiranja nevarnih odpadkov in s tem pripomorejo k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Akcije
zbiranja nevarnih odpadkov potekajo dvakrat letno in sicer v mesecu aprilu in septembru.
Zbiranje organiziramo na treh lokacijah in sicer v Borovnici v Dragomeru in na Vrhniki.
Oddajanje nevarnih odpadkov je brezplačno samo za gospodinjstva.
V mesecu aprilu 2017 bo akcija potekala na treh lokacijah in sicer:
V torek, 18. 4. 2017 od 15.00 do 18.00 ure v Dragomeru (pred gasilskim domom)
V sredo, 19. 4. 2017 od 15.00 do 18.00 ure v Borovnici (na železniški postaji)
V četrtek, 20. 4. 2017 od 15.00 do 18.00 ure na Vrhniki (pred OŠ na Tržaški cesti)
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V mesecu septembru 2017 bo akcija potekala na treh lokacijah in sicer:
V torek, 19. 9. 2017 od 15.00 do 18.00 ure v Dragomeru (pred gasilskim domom)
V sredo, 20. 9. 2017 od 15.00 do 18.00 ure v Borovnici (na železniški postaji)
V četrtek, 21. 9. 2017 od 15.00 do 18.00 ure na Vrhniki (pred OŠ na Tržaški cesti)
Povzročitelji komunalnih odpadkov v naseljih so obveščeni o lokacijah, kjer stoji premična
zbiralnica, datumu in uri zbiranja preko dopisa v prilogi pri obračunavanju odpadkov, objav v
časopisu Naš časopis, lokalnem radiu Radio 1, s plakati in na naši spletni strani www.kpv.si.
Zbiranje nevarnih frakcij opravlja na podlagi javnega razpisa podjetje z ustrezno licenco. Izvajalec
poskrbi za ustrezno ravnanje oziroma uničenje zbranih nevarnih frakcij in izdela poročilo. Izda
tudi ustrezne evidenčne liste.
Izvajalec zbiranja nevarnih odpadkov, podjetje Kemis d.o.o., s katerim imamo sklenjen Okvirni
sporazum (predvidoma tudi za leto 2017) o zbiranju, prevzemu in odstranjevanju nevarnih
odpadkov na vseh področjih izvaja svojo dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo, svojo
dejavnost pa ima usklajeno s certifikatom ISO 9001. Za izvajanje akcij zbiranja nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev, ter prevzemanje nevarnih odpadkov iz zbirnih centrov ima podjetje
izdana dovoljenja s strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje in sicer:
Podjetje Kemis ima veljavno dovoljenje za predelavo odpadkov pod klasifikacijsko številko 20
01, izdano s strani Agencije za okolje, prostor in energijo, dne 16. 12. 2013. Kemis je vpisan v
evidenco zbiralcev pod zaporedno številko 126.
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Graf 16: Zbrane količine nevarnih odpadkov v letih 2009 - 2015 v kg in projekciji za 2016 in 2017

Zbiralci odpadkov na mestu so ustrezno usposobljeni, imajo opravljen izpit za ravnanje z
nevarnimi snovmi in varstvo pri delu. Od pooblaščenega podjetja za odstranjevanje nevarnih
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frakcij dobi odgovorna oseba izvajalca evidenčne liste in poročilo iz akcije, ki se hranijo predpisan
čas in se na njihovi podlagi izpolnjujejo letna poročila o ločenih frakcijah.
Nevarne frakcije, ki so naštete v tem programu se zbirajo s premično zbiralnico nevarnih frakcij.
Premično zbiralnico in osebje, ki sprejema nevarne odpadke, zagotovi pooblaščeno podjetje za
odstranjevanje nevarnih odpadkov. Izvajalec zbiranja ločenih frakcij ga izbere na podlagi zbiranja
ponudb. Postanek premične zbiralnice v posameznem naselju je najmanj 3 ure.
Občani omenjenih občin lahko pripeljejo nevarne odpadke iz gospodinjstev poleg organiziranih
akcij na terenu tudi na Zbirni center Vrhnika, kjer imamo lociran omenjeni zabojnik za zbiranje
nevarnih odpadkov – Zbiralni kontejner Tip-2 tudi sami.
Leto

Kilogramov
na prebivalca
kg

2009

1,70

2010

2,04

2011

1,75

2012

1,89

2013

1,38

2014

1,84

2015

1,81

proj 2016

1,86

proj 2017

1,86

Tabela 10: Primerjalni podatki zbranih nevarnih odpadkov v letih od 2009 do 2015 glede na prebivalce in
gospodinjstvo ter projekciji 2016 in 2017

Ločeno zbiramo tudi jedilno in motorno olje, ki ga oddajamo oz. prodamo najugodnejšemu
ponudniku.
Zbrani odpadki gredo v nadaljnje ravnanje po različnih postopkih. Po pripravi odpadkov v
skladišču v ustrezno obliko se jih odstrani, uniči ali predela po naslednjih postopkih:

klas.št.

Vrsta odpadka

Postopek predelave

Oznaka

15 01 10

Embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi

visokotemperaturni sežig

D10

15 01 11*

Prazne tlačne posode ( sprayi)

visokotemperaturni sežig

D10

20 01 13*

Topila

visokotemperaturni sežig

D10

20 01 14*

Kisline

fizikalno kemična obdelava

D9

20 01 15*

Baze

fizikalno kemična obdelava

D9

20 01 17*

Fotokemikalije

fizikalno kemična obdelava

D9

20 01 19*

visokotemperaturni sežig

D10

20 01 21*

Pesticidi ( pesticidi in biocidi )
Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki
vsebujejo živo srebro

recikliranje odpadkov

R4,R5

20 01 25

Jedilno olje in maščobe

recikliranje odpadkov

R3

20 01 26*

Mazalna olja in maščobe

uporaba za energent

R1

20 01 27*

Barve, črnila, lepila in smole

visokotemperaturni sežig

D10

20 01 29*

Detergenti in čistila

visokotemperaturni sežig

D10

20 01 32*

Zdravila

visokotemperaturni sežig

D10

20 01 33*

Baterije

reciklaža kovin

R4
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20 01 33*

reciklaža kovin

R4

20 01 35*

Svinčevi akumulatorji
Računalniška oprema ( Računalniki, monitorji,
tiskalniki,… )

reciklaža kovin

R4

20 01 99*

Drugi tovrstni odpadki

visokotemperaturni sežig

D10

Tabela 11: Nadaljnje ravnanje z odpadki

Vse zgoraj naštete vrste odpadkov, navedene v klasifikacijskem seznamu odpadkov Pravilnika o
ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, št. 45/00, 20/01, 13/03), ki spadajo v skupino 20 in
nastajajo v gospodinjstvih občani lahko pripeljejo na akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.

4.5

ČASOVNI RAZPORED IN NAČIN OBDELAVE KOSOVNIH ODPADKOV PRED
ODDAJO V OBDELAVO ALI ODSTRANJEVANJE

Prevzem kosovnih odpadkov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, poteka nepretrgoma v zbirnem
centru in s pobiranjem na terenu po predhodnem naročilu štiri sobote v letu.
Odvoz kosovnih odpadkov občani predhodno naročijo s posebno dopisnico JP KPV, d. o. o., ki jo
pravočasno pošljejo na naš naslov. Občani so o postopku oddajanja kosovnih odpadkov
pravočasno obveščeni preko prilog pri obračunu komunalnih storitev in objavi v Našem časopisu.
Odvoz kosovnih odpadkov v letu 2016 bo potekal štirikrat na leto in sicer v marcu, maju,
septembru in novembru, ker so glede na prejšnja leta v teh mesecih največje količine kosovnih
odpadkov.
Odvoz kosovnih odpadkov v letu 2017
Sobote v letu 2017, ko se odvažajo kosovni odpadki
v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika:
11. marec
13. maj
16. september
11. november
Kosovni odpadki se hranijo v zbirnem centru na depojih, razvrščeni po vrsti materiala. Kosovne
odpadke iz različnih materialov delavci razstavijo in pripravijo za odvoz v predelavo.
Kosovne odpadke, ki jih ni mogoče razstaviti ali predelati med katere sodi (oblazinjeno pohištvo,
vzmetnice, preproge, športni rekviziti, sanitarna oprema,…) bomo v letu 2017 oddajali v obdelavo
podjetju Snaga, d.o.o. pod klasifikacijsko številko 20 03 07. Med koristne kosovne odpadke pa
uvrščamo gospodinjsko belo tehniko, hladilne naprave, pohištvo, avdio in elektronsko opremo,
vrtno opremo…, ki jo oddajamo pooblaščenim družbam.
4.6

PODATKI O UREDITVI ZBIRNIH CENTROV, IZ KATERIH SO RAZVIDNI
UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA OKOLJA

Na območju vsake občine in za vsako naselje z več kot 8.000 prebivalci je treba urediti najmanj en
zbirni center, opremljen za ločeno zbiranje:
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-

papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in
lepenke,
stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
oblačil,
tekstila,
jedilnega olja in maščob,
barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
baterij in akumulatorjev, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v
klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
kosovnih odpadkov.

Zbirni center - začasni
Začasni Zbirni center Vrhnika za občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika je odprt od 1. 1.
2013. Občani so prejeli glasilo Ogrizek, kjer so opisani vsi odpadki, ki jih občani lahko pripeljejo
na Zbirni center. Letno obišče Zbirni center več kot 10.000 obiskovalcev.

Slika 6: Vhodna tabla – Zbirni center Vrhnika

Zbirni center - predviden
Občina Vrhnika ima predvideno novo lokacijo za Zbirni center Vrhnika, ki bo lociran neposredno
ob podjetju Saubermacher Slovenija, Pot na Tojnice. Predvidena površina zbirnega centra bo 2227
m2, dolžine cca 65 m in širine 35 m.
Občina Borovnica gradi Zbirni center v Borovnici.
Občina Log - Dragomer se bo morda v primeru nove zakonodaje priključila in uporabljala Zbirni
center od Občine Vrhnika.
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Slika 7: Zbirni center Vrhnika

Na podlagi Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS št. 21/2001) je potrebno urediti zbirni center v občinah z več kot
3000 prebivalci. Nova Uredba (URKO) pa že napoveduje možne spremembe na tem področju.
Citirano iz Odredbe:
»Na območju vsake občine in za vsako naselje z več kot 8.000 prebivalci je treba urediti najmanj en zbirni
center iz prejšnjega člena.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zbirnega centra ni treba urediti na območju občine, ki ima manj kot
3.000 prebivalcev, če je v okviru javne službe zagotovljeno, da povzročitelji komunalnih odpadkov lahko oddajajo
ločene frakcije iz prejšnjega člena najmanj v enem zbirnem centru na območju sosednjih občin.
Za naselje z več kot 25.000 prebivalci je treba urediti najmanj dva zbirna centra iz prejšnjega člena, za naselja
z več kot 100.000 prebivalci pa najmanj en zbirni center na vsakih 80.000 prebivalcev.«

Zbirni center zagotavlja zbiranje naslednjih ločenih frakcij:
 papir, lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo,
 steklo, steklena embalaža,
 umetne mase in sestavljeni materiali,
 kovine, kovinska embalaža,
 les, lesena embalaža
 oblačila,
 tekstil,
 izrabljene avtomobilske gume,
 nevarni odpadki (jedilna olja in maščobe, barve, črnila, lepila, smole, detergenti brez
nevarnih snovi, baterije in akumulatorji
 električna in elektronska oprema, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
 gradbeni odpadki,
 odpadne nagrobne sveče,
 azbest,
 silažne folije,
 CD-ji, DVD-ji,
 odpadki, primerni za kompostiranje
 kosovni odpadki,
 mešani komunalni odpadki
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UREDITEV IN VZDRŽEVANJE ZBIRNEGA CENTRA
Začasni ZBIRNI CENTER na dvorišču JP KPV, d. o. o. je opremljen s sprejemnim kontejnerjem,
javno tehtnico, pomožnima začasnima objektoma – šotoroma, 29 m3 kontejnerji, boksi in
zabojniki različnih velikosti za odlaganje ločenih frakcij.
Oznake na opozorilnih tablah so velikosti 60 x 40 cm, tako da lahko povzročitelji ugotovijo kam
spada posamezna frakcija.

Slika 8: Opozorilna tabla na Zbirnem centru

Pri pravilnem razvrščanju odpadkov, ki jih občani sami pripeljejo v zbirni center, svetuje in
pomaga odgovorna oseba izvajalca, ki je prisotna ves čas uradnega odpiralnega časa Zbirnega
centra Vrhnika.
Tehtanje izvajamo na mostni tehtnici na sprejemu v Zbirni center. Obratovalni čas tehtnice je
prilagojen odpiralnemu času zbirnega centra, naloga zaposlenega pri tehtanju je tudi vizualni
pregled pripeljanih odpadkov in evidentiranje.
Delovni čas Začasnega Zbirnega centra Vrhnika:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8.00 do 14.00
sreda
od 8.00 do 17.00
sobota
od 8.00 do 14.00
Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega uredi
zbiralnico ločenih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na
krajevno običaje način obvestiti o:
-

Lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra
Času obratovanja zbirnega centra
Ločenih frakcijah, ki se prepuščajo ali oddajajo
Načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij
Načinu predvidene predelave ali odstranjevanja prevzetih ločenih frakcij
Drugih pogojih za prevzem
Mesto zbirnega centra mora biti vidno označeno
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se odpadna embalaža, ki se kot ločene frakcije
izloči z ločenim zbiranjem v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih ali z
razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnicah, redno oddaja družbi za ravnanje z
odpadno embalažo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno
embalažo.
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Na Zbirnem centru so ves čas, ko je Zbirni center odprt za občane potrebni najmanj trije delavci in
referent:
- tehtalec, ki je usposobljen za tehtanje. Ima tudi izpit za viličarja in TGM,
- spremljevalec (svetovalec), ki komunicira s strankami, jim pomaga razložiti pripeljane
odpadke. Ves ostali čas skrbi, da so v Centru odpadki pravilno sortirani, pospravljeni,
razdira kosovne odpadke, sortira oz. ovija s folijo OEEO, skrbno ločuje barvne kovine,
kable, prozorno folijo, …, pometa in skrbi za čistočo v centru
- spremljevalec (svetovalec), ki večinoma delovnega časa sprejema in razdira kosovne
odpadke
- Referent I koordinira dela na Zbirnem centru; rešuje pritožbe strank in jim svetuje glede
odpadkov; koordinira s shemami glede sprejema in odvoza odpadkov iz ZC; vodi dnevne,
tedenske, mesečne evidence pripeljanih in odpeljanih odpadkov; spremlja predpise;
pomoč vodji enote pri pripravi poročil; išče cenovno najboljše ponudbe za oddajo
sekundarnih surovin; pripravlja tehtalne liste za mesečni obračun odpadkov; menja
tehtalca v primeru odsotnosti; sodeluje pri ozaveščanju občanov.
4.7

ČASOVNI RAZPORED PREVZEMANJA LOČENIH FRAKCIJ, KI SO JIH
POVZROČITELJI KOMUNALNIH ODPADKOV PREPUSTILI V ZABOJNIKIH
ZA PREPUŠČANJE LOČENIH FRAKCIJ, V ZBIRALNICAH LOČENIH FRAKCIJ
IN ZBIRNIH CENTRIH

EKOLOŠKI OTOKI oz. ZBIRALNICE
Za zagotovitev dobrega servisa in logistike poteka praznjenje zabojnikov na ekoloških otokih vsak
dan v tednu z dvema specialnima tovornima voziloma (samonakladalnik z dvigalom).
Praznjenje zabojnikov za steklo poteka enkrat na teden, medtem ko se zabojniki za papir in
embalažo polnijo hitreje, tako da na lokacijah, kjer se najhitreje polnijo, le te praznimo že vsak
dan. Večinoma pa že po trikrat tedensko. Vsako soboto eno vozilo pobira papir.
Delo, ki ju voznika opravljata zahteva natančnost, iznajdljivost in predvsem vestnost. Zabojniki na
EKO otokih se hitro polnijo, polnost zabojnikov je odvisna tudi od letnih časov oz. praznikov.
Voznik mora stanje opazovati in temu primerno tudi odreagirati.
BIO (občani in pogodbeniki)
Vsak dan v tednu (od ponedeljka do petka) pobira ena ekipa s smetarskim vozilom BIO odpadke.
Vsak torek pobira BIO odpadke še dodatna ekipa. To je manjše smetarsko vozilo, ki pobira BIO
odpadke po vseh klancih v Občini Vrhnika ter Verd.
STEKLO (pogodbeniki)
Praznjenje zabojnikov s stekleno embalažo od pogodbenikov poteka vsako sredo.
PLASTIČNA oz. KOVINSKA EMBALAŽA (pogodbeniki)
Praznjenje zabojnikov s plastično oz. kovinsko embalažo od pogodbenikov poteka vsak četrtek.
PAPIR (pogodbeniki)
Praznjenje zabojnikov s papirjem od pogodbenikov poteka vsak petek.
MKO (občani in pogodbeniki)

31. 08. 16

40

PROGRAM ZBIRANJA LOČENIH FRAKCIJ

Po urniku, ki je predviden za odvoz MKO v letu 2017 na 4-tedne imamo rute, ki so označene s
črkami: ABCD EFGH IJK, le te odvažajo specialna smetarska vozila v vseh treh občinah.
(365 dni v letu predstavlja 52,14 tednov, kar pri 4-tedenskem odvozu pomeni 13 odvozov na leto).
4.8

ČASOVNI RAZPORED PREVZEMANJA
PRAZNIKOV IN DELA PROSTIH DNI

LOČENIH

FRAKCIJ

V

ČASU

Praznjenje zbiralnic poteka tudi na praznične dni, če trajajo prazniki več kot en dan. Urnik
pobiranja odpadkov v takih primerih zamaknemo za en dan in pobiramo tudi v soboto. V času
praznikov in dela prostih dni je zbirni center zaprt za občane.

Slika 9: Samonakladalnik z dvigalom za prevzem ločenih frakcij

4.9

OPIS PREDELAVE
PREDELAVO

IN

NAČIN

ODDAJANJA

LOČENIH

FRAKCIJ

V

Papir in kartoni – zbrane količine predstavljajo odpadki iz papirja in kartona (klasifikacijska
številka 20 01 01), ki jih občani sami pripeljejo v center oz. prepuščajo v zbirnem centru ter
kartonska embalaža (klasifikacijska številka 15 01 01), ki je ločeno pripeljejo pravne osebe.
Steklo – količine, zbrane na zbiralnicah in v zbirnem centru oddajamo prevzemniku
(Saubermacher Slovenija), ki je pogodbeni izvajalec družb za ravnanje z odpadno embalažo. Vse
zbrane količine oddajamo v skladu z administrativno objavljenimi deleži z strani Ministrstva za
okolje in prostor.
Les pripeljan v zbirni center se začasno skladišči na posebnem platoju v centru. Ločeno se
skladišči lesena embalaža (zabojčki in palete). Leseno embalažo – palete pripravimo (očistimo) in
jih ponovno uporabimo v skladu z hierarhijo ravnanja z odpadki, ki nam omogoča, da odpadke
ponovno uporabimo. Uporabljamo jih kot transportno embalažo za TV in monitorje, ki jo
oddajamo pooblaščenim prevzemnikom. Drugi les pa oddajamo prevzemniku, ki ga uporabi v
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procesu kompostiranja, predhodno pa ga zmelje na specialnem drobilcu, kjer dobi lesne sekance,
ki so ena izmed osnov za kompostiranje.
Kovine se začasno skladiščijo na platoju, razvrščajo glede na predelavo, nato se oddajo
pooblaščenemu zbiralcu, ki jih prevzema po predhodnem dogovoru.
Kosovni odpadki brez nevarnih snovi ki jih v center pripeljejo povzročitelji sami, ali iz akcij
pobiranja kosovnih odpadkov od občanov razvrstimo po posameznih depojih ali kontejnerjih
glede na material.
Sestavljeni kosovni materiali razstavimo po materialih in oddamo v predelavo. Tudi dele, ki so
primerni samo za odlaganje, razvrstimo zaradi zmanjševanja volumna.
Embalažo (plastično in kovinsko), ki jo v center pripeljejo povzročitelji sami, jo odlagajo v 30
m3 zabojnike. Embalažo brezplačno oddamo pooblaščenem prevzemniku.
Oprema, ki vsebuje nevarne snovi se zbira na posebnem prostoru. Ko je zbrana dovolj velika
količina, jo prevzame pooblaščeno podjetje (Zeos, Interseroh, Trigana). Odpadno električno in
elektronsko opremo (v nadaljevanju OEEO) na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadno električno in
elektronsko opremo zbiramo ločeno. Zbiramo jo v transportno embalažo, (kovinske in lesene
palete). Enkrat letno organiziramo akcijo zbiranja OEEO na terenu v vseh treh občinah. Občani
lahko vso OEEO brezplačno oddajo.
4.10 NAČIN ODDAJANJA LOČENIH FRAKCIJ, KI JIH KOT ODPADNO EMBALAŽO
ODDAJA PO PREDPISU O RAVNANJU Z ODPADNO EMBALAŽO
Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi šestega odstavka 19. člena Uredbe o ravnanju z
embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/2006, 106/06 in 110/07, 67/11, 68/11, 18/14,
57/15, 103/15) objavi deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe. Skladno
z 2. točko 18. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo morajo izvajalci javne
službe zagotoviti vsaki od družb za ravnanje z odpadno embalažo prevzem odpadne embalaže po
deležih.
Deleži embalaže, ki jih mora prevzemati posamezna družba letos še niso objavljeni. Neuradni
deleži spodaj v tabeli.
Družbe v Sloveniji:
INTERSEROH Zbiranje in predelava odpadnih surovin;
SLOPAK, Družba za ravnanje z odpadno embalažo, d. o. o.;
GORENJE SUROVINA, družbo za predelavo odpadkov d. o. o.;
EMBAKOM,
RECIKEL,
UNIREC, družba za gospodarjenje z odpadnimi materiali in snovmi;
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Interseroh
%
Steklo
4,61
Papir
10,50
Les
12,32
Mešana embalaža
7,72

delež

Slopak Gorenje Surovina Embakom Recikel
%
%
%
%
21,82
1,35
1,54
46,10
11,56
14,37
3,87
35,93
13,09
29,91
5,28
14,07
23,82
9,95
3,26
30,03

Unirec
Skupaj:
%
%
24,58
100
23,77
100
25,33
100
25,22
100

Tabela 12: Vrsta komunalne odpadne embalaže po posameznih družbah za ravnanje z odpadno embalažo
(neuradni deleži za leto 2016)

Z družbama Embakom in Unirec imamo sklenjeno pogodbo o pogojih in načinu oddaje ter
prevzema odpadne embalaže od izvajalcev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki; družbe
Interseroh, Slopak, Gorenje Surovina in Recikel pa nam podpisanih pogodb še niso vrnile. Vsem
družbam smo poslali enako pogodbo, ki smo jo predhodno uskladili z Zbornico komunalnega
gospodarstva.
Družbe za ravnanje z odpadno embalažo brezplačno prevzemajo komunalno odpadno embalažo od
izvajalca zbiranja odpadkov po sistemu podaljšane odgovornosti.
Zagotavljati morajo redno prevzemanje odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, v zbirnih
centrih ali v centrih za obdelavo komunalnih odpadkov izvajalcev javne službe. Izvajalci javne
službe zbiranja komunalnih odpadkov jim morajo zbrano odpadno embalažo oddati brezplačno po
deležih, ki jih določi Ministrstvo za okolje in prostor.
Oddaja ločeno zbranih odpadkov s strani Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.
poteka od 1. 1. 2013 naprej v določenih deležih, razen papir, ki ga DROE oddajamo le 20 %
(ostalih 80 % papirja, zbranega na ekoloških otokih, ki ni embalaža in je tako lahko prosto na
trgu).
JP KPV, d. o. o. v letnih poročilih o zbranih komunalnih odpadkih posreduje Ministrstvu za okolje
in prostor, Agenciji republiki Slovenije za okolje vsako leto do 31. 3. za preteklo leto.
Priprava komunalne odpadne embalaže za oddajo je odvisna od sklenjenega dogovora z družbami
za ravnanje z odpadno embalažo. Glede na dogovor odpadno komunalno embalažo oddajamo v
razsutem stanju pooblaščenim prevzemnikom, ki so določeni v skupnem načrtu družb za ravnanje
z odpadno embalažo.
Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek ni dovoljeno odlagati v zbiralnicah, namenjenih
gospodinjstvom. Imetniki te vrste embalaže (večji kartoni, ovojna folija, stiropor, lesena embalaža,
itd.) morajo skleniti pogodbo za oddajo odpadkov v zbirnem centru.
4.11 ŠTEVILO IN VRSTO ZABOJNIKOV, KI JIH JE POTREBNO NABAVITI
LETNEM PROGRAMU

PO

Zaradi hitro rastočega zbiranja koristnih odpadkov predlagamo občinam, da nabavijo še dodatne
komplete (zabojnike za steklo, papir in embalažo s prostornino 1800 litrov) za nove ekološke
otoke, ki bi jih postavili v vse tri občine v letu 2017 ter nabavo kovinskih panojev, ki služijo
ozaveščanju na lokacijah zbiralnic in sicer:
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Občina Borovnica
9
zabojnikov 1800 litrov (za 3 ekološke otoke);
3
kovinske panoje (200 x 40 cm);

predviden strošek 6.300 €
predviden strošek 300 €

Občina Log - Dragomer
9
zabojnikov 1800 litrov (za 3 ekološke otoke);
3
kovinske panoje (200 x 40 cm);

predviden strošek 6.300 €
predviden strošek 300 €

Občina Vrhnika
18 zabojnikov 1800 litrov (za 6 ekoloških otokov);
10 kovinskih panojev (200 x 40 cm);

predviden strošek 12.600 €
predviden strošek 1.000 €

V vseh treh občinah bi tako povečali prostornino zabojnikov in s tem občanom dodali možnost
odlaganja koristnih odpadkov.
Zaradi učinkovitega ločenega zbiranja odpadkov in na podlagi Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS št.
103/2011, 37/2015, 69/2015), ki zahteva cilje ločenega zbiranja, predlagamo nabavo dodatnih
zvonastih zabojnikov za opremo novih ekoloških otokov. Infrastruktura, potrebna za dodaten
razvoj zbiranja ločenih frakcij bo tako predstavljala gosto mrežo ekoloških otokov oz. zbiralnic.
Število oseb na zbiralnico bi tako dosegla raven, ki bi zadostovala za dosego še boljših ciljev.
V poročilu ne upoštevamo lokacij ekoloških otokov, ki so sestavljeni z 900 litrskih zabojnikov za
zbiranje stekla, papirja in plastične oz. kovinske embalaže. Ti otoki so postavljeni na lokacijah,
kjer vozilo (samonakladalnik z dvigalom) zaradi nedostopnosti terena ne more pobirati odpadkov
iz zvonastih zabojnikov. V občini Borovnica (Pako, Cesta pod goro), v občini Log - Dragomer
(Ob Snežaku, Pot za Stan), v občini Vrhnika (Ograje, Prezid, Trojica).
Nove lokacije ekoloških otokov bomo poiskali v sodelovanju z Občinami in predstavniki
krajevnih skupnosti.

4.12 ČASOVNI RAZPORED PRANJA IN DRUGIH VZDRŽEVALNIH DEL NA
ZABOJNIKIH V ZBIRALNICAH LOČENIH FRAKCIJ IN ZBIRNIH CENTRIH
Čiščenje zbiralnic oz. ekoloških otokov poteka pri vsakem praznjenju zabojnikov – voznik
specialnega smetarskega vozila pobere vse koristne odpadke, ki so nepravilno odloženi na
zbiralnicah. V primeru, ko je okolica zbiralnice onesnažena s kosovnimi ali drugimi odpadki
voznik smetarskega vozila sporoči vodji odvoza odpadkov.
Čiščenje platojev zbiralnic poteka po potrebi. Čiščenje opravlja voznik kombija. Po potrebi jih
čistimo sproti oz. 1 x tedensko. Kontrola čistoče zvonastih zabojnikov na zbiralnicah je vsakič, ko
zabojnike praznimo. Vsako leto po navodilih proizvajalca očistimo vse zabojnike na ekoloških
otokih. Vzdrževanje in popravila zvonastih zabojnikov vršimo sproti čez vse leto sami.
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Slika 10: Odprtine poliestrskih zabojnikov prostornine 1800 litrov

4.13 OPIS OPREME ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ IN ZBIRNIH CENTROV, KI
JIH BOMO NABAVILI V LETU PROGRAMA
V različne tipe naselij v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika smo implementirali
zbiralnice. Pri postavitvi zbiralnic smo upoštevali gostoto naseljenosti, površino naselja, izbiro
lokacije, ter prometno ureditev.
Ekološki zabojnik
Zabojniki so prostornine 1,8 m3 in 3,2 m3, iz specialnega poliestra, opremljeni z logotipom vrste
odpadka in napisom na katerih enostavno in razvidno piše katerim ločenim frakcijam je
posamezni zabojnik namenjen, odporni na vremenske vplive in UV žarke, z dvema okroglima ali
ovalnima odprtinama.
Odprtine za ločene frakcije so manjše, kar omogoča bolj vestno ločevanje, predvsem pa malo več
dela in časa pri umetavanju koristnih odpadkov v odprtine. Občane ozaveščamo, da kartonske
škatle strgajo ali zložijo, plastenke, pločevinke in tetrapake stisnejo. Opozarjamo jih tudi na to, da
poleg zabojnikov ne puščajo koristnih odpadkov.
Kovinski panoji
Skoraj vse lokacije zbiralnic so dodatno opremljene z lično izdelanim sporočilom na kovinskem
panoju, kjer občane še dodatno ozaveščamo o pomenu zbiranja in ločevanja odpadkov.
Panoji so sestavljeni iz dveh glavnih delov in sicer; okvir table z nogami za pritrditev v tla in
pločevina za sporočilo (nalepko). Okvir je izdelan iz cevi kvadratnega preseka dim 50 x 50 mm,
dve pokončni in dve prečni cevi, ki imajo med seboj zvarjene v trdno konstrukcijsko obliko.
Višina kovinskega panoja je 200 cm, širina pa 40 cm. Na pokončne cevi je s kleparskimi kovicami
pritrjena pločevina z ene strani (enostranski pano) ali z obeh strani (dvostranski pano). Pritrjena je
s strani, tako da je prednja stran popolnoma gladka za namestitev UV odporne nalepke. Cevna
konstrukcija je vroče pocinkana, pločevina pa inox. Tako je celoten pano dobro zaščiten pred
atmosferskimi vplivi. Table so izdelane estetsko in funkcionalno.

31. 08. 16

45

PROGRAM ZBIRANJA LOČENIH FRAKCIJ

4.14 NAČIN OBVEŠČANJA UPORABNIKOV STORITEV SLUŽBE RAVNANJA Z
ODPADKI
Strokovno vodstvo podjetja in odgovorni v lokalni skupnosti imamo nalogo, da na območju, kjer
skrbimo za zbiranje ločeno zbranih frakcij občane obveščamo na različne načine. Namen
informiranja in izobraževanja povzročiteljev komunalnih odpadkov je:
- vzpodbuditi čim več povzročiteljev, da na izvoru izločajo ločene frakcije iz komunalnih
odpadkov,
- da ločene frakcije oddajajo v zbiralnicah oz. na ekoloških otokih
- posvečati posebno skrb zbiranju in oddajanju nevarnih frakcij, starih zdravil, odpadnih olj in
opreme z nevarnimi snovmi
- povečati število oddanih kosovnih odpadkov v zbirne centre in zmanjševati oziroma odpraviti
divja odlagališča
- naučiti povzročitelje kako se pravilno pripravijo ločene frakcije, kosovni odpadki in oprema z
nevarnimi snovmi za oddajo v zbiralnice in zbirne centre
- zmanjšati količino nekoristnih odpadkov in povečati količino ločeno zbranih koristnih
odpadkov
Transparenti
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. nekajkrat letno izobesi nad Tržaško cesto na
Vrhniki tri različne transparente s tremi različnimi vsebinami. S sporočilom na transparentih
občane spodbujamo in ozaveščamo o pravilnem ločevanju odpadkov.
Poslikava smetarskih vozil
Namen »poslikave« specialnih smetarskih vozil je v neposrednem ozaveščanju občanov. Vozila za
pobiranje odpadkov se dnevno vozijo naokrog in s svojo velikostjo pritegnejo pozornost
mimoidočih. »Poslikava« ima sporočilno vrednost, ki marsikoga spodbudi k natančnejšemu
ločevanju odpadkov.
Na levi strani vozila je sporočilo z vsebino: »ZBIRAJMO KORISTNE ODPADKE« ter sporočilo
»Odpadke ločujem, zabojnika z nekoristnimi odpadki ne napolnim do vrha.« Poleg besedila je na
stranicah vozila slika zabojnika za nekoristne odpadke, ki je napolnjena samo do tretjine
zabojnika. Sporočilo naj bi občane ozaveščalo, da je med smetmi, ki jih odložijo v črn zabojnik še
vedno 2/3 koristnih odpadkov, ki spadajo na ekološki otok.
Gradivo o ločevanju odpadkov za nove stranke
Na JP KPV, d. o. o. imamo pripravljeno gradivo o ločevanju odpadkov, ki ga prejmejo vse nove
stranke, ki se na novo vselijo na območje občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika. Gradivo
ponudimo tudi vsem strankam, ki nas obiščejo v podjetju.
Ogrizek
Glasilo Ogrizek je pri občanih zelo priljubljeno. Njegova vloga je predvsem ozaveščanje in
obveščanje občanov pri zbiranju in ločevanju odpadkov.
Zloženka o ločevanju odpadkov
Zloženka z naslovom »Ločujmo odpadke, varujmo okolje« ozavešča občane o ločenem zbiranju
odpadkov in nasveti za zmanjšanje nekoristnih odpadkov. V njej so zbrane informacije, ki se
nanašajo na ločeno zbiranje odpadkov.
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Spletna stran www.kpv.si
Imamo novo, prenovljeno stran, kjer pod rubriko odvoz odpadkov občane obveščamo in
informiramo o ravnanju z odpadki. Vsa pomembnejša obvestila so objavljena tudi na spletnih
straneh občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika.
Obvestila na lokalnem radiu
Na lokalnem radiu Radio 1 (Orion) obveščamo občane o pomembnih akcijah.
Plakati – ločevanje odpadkov za vse šole in vrtce
Na isto tematiko, kot je izdelana poslikava na smetarskih vozilih in na transparentih smo pripravili
plakate, ki smo jih izročili vsem šolam in vrtcem na področju katerega pokrivamo odvoz
odpadkov.
Naš časopis
Redno objavljamo članke v lokalnem časopisu »Naš časopis«, ki se nanašajo na problematiko
ravnanja z odpadki. V člankih obveščamo občane tudi o uspešnih akcijah zbiranja nevarnih
odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme ter ostalih dejavnostih, ki jih prirejamo na
področju ozaveščanja občanov.
Priloge pri obračunu komunalnih uslug
Redno objavljamo različne vsebine glede ravnanja z odpadki pri obračunu komunalnih storitev, ki
jih mesečno prejmejo vsa gospodinjstva.
Predavanja – predstavitev ločenega zbiranja
Osredotočili smo se predvsem na ozaveščanje osnovnošolske mladine. V sklopu tega imamo
pripravljena predavanja, s katerimi otroke seznanjamo s pravilnim ravnanjem z odpadki. Prednost
takega načina ozaveščanja je v tem, da posredno spodbujajo k pravilnemu ravnanju tudi njihove
starše. Mladino vabimo tudi, da se udeležijo akcij zbiranja papirja, nevarnih odpadkov, odpadne
električne in elektronske opreme in čistilnih akcij. Letno obišče naša predavanja od 1200 do 1500
otrok iz cele Slovenije.
Program cikličnega osveščanja
Na JP KPV, d.o.o. smo se odločili, da poskušamo aktivnosti osveščanja razširiti na osnovnošolsko
mladino. V sled tega smo se odločili, da spodbudimo učitelje k izvajanju programa cikličnega
osveščanja, ki ga trenutno izvajajo že po več kot 50 osnovnih šolah po Sloveniji. V času šolanja se
program ponovi štirikrat z različnimi temami. Preko cikličnega programa se metodika postopnega
uvajanja okoljevarstvenih vsebin ciklično vključuje v predmetnik osnovnih šol.
Zloženka kompostirajmo – vrnimo naravi
Zloženko z naslovom »Kompostirajmo - vrnimo naravi« prejmejo vse nove stranke in tudi sicer se
je kar nekaj gospodinjstev odločilo, da biološko razgradljive odpadke kompostira doma. V
zloženki so zbrane koristne informacije o kompostiranju biološko razgradljivih odpadkov. Na
zgoraj omenjene načine občane informiramo o pravilnem ločevanju odpadkov kar posledično
pomeni izboljšanje rezultatov.
Obveščanje občanov
Občane obveščamo o:
 lokacijah zbiralnic in zbirnega centrov
 času obratovanja zbirnega centra oziroma zbiralnice nevarnih frakcij
 lokacijah in času, ko se nevarne frakcije lahko oddajo v premičnih zbiralnicah
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vrstah odpadkov, ki jih sprejemajo zbiralnice, zbiralnice nevarnih frakcij in zbirni centri
lokacijah in času sprejema kosovnih odpadkov in odpadne opreme
načinu priprave in oddaje ločenih frakcij
specifičnih pogojih za sprejem frakcij
osnovnih načinih priprave in oddaje frakcij v predelavo.

Pohvale
V letu 2015 smo uvedli za gospodinjstva še pohvalo za uspešno ločevanje odpadkov. Dobijo jo
gospodinjstva, ki uspešno ločujejo odpadke. Iz izkušnje vemo, da občani take spodbude
potrebujejo in da so še kako pripravljeni sodelovati tako pri ločevanju odpadkov kot pri
zmanjševanju njihovih količin, če jim le znamo prav predstaviti strategijo zbiranja in njen namen.
Do avgusta 2016 smo pohvalo za uspešno ločevanje izročili 135 gospodinjstvom.
Predstavitve podjetja na terenu
V letošnjem letu smo v sklopu spomladanske akcije zbiranja nevarnih odpadkov organizirali
ozaveščanje na terenu v občini Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika. Občanom (predvsem
otrokom) smo predstavili ogled in delovanje specialnega smetarskega vozila. Svojo dejavnost so
nazorno predstavili tudi predstavniki z drugih enot našega podjetja (vodovod, kanalizacija, plin,
ceste, …)
Sodelovanje na vseslovenskih akcijah
Spodbujanje prebivalcev, da razmislijo o svojih nakupovalnih navadah, odnosu do stvari in virov
ter obstoječe vzorce potrošnje zamenjajo za bolj trajnostno naravnano in odgovorno vedenje.
(Zavržena hrana, zavržene uporabne stvari, …)

Slika 11: Tabla – akcija na terenu v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Sodelovanje z družbami za ravnanje z odpadno embalažo - DROE
V sodelovanju z družbami organiziramo posebne akcije, kjer skupaj ozaveščamo občane o
pravilnem ločevanju in zbiranju posameznih vrst odpadkov (plastenke, ločeno zbiranje na
prireditvah, plakati, članki, predavanja, …)
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Socialni mediji - Fb stran
V podjetju imamo dejavno fb stran, kjer si lahko občani preberejo tekoče zanimive novice na
področju komunalne dejavnosti.
Anketa o delovnem času na Zbirnem centru
Na podlagi pobude o spremenjenem delovnem času na Zbirnem centru Vrhnika smo izdelali
vsebino Ankete, ki so jo lahko obiskovalci naše spletne strani izpolnili. Anketa sicer ni bila
obsežna, po odgovorih sodeč je delovni čas Zbirnega centra ustrezen. Tudi sicer je največ
obiskovalcev med 10. in 12. uro.
10-litrski zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov v kuhinji
Občani lahko prevzamejo 10-litrski zelen zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov v kuhinji na
sedežu našega podjetja vsak delovni dan med 8. in 14 uro, in sicer v informacijski pisarni.
NOVA AKCIJA zbiranja manjših odsluženih električnih in elektronskih naprav
Da bi občanom olajšali oddajanje manjših odsluženih naprav (slušalke, računalniške miške,
mobilni telefoni, tablice itd.) bo naše podjetje v sodelovanju z www.ozavescen.si, namestilo
priročne škatle, v katere bodo lahko občani oddali vse manjše električne in elektronske naprave, ki
jih ne potrebujejo več, tako kot so že do sedaj lahko oddajali izrabljene baterije. Nove škatle bodo
nameščene na vidnih mestih, v vseh vrtcih in šolah v občinah Borovnica, Log - Dragomer in
Vrhnika.

Slika 12: Škatla za zbiranje manjših odsluženih električnih in elektronskih naprav

ČISTILNA AKCIJA
Občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika vsako leto pripravijo čistilno akcijo, v kateri naše
podjetje skupaj z okoljsko ozaveščeni občani očisti okolje. Zaradi lažje in cenejše organizacije
dela v našem podjetju predlagamo, da bi bila v letu 2017 čistilna akcija v občinah Borovnica, Log
- Dragomer in Vrhnika na isti dan in sicer v soboto, 1. aprila 2017.
MEDOBČINSKA INŠPEKCIJSKA SLUŽBA
Medobčinska inšpekcijska služba s sedežem na Občini Vrhnika, skrbi za nadzor nad izvajanjem
Odloka o ravnanju z odpadki v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika.
Pred osmimi leti smo pričeli v skladu z občinskim Odlokom o načinu opravljanja lokalne javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in sodelovanju z medobčinsko inšpekcijsko službo
aktivnosti povezane s pregledovanjem vsebine zabojnikov za nekoristne odpadke.
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Med občani vseh treh občin beležimo kar veliko število kršiteljev, ki jih na naš poziv medobčinska
inšpekcijska služba obišče in jim izroči ustrezno kazen. Največji problem predstavljajo tako
imenovana »črna odlagališča« na ekoloških otokih in tudi drugje v naravi. Gre predvsem za
odlaganje kosovnih, gradbenih in drugih tudi nevarnih odpadkov na ekoloških otokih. Pri slednjih
so posameznikom že bile izrečene kazni, medtem ko pri opozorilih kazni ni plačal še nihče.
Ločevanje odpadkov v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika je po Odloku o ravnanju z
odpadki obvezno. Medobčinska inšpekcijska služba za njegovo neizvajanje odloka lahko kaznuje
z globo.
OPOZORILA ZA OBČANE IN PRAVNE OSEBE
V zadnjih desetih letih smo občanom v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika, ki so v
zabojnike za nekoristne odpadke odlagali embalažo (steklena, papirnata, kovinska in plastična) in
celo nevarne ter gradbene odpadke, oddali čez 5300 opozoril, kar je več kot polovica odjemnih
mest. Z njimi smo občanom sporočili, da je njihovo nedosledno ločevanje v nasprotju z določili
občinskih odlokov in da je zato lahko sankcionirano.
Obrazec Opozorilo, naš nadzornik izpolni v treh izvodih, od katerih en izvod prejme stranka, en
izvod medobčinska inšpekcija in en izvod JP KPV, d.o.o, ki kršitelje beleži v seznam. Na obrazcu
nadzornik zabeleži natančne nepravilnosti pri odlaganju odpadkov. V primeru, da se napačno
prepuščanje odpadkov ponovi tudi teden dni kasneje, se ravna po Odloku o ravnanju z odpadki v
Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika in zadevo preda medobčinski inšpekciji.
Zagrožena kazen za nespoštovanje členov z odloka je za fizične osebe 400 € in za pravne osebe
800 €. V novem Odloku o ravnanju z odpadki v občinah Borovnica, Log - Dragomer najnižja
zagrožena kazen znaša 400 €, najvišja pa 10.000 €.
Oddana Opozorila so dobronamerna, saj želimo z njimi doseči, da bodo posamezna gospodinjstva
začela dosledno ločevati odpadke in se tako izognila globi, ki jo izreka Medobčinska inšpekcijska
služba. Odkar smo intenzivneje pristopili k opozarjanju občanov se količina ostankov komunalnih
odpadkov kontinuirano zmanjšuje. Glede na številne telefonske klice občanov opažamo, da občani
sprejemajo naša priporočila z razumevanjem, saj vedno več gospodinjstev resno in skrbno odnaša
koristne odpadke na ekološke otoke.

5

5.1

UKREPI IN AKTIVNOSTI, KI JIH INTENZIVNO IZVAJAMO ZA
ZMANJŠANJE KOLIČIN OSTANKOV KOMUNALNIH ODPADKOV
KOMPOSTIRANJE ORGANSKIH ODPADKOV DOMA

S projektom »Kompostirajmo, vrnimo naravi«, ki ga izvajamo že nekaj let skušamo spodbuditi
čim več občanov, da bi organske odpadke kompostirali doma, v svojih kompostnikih. Občane
obveščamo na več načinov (Naš časopis, priloga pri obračunu komunalnih storitev, spletna stran
našega podjetja in občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika. Vedno več gospodinjstev se
odloča za domače kompostiranje. Najpogostejši vzrok je manjši znesek ravnanja z odpadki, ki
znaša za gospodinjstva, ki zelen zabojnik oddajajo na obračunu 1,73 €/osebo z vključenim DDVjem.
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Slika 13: Zloženka Kompostirajmo – vrnimo naravi

5.2

AKCIJA KOKO

Akcija »s Kokom ceneje« omogoča vsem tistim, ki pripeljejo koristne odpadke na Zbirni center
znižanje zneska, ki je na položnici povezan z ravnanjem z odpadki. Akcijo smo prenovili tako, da
smo povečali spodbudo oziroma popust pri plačilu položnice. Tako je mogoče ob izpolnjevanju
pogojev, ki so določeni za udeležence akcije, doseči popuste, ki se sproti odštevajo od položnice.
Akcija je zastavljena tako, da za vsak prineseni kilogram določenih odpadkov dobi občan eno
točko, katere vrednost znaša 0,1095 € z vključenim DDV-jem.
Po poskusnem obdobju smo analizirali število udeležencev in zbranih odpadkov. Rezultati so
pokazali, da je akcija upravičila naša pričakovanja in pritegnila predvideno število udeležencev.
Akcijo nadaljujemo, saj so občani z njo izredno zadovoljni.
Akcije se lahko udeležijo občani Občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika. Koristne odpadke
v okviru akcije oddajo na vhodu v Zbirni center. Udeleženci akcije ob prvem obisku dobijo
kartonček, na katerega zapisujemo količine prinesenih koristnih odpadkov.
Uslužbenec Zbirnega centra v navzočnosti občana prinesene koristne odpadke stehta in podatke
vpiše v kartonček. Občani prinesene koristne odpadke nato razvrstijo v ustrezne zabojnike. Vsi
predmeti, namenjeni za sodelovanje v akciji, morajo biti stisnjeni oziroma zloženi. V embalaži ne
sme biti vsebine (tekočine ali drugih živil).
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akcija "S Kokom ceneje"
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Graf 17: Število dovozov akcije »S Kokom ceneje« in zbrana količina papirja, embalaže in stekla od leta 2013 do
2015 ter projekciji za leto 2016 in 2017

V letošnjem letu se bo akcije »S Kokom ceneje« udeležilo predvidoma 1200 udeležencev.
Pripeljali bodo 54 ton koristnih odpadkov, ki bi jih sicer odložili v zabojnike na ekoloških otokih.
Prihodnje leto pričakujemo približno 1300 udeležencev akcije, ki bodo predvidoma pripeljali
dobrih 56 ton koristnih odpadkov.
PRAVILA AKCIJE KOKO
Na podlagi preučitve obdobnih rezultatov akcije KOKO in rednega letnega preverjanja skladnosti
metodologije oblikovanja cen z določbami veljavne zakonodaje s tega področja smo v zadnjem
času natančneje definirali in delno korigirali način določitve mesečnega limita za koriščenje
popustov v akciji KOKO.
Tako smo se odločili, da bo pregledneje in bolj usklajeno z zakonodajo, če s stroški, povezanimi s
popusti v akciji KOKO, ne bomo obremenili cene za bio odpadke. Tako popuste namreč
uporabniki pridobijo, ko pripeljejo ločene frakcije v naš zbirni center – stroške, ki pri tem
nastanejo, pa smo dolžni vključiti v ceno za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.
Vrednost popusta, ki ga pridobite s kilogramom pripeljanih odpadkov, ostaja enaka in znaša
0,1095 €/kg (z vključenim DDV). Spreminja se le določitev zgornje meje vrednosti popusta, ki ga
lahko koristite v obdobju enega obračunskega meseca – po novem je to zaračunani znesek za
storitev ravnanja z odpadki brez zaračunanega zneska za BIO odpadke. Tako bo način obračuna
popusta iz akcije KOKO enakomerneje porazdeljen in pravičnejši do vseh uporabnikov, saj ne bo
diskriminiral tistih, ki so se odločili za lastno kompostiranje (in jim storitev zbiranja bio odpadkov
zato ne zaračunavamo). Zanje bo od zdaj naprej veljal enak zgornji limit za koriščenje popusta kot
za uporabnike, ki odlagajo odpadke v zelen zabojnik. To je skladno tudi z našimi usmeritvami
oziroma strategijami za spodbujanje domačega kompostiranja.

31. 08. 16

52

PROGRAM ZBIRANJA LOČENIH FRAKCIJ

5.3

LOČENO ZBIRANJE ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ

Na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur. l. RS, št. 78/2008), ki določa
pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami smo pričeli z izvajanjem te uredbe s 1. 1. 2010.
Na 12 pokopališčih (Borovnica, Log, Dragomer, Vrhnika, Verd, Stara Vrhnika, Podlipa, Zaplana,
Sinja Gorica, Blatna Brezovica, Bevke, Ligojna) v vseh treh občinah so nameščeni črni zabojniki
prostornine 240 litrov oz. na pokopališču na Vrhniki 1100 litrski zabojniki.
Pokrovi zabojnikov so zaklenjeni s tipsko ključavnico, na pokrovu je okrogla odprtina zaščitena z
gumo. Zabojniki so opremljeni z nalepko »samo za odpadne nagrobne sveče«. JP KPV, d.o.o.
sveče s pokopališč pobira z manjšim tovornim vozilom oz. s pokopališča na Vrhniki s specialnim
smetarskim vozilom. Sveče po omenjeni Uredbi oddajamo ustreznim prevzemnikom, ki so v
skupnem načrtu svečarskih družb – brezplačno (Sveko, Zeos, Interseroh, Prons). Tudi s to Uredbo
zmanjšujemo količino odloženih odpadkov. Občane o načinu zbiranja odpadnih sveč obveščamo
preko Našega časopisa, internetne strani in priloge pri obračunu komunalnih uslug. V letošnjem
letu in v prihodnje se bomo še intenzivneje lotili ozaveščanja na področju zmanjševanja odpadnih
nagrobnih sveč. Občane bomo spodbujali k uporabi okolju prijaznih sveč.
Količina zbranih odpadnih nagrobnih sveč kaže spodnji graf.
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Graf 18: Zbrane odpadne nagrobne sveče v letih od 2010 do 2015 in projekciji 2016 in 2017

5.4

LOČENO ZBIRANJE CD-jev in DVD-jev

Sive zabojnike, namenjene zbiranju odpadnih CD-jev in DVD-jev smo namestili v Osnovne šole:
OŠ Borovnica, OŠ Log - Dragomer, OŠ Ivan Cankar, OŠ Janez Mrak, OŠ Antona Martina
Slomška. Omenjeni zabojniki so nameščeni tudi na Zbirnem centru Vrhnika.
Občani občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika jih lahko prinesejo na Zbirni center Vrhnika,
na sedež podjetja JP KPV, d.o.o., Oddajo jih lahko tudi v okviru akcije zbiranja odpadne
električne in elektronske opreme (OEEO) oz. v okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo v
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mesecu aprilu in septembru. Ovitki zgoščenk spadajo med plastično embalažo. Zbrane CD-je in
DVD-je bomo oddali v predelavo.

Slika 14: Emblem za zbiranje CD-jev in DVD-jev

5.5

LOČENO ZBIRANJE SILAŽNE FOLIJE

Na podlagi Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015) je odpadke prepovedano puščati v
naravnem okolju, jih odmetavati ali z njimi nenadzorovano ravnati. Odpadna folija silažnih bal
sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod Klasifikacijsko številko: 02 01 04 odpadna plastika
(razen embalaže), zato je zanjo dolžan poskrbeti kmet in sicer tako, da jo odda zbiralcu teh
odpadkov.
Občane občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika smo obvestili, da lahko silažno folijo (ta naj
bo čim bolj čista oziroma naj ne vsebuje ostankov krme) pripeljejo na Zbirni center Vrhnika brezplačno. Pri silažni foliji starejšega tipa je nujno odstraniti notranjo mrežico, ki jo je potrebno
odložiti v zabojnik za mešane komunalne odpadke doma. Ob oddaji odpadne folije je pomembno,
da tisti, ki jo pripeljejo izpolnijo evidenčni list, saj je odstranjevanje odpadka le s potrjenim
evidenčnim listom izvedeno v skladu z zakonskimi določili. Letos bomo predvidoma zbrali 7 ton
silažne folije, v letu 2017 pa predvidoma 8 ton.

Slika 15: Silažne bale

SILAŽNA FOLIJA

2014
ton

2015
ton

projekcija 2016
ton

projekcija 2017
ton

6

5

7

8

Tabela 13: Silažna folija zbrana v letih 2014 in 2015 ter projekciji 2016 in 2017
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5.6

LOČENO ZBIRANJE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV (FFS) iz kmetijstva

Odpadna embalaža FFS in odpadna FFS, ki nastajajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti, niso
komunalni odpadki, zato jih ne smemo prepuščati kot mešane komunalne odpadke ali kot ločeno
zbrane frakcije komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe.
Kam in kako oddamo odpadno FFS embalažo?
 Pravilno izpraznjeno in očiščeno odpadno embalažo damo v plastično vrečko, ki jo
opremimo s svojimi podatki (ime, priimek, naslov).
 Embalažo FFS lahko oddamo distributerju (trgovcu, kjer smo kupili FFS) ali v eno od
zbiralnic družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).
 Odpadno embalažo mora distributer (trgovina) brezplačno vzeti nazaj, kadar jo kmet želi
vrniti, se pravi preko celega leta.
 Ob oddaji odpadnih FFS lahko od prevzemnika odpadnih FFS zahtevate potrdilo o
prevzemu odpadnih FFS.

Slika 16: Fitofarmacevtska sredstva pripravljena za oddajo

Na rednem izobraževanju tistim, ki se ukvarjajo s kmetijstvom smo predstavili možnost in pravilni
postopek oddajanja silažnih folij in fitofarmacevtskih sredstev iz kmetijstva.

5.7

LOČENO ZBIRANJE OBLEK, OBUTVE IN OSTALEGA TEKSTILA

Zabojnike Humana in Zadruge dobrote, namenjeni zbiranju rabljenih oblačil, obutve, hišnega
tekstila, modnih dodatkov in igrač, smo v sodelovanju s podjetjem Humana, d. o. o., Zadrugo
dobrote in Občinami Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika postavili poleg ekoloških otokov na
naslednjih lokacijah:
HUMANA
Občina Log - Dragomer
1. Dragomer - POT NA POLANE (pri trgovini)
2. Dragomer - ŠOLSKA CESTA (v križišču proti šoli)
3. Dragomer – NA GRIVI (pri Občini Log - Dragomer)
4. Log - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA (pri trgovini Mercator)
5. Log - OB CESTI (pri otroškem igrišču)
Občina Vrhnika
6. LJUBLJANSKA CESTA (pri trgovini SPAR)
7. VRTNARIJA (pri Flamingu)
8. JELOVŠKOVA (pri trgovini LOKA)
9. JELOVŠKOVA (pri trgovini LOKA)
10. TRŽAŠKA CESTA (pri OŠ)
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11. TRŽAŠKA CESTA (pri OŠ)
12. ZLATICA (bloki)
13. TRŽAŠKA CESTA (pri Mantovi, avtobusna postaja)
14. TRG KARLA GRABELŠKA (pri glasbeni šoli)
15. NA KLISU
16. GRADIŠČE
17. STERNENOVA ULICA (Janezova vas)
18. BEVKE (pri gasilskem domu)
19. DRENOV GRIČ (pri trgovini Mercator)
20. NA ZELENICI (ob Tržaški cesti)
21. STRMICA (pri avtobusni postaji)
22. ZAPLANA (pri cerkvi)
23. MIZNI DOL (pri avtobusni postaji)
24. PODLIPA (križišče za Trčkov grič)
25. PODLIPA (pri športnem parku)
26. LIGOJNA (pri Jošt)
27. BLATNA BREZOVICA (pri trgovini)
Občina Borovnica
28. MEJAČEVA ULICA (pri pošti)
29. GRADIŠNIKOVA (pri blokih v sredini)
30. PAPLERJEVA ULICA (pri vrtcu)
31. LJUBLJANSKA CESTA (pri gasilskem domu)
32. OB BOROVNIŠČICI (novo naselje)
Zbirni center Vrhnika
33. ZBIRNI CENTER VRHNIKA
34. ZBIRNI CENTER VRHNIKA
35. ZBIRNI CENTER VRHNIKA

Slika 17: Humana »Ljudje za ljudi«
ZADRUGA DOBROTE – zabojniki
Občina Vrhnika
1. TRŽAŠKA CESTA (pri Mantovi, avtobusna postaja)
2. TRŽAŠKA CESTA (pri vrtcu Žabice)
3. TRŽAŠKA CESTA (pri Matildi)
4. TRG KARLA GRABELŠKA (pri glasbeni šoli)
5. POD HRUŠEVCO (pri OŠ Antona Martina Slomška)
6. LJUBLJANSKA CESTA (pri trgovini Spar)
7. VOLJČEVA CESTA (pri avtobusni postaji)
8. LJUBLJANSKA CESTA 28 (Zlatica)
Občina Borovnica
9. GRADIŠNIKOVA ULICA (pri blokih)
10. OB BOROVNIŠČICI (novo naselje)
11. DOL (pri avtobusni postaji)
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12. BREG (pri gasilskem domu)
13. BREZOVICA PRI BOROVNICI (pri gasilskem domu)

Slika 18: Zadruga dobrote - zabojnik

Vanje lahko občani oddajajo:
 uporabna rabljena oblačila (ženska, moška in otroška)
 uporabno rabljeno obutev
 ves hišni tekstil (posteljnino, prte, brisače, zavese …)
 modne dodatke (torbice, šale, kape, rokavice …)
 igrače, knjige
V letu 2016 in 2017 načrtujemo, da bodo občani vseh treh občin predvidoma odložili v zabojnike
najmanj 80 ton oblačil, obutve, hišnega tekstila in ostalih stvari. Trenutno je na terenu 35
zabojnikov Humana ter 13 zabojnikov Zadruge Dobrota. Praznjenje le teh pa najmanj enkrat
tedensko.

TEKSTIL

2014
ton

2015
ton

projekcija 2016
ton

projekcija 2017
ton

91

76

80

80

Tabela 14: Tekstil zbran v letih 2014 in 2015 ter projekciji 2016 in 2017

5.8

LOČENO ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
(OEEO)

Občani lahko na akcijo zbiranja OEEO prinesejo oz. pripeljejo odpadne aparate (TV, računalnike,
monitorje, pralne in sušilne stroje, hladilno zamrzovalne aparate, štedilnike, sesalnike, fene,
brivnike, radije, MP3-je, telefone, igrače na baterijo ali polnilnik, električno orodje, elektronske
tehtnice, varčne sijalke, baterije, akumulatorje …).
Tudi v letu 2017 bomo organizirali akcijo zbiranja odpadne električne in elektronske opreme
na sledečih lokacijah:
 DRAGOMER pred OŠ Log - Dragomer,
 BOROVNICA na železniški postaji,
 VRHNIKA na kolesarskem poligonu ob OŠ na Vrhniki
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O datumih omenjene akcije bomo občane pravočasno obvestili.
Oddajanje odpadne električne in elektronske opreme je brezplačno. Občani lahko pripeljejo OEEO
tudi na Zbirni center Vrhnika.

Slika 19: Akcija zbiranja OEEO

OEEO

2014
ton

2015
ton

projekcija 2016
ton

projekcija 2017
ton

100

104

105

105

Tabela 15: OEEO zbrana v letih 2014 in 2015 ter projekciji 2016 in 2017

5.9

LOČENO ZBIRANJE ODPADNE PLASTIKE

Odpadno plastiko oddajamo podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo omenjenih odpadkov. V letu
2016 bomo z izločanjem omenjene plastike iz kosovnih odpadkov zbrali in odpeljali v predelavo
predvidoma 65 ton, v letu 2017 pa predvidoma 67 ton.

Slika 20: Odpadna plastična embalaža

31. 08. 16

58

PROGRAM ZBIRANJA LOČENIH FRAKCIJ

TRDA PLASTIKA

2014
ton

2015
ton

projekcija 2016
ton

projekcija 2017
ton

41

47

65

67

Tabela 16: Trda plastika zbrana v letih 2014 in 2015 ter projekciji 2016 in 2017

5.10 RAZSTAVLJANJE KOSOVNIH ODPADKOV
V sled zmanjševanja odloženih kosovnih odpadkov zaposleni na zbirnem centru razstavljajo
kosovne odpadke. Na ta način zmanjšujemo odložene kosovne odpadke, ki jih je na letnem nivoju
140 ton. Pri razstavljanju kosovnih odpadkov ostaja večja količina pohištvenega lesa, ki ga
brezplačno oddamo; kovine, ki imajo tržno vrednost; ostanki blaga, usnja in polnil, ki sodijo med
oddane kosovne odpadke glede na javni razpis.
Največji delež kosovnih odpadkov, ki ne gre v predelavo pa predstavljajo jogiji, preproge in talne
obloge. Strošek le teh bo v letu 2017 predvidoma znašal 124,0233 €/tono, to je enak znesek kot v
letu 2016.

Slika 21: Kovine – ločene pri razstavljanju kosovnih odpadkov

OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE za predelavo odpadkov smo prejeli v februarju 2016
(št. 35472-115/2015-9, 23. 2. 2016).
V podjetju smo pridobili še dodatno okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju – OVD) za
razstavljanje kosovnih odpadkov, ki nam omogoča pripravo na ponovno uporabo in predelavo
kosovnih odpadkov. V ta namen smo pripravili Načrt ravnanja z odpadki, ki smo ga z ostalo
potrebno dokumentacijo uporabili za pridobitev OVD za predelavo odpadkov po postopkih R12 in
R13, opredeljenih v Uredbi o odpadkih (Ur. l. RS št. 37/15, 69/2015).
Pri tem oznaki pomenita:
R12 - Izmenjavo odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11 (to
vključuje predhodne postopke pred predelavo, vključno s predobdelavo, med drugim razgradnjo,
razvrščanje, drobljenje, stiskanje, sušenje, mletje, ponovno pakiranje, ločevanje, spajanje ali
mešanje pred katerim koli postopkom, označenim z R1 do R11).
R13 - Skladiščenje odpadkov do katerega koli od postopkov, označenih z R1 do R12 (razen
začasnega skladiščenja do zbiranja na mestu nastanka odpadkov).
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5.11 IZVAJANJE PROJEKTA PONOVNA UPORABA »depo«
V sklopu zbirnega centra Vrhnika izvajamo tudi tako imenovani Re-use projekt. Torej, če nekaj
ponovno uporabimo, prihranimo več prostora na odlagališču. Stvari ne zavržemo, kar pomeni, da
še vedno služi svojemu namenu na nov in ustvarjalen način v drugem okolju.
V zbirnem centru je označen tudi prostor, na katerem lahko občani prepustijo še uporabne
predmete in jih tako podarijo depó-ju. To so predvsem otroške knjige, športna oprema, stara
kolesa in igrače.
Depo smo odprli v začetku leta 2014. V podjetju vsak dan znova sprejemamo nove izzive in ideje,
s katerimi želimo popestriti zgodbo o ohranjanju naravnih virov in okolja. Ljudem želimo
povedati, da ni dovolj, da odpadke ločujemo; stvari, ki nosijo s sabo svojo zgodbo, ki imajo
»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 10 takih centrov, njihov
nastanek pa so omogočile predvsem subvencije lokalnih skupnosti ali sredstva, pridobljena na
razpisih.
V depó-ju skušamo prinesenim stvarem z različnimi dejavnostmi obogatiti vrednost in tako
zagotoviti sredstva za plače zaposlenih v centru ponovne uporabe, pa tudi ustvarjati nova delovna
mesta.
V njem ne prodajamo le obnovljenih rabljenih predmetov, kar sicer najpogosteje počno klasični
centri ponovne uporabe. Dodali smo še nekaj dejavnosti. Zaposleni v depó-ju na primer
ozaveščajo otroke v vrtcih, učence v osnovnih in srednjih šolah ter študente o ravnanju z odpadki,
o posledicah onesnaževanja okolja, zdravi prehrani, škodljivem sevanju in drugih vsebinah,
posredno ali neposredno povezanih z varovanjem okolja in trajnostnim razvojem.
Posebno pozornost namenjamo v depó-ju preoblikovanju predmetov: stare predmete
preoblikujemo do take mere, da popolnoma spremenimo njihovo uporabo. Sodelujemo z ljudmi,
ki imajo izkušnje, voljo in znanje »staro« spreminjati v »nor(v)o«.
Odkar smo se decembra 2013 prvič predstavili 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«.
Postopek oddaje omenjenih predmetov je preprost:
 pripeljejo jih v Zbirni center Vrhnika;
 podrobnejše informacije jim poda zaposleni na tehtnici;
 mobilna št. depó-ja je 041 777 385
 manjše predmete lahko odložijo na pripravljen prostor pred lesenim objektom, opremljenim
z napisom »podarjam depó-ju«
 večje predmete vam pomaga raztovoriti zaposleni v Zbirnem centru Vrhnika
 info www.kpv.si
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Slika 22: Izdelek re-use »depo«

V letu 2016 je v depóju zaposlenih pet ljudi: dva od njih redno, trije pa prek javnih del, ki jih
sofinancirajo občini Borovnica in Vrhnika ter Zavod za zaposlovanje Slovenije. Za prihodnje leto
načrtujemo dodatnega zaposlenega prek javnih del, ki naj bi ga predvidoma sofinancirala občina
Log - Dragomer in ZZZS. Cilj depója je s svojo dejavnostjo pokriti 80 % stroškov, povezanih z
delom, pri čemer pa niso upoštevani skupni stroški podjetja. Ostale materialne stroške naj bi v
okviru projekta Zero Waste pokrile občine ustanoviteljice. Za leto 2016 so občine ustanoviteljice v
svojih proračunih namenile naslednja sredstva: občini Borovnica in Log - Dragomer po 5000 €,
občina Vrhnika pa 10 000 €.
Številni cilji in ukrepi so vključeni v projekt depo, ki si prizadeva za ponovno uporabo rabljenih
predmetov in vse tiste dejavnosti, ki so povezane s trajnostnim razvojem in potrebami lokalne
skupnosti. Ustvarja prihodke, ki omogočajo delno pokrivanje plač iz lastne dejavnosti, kar je eden
od pomembnih ciljev koncepta Zero Waste: ustvarjanje novih, zelenih delovnih mest.

6

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

Ločevanje odpadkov ima lahko tudi dolgoročnejše posledice. Zaradi potrebe po zmanjševanju
stroškov ravnanja z odpadki in doseganju boljših rezultatov izločanja koristnih odpadkov,
izvajamo odvoz mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev enkrat na 4 tedne. S takim
urnikom smo na JP KPV, d.o.o. pričeli aprila 2013. Predlagamo, da urnik ostaja nespremenjen.
Tako se količine, ki jih oddajamo v obdelavo zmanjšujejo, saj so zaradi pomanjkanja prostora v
kontejnerjih občani prisiljeni bolje ločevati. Ti ukrepi so tudi del Strategije RS o zmanjševanju
odpadkov.
Zaradi učinkovitega ločevanja odpadkov prebivalcev v občinah Borovnica, Log - Dragomer in
Vrhnika 4-tedenski odvoz MKO dobro deluje.
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Slika 23: Novo, sodobno smetarsko vozilo

Ker so občani občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika pri ločevanju odpadkov najbolje
osveščeni prebivalci v Sloveniji in po tem prekašajo tudi večino prebivalcev Evropske unije, pri 4tedenskem odvozu ostankov komunalnih odpadkov nimamo težav. Opažamo, da so zabojniki pri
občanih, ki vestno ločujejo odpadke tudi zdaj polni približno do polovice.
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov na 4 tedne pomeni še doslednejše ločevanje pri občanih,
nižje stroške oddaje odpadkov v obdelavo in večje količine ločeno zbranih odpadkov na ekoloških
otokih. Strošek prevoza se posledično prerazporeja na še pogostejše praznjenje ekoloških otokov.
Ločeno zbiranje odpadkov je učinkovito, ko odnesemo vso embalažo na ekološki otok, ko
organske odpadke odložimo v kompostnik ali zeleni zabojnik, ostanek odpadkov pa odložimo v
črnega. Odpadke moramo pravilno razvrstiti že doma, torej tam, kjer nastanejo. Občani občin
Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika so se v preteklih enaindvajsetih letih dobro izkazali že pri
ločevanju biološko razgradljivih odpadkov, ki jih odlagajo v zelene zabojnike ali jih kompostirajo
doma.
Za pravilno ločevanje ni dovolj, da od drugih ločimo le organske odpadke. Začne se s skrbnim
prebiranjem različne embalaže, ki spada med koristne odpadke, ki jih moramo odlagati na
ekoloških otokih in ne v črne zabojnike za ostanke komunalnih odpadkov.
V projekciji za leto 2016 bomo oddali v obdelavo 1660 ton mešanih komunalnih odpadkov kar
znaša približno 1,41 % več v primerjavi z letom prej. V letu 2017 pa predvidevamo 1600 ton
oddanih mešanih komunalnih odpadkov. Zmanjšanje kaže naslednji graf.
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Graf 19: Oddana količina ostankov komunalnih odpadkov v obdelavo v letih od 2009 do 2015 in projekciji za leto
2016 in 2017

Še bolje viden je uspeh pri ločevanju odpadkov, če pogledamo zmanjševanje količine ostankov
komunalnih odpadkov na prebivalca:
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Graf 20: Ostanki komunalnih odpadkov v kg/prebivalca v letih od 2009 do 2015 in projekciji za 2016 in 2017

Za pobiranje mešanih komunalnih odpadkov, organskih odpadkov ter pobiranje stekla, papirja in
embalaže od pogodbenikov ima podjetje tri specialna smetarska vozila. S specialnimi smetarskimi
vozili pobiramo MKO iz odjemnih mest pri občanih in pogodbenikih istočasno po urniku.
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Graf 21: Odložena količina MKO v letih od 2009 do 2015 ter projekciji 2016 in 2017 v tonah in število oseb iz
obračuna po letih

Količine oddanih mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo bodo v letu 2017 predvidoma rahlo
upadle (za cca 3 %). Učinkovito izvajanje cilja oz. projekcije so predvsem: intenzivno ozaveščanje
občanov, konkreten nadzor in opozarjanje na terenu ter pogovori z odgovornimi v podjetjih, pri
obrtnikih in javnih ustanovah. Pogodbeniki so pričeli vestno ločevati odpadke, kar posledično
pomeni zmanjšanje količin ostankov komunalnih odpadkov in povečanje količin koristnih
odpadkov.
Logična posledica takih rezultatov in prihodnjih usmeritev so manj pogosti odvozi ostankov
komunalnih odpadkov, saj se zaradi ločevanja zmanjšuje tudi količina ostankov odpadkov.
Predvidene spremembe so zaživele ob podpori občanov, saj so vsi doseženi rezultati plod uspešnih
povezav med izvajalcem javnih služb in občani.
Za leto 2017 ostaja strategija odvoza mešanih komunalnih odpadkov na 4-tedne. Marsikatero
gospodinjstvo zabojnika za ostanke komunalnih odpadkov skoraj ne potrebuje več. Ugotavljamo,
da bolj ko približamo ekološki otok občanom, manj je odpadkov v zabojnikih za ostanke
komunalnih odpadkov.
Cena prevzema obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov v
obdelavo ter prevzem azbesta bo v letu 2017 predvidoma znašala enako kot v letu 2016 (razvidno
iz spodnje tabele).
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MKO
KOSOVNI
AZBEST

Cena 2015
€

Cena 2016
€

Razlika
€

Kostak

Snaga

1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

102,90
110,00
150,00

124,02
124,02
178,00

2016/2015

21,1233
14,0233
28

120,53
112,75
118,67

20,53
12,75
18,67

*azbest v letu 2016 prevzema Saubermacher
Tabela 17: Primerjava cen prevzema odpadkov v obdelavo v letu 2015 in 2016

Pri tem je potrebno poudariti, da v ceni podjetja Snaga ni vključen strošek prevoza iz naslova JP
KPV, d. o. o. do podjetja Snaga. Medtem, ko je bil v ceno izvajalca Kostak d. d. vključen tudi
strošek prevoza.

7

ZAKLJUČEK

Letos in v prihodnjih letih bomo z vsemi naštetimi ukrepi in aktivnostmi na dobri poti k
uresničevanju zastavljenega cilja – namreč, izločiti še več koristnih odpadkov in s tem potrditi
cilje zero waste, ki smo si jih skupaj z občinami ustanoviteljicami zastavili.
Glede na količine ločeno zbranih odpadkov lahko ugotovimo, da je ločevanje v občinah
Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika zelo vzorno. Z omenjenimi ukrepi bomo odstotek ločeno
zbranih odpadkov v letu 2017 še povečali, tako da bo količina dosegla 81 % koristnih odpadkov.
V spodnjih tabelah je prikazana količina nekoristnih in koristnih odpadkov v tonah in v
kg/občana/leto - projekcija 2016 in projekcija 2017.

2016 - projekcija
MKO

24225

VRSTA ODPADKA

MKO
ORGANSKI odpadki
STEKLO
PAPIR
EMBALAŽA - plastična in kovinska in plastika
NEVARNI odpadki
SVEČE
ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKT. OPREMA
LES + LESENA EMBALAŽA
KOVINE
GUME
RAVNO STEKLO
TEKSTIL

ton

kg/občana/leto

1660

68,52

68,52
6937

Skupaj KORISTNI ODPADKI

Skupaj MKO IN KORISTNI ODPADKI

ton

3470
462
832
1100
45
20
105
600
140
37
46
80

1660

Skupaj MKO

LOČENO
ZBRANI
odpadki

8597

354,89

24225
občanov

143,25
19,07
34,34
45,41
1,86
0,83
4,33
24,77
5,78
1,53
1,90
3,30

65

19,31
40,36
5,37
9,68
12,80
0,52
0,23
1,22
6,98
1,63
0,43
0,54
0,93

19,31
286,36 80,69
100

Tabela 18: Zbrani nekoristni in koristni odpadki v tonah in v kg/občana - projekcija 2016
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2017 - projekcija
MKO

24370

VRSTA ODPADKA

MKO
ORGANSKI odpadki
STEKLO
PAPIR
EMBALAŽA - plastična in kovinska in plastika
NEVARNI odpadki
SVEČE
ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKT. OPREMA
LES + LESENA EMBALAŽA
KOVINE
GUME
RAVNO STEKLO
TEKSTIL

ton

kg/občana/leto

1600

65,65

65,65
6933

Skupaj KORISTNI ODPADKI

Skupaj MKO IN KORISTNI ODPADKI

ton

3450
465
840
1105
45
20
105
600
140
37
46
80

1600

Skupaj MKO

LOČENO
ZBRANI
odpadki

8533

350,14

24370
občanov

struktura

kg/občana
/leto
141,57
19,08
34,47
45,34
1,85
0,82
4,31
24,62
5,74
1,52
1,89
3,28

18,75
40,43
5,45
9,84
12,95
0,53
0,23
1,23
7,03
1,64
0,43
0,54
0,94

18,75
284,49 81,25
100

Tabela 19: Zbrani nekoristni in koristni odpadki v tonah in v kg/občana - projekcija 2017

V skupni količini mešanih komunalnih odpadkov, ki jih bomo glede na
Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju občine
Vrhnika (Ur. l. RS, št. 430/15) št. 354-190/2012 (1-01); 10. 12. 2015
Borovnica (Ur. l. RS, št. 1/16) št. 354- 0038/2012-18; 21. 12. 2015
Log – Dragomer (Ur. l. RS, št. 51/16) št. 354-42/2012; 23. 12. 2015
oddali v obdelavo podjetju Snaga d.o.o., so zajeti odpadki pravnih in fizičnih oseb, zato je treba
upoštevati, da je količina mešanih komunalnih odpadkov/osebo manjša.
Pri ravnanju z odpadki krog razvoja ni nikoli zaključen, saj so nove tehnologije in nova spoznanja
vedno znova izziv za še boljše dosežke na tem področju. Ravnanje z odpadki ni zgolj zbiranje in
odlaganje oz. oddaja odpadkov v obdelavo; pomeni tudi gospodarjenje z njimi.
Storiti bi morali vse, da bi bilo odpadkov čim manj; spremeniti bi morali torej potrošniško
miselnost in obnašanje. Temelj za spreminjanje tega pa je ozaveščanje ljudi, tako na
okoljevarstvenem kot tudi na drugih področjih. In prav to stopa zadnje čase v ospredje, saj v
čedalje več podjetjih razmišljajo o potrebnosti njegovega uvajanja.
Preprečevanje nastanka odpadkov je zahtevno, saj ob tem trčimo na drugačne poglede na
vsakdanji »standard«, kar bo težko spremeniti. Če hočemo, da bo odpadkov čim manj, jih moramo
zmanjšati tam, kjer nastajajo: pri ljudeh, ki bi se morali zavedati, kako pomembno je vsakodnevno
in sprotno ločevanje odpadkov za varovanje okolja. Količine odpadkov se namreč še kar
povečujejo, zmanjšati pa jih bo mogoče le z ozaveščanjem porabnikov in ločenim zbiranjem
posameznih vrst odpadkov ter njihovo snovno in energetsko izrabo.
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Menimo, da učinkovito izvajamo zastavljene cilje kot so zmanjševanje odpadkov, njihova
ponovna uporaba in predelava (Reduce, reuse, recycle). Skrb za čisto in urejeno okolje je
pomembna naloga. Občane bomo še intenzivneje ozaveščali k skrbnemu ravnanju z odpadki.
Potrebno je sodelovanje, saj vsak posameznik lahko z ločenim zbiranjem odpadkov prispeva k
čistejšemu in bolj prijaznemu okolju.
V letošnjem in v prihodnjih letih smo z vsemi naštetimi ukrepi in aktivnostmi na dobri poti k
uresničevanju zastavljenega cilja – namreč, izločiti še večji delež koristnih odpadkov in potrditi
rezultate zero waste v Občinah, za katere na področju ravnanja z odpadki skrbi naše podjetje.
Ločevanje odpadkov je v občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika vzorno in predvsem
učinkovito. Z ukrepi, ki jih izvajamo bomo predvidoma v letu 2017 odstotek ločeno zbranih
odpadkov zagotovo še izboljšali.
Z gotovostjo lahko potrdimo, da so občani občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika visoko
ozaveščeni o ravnanju z odpadki. Povsod pa so seveda izjeme, in tudi tu jih imamo. Vendar jih je
le še peščica. Tistih namreč, ki si še upajo odložiti kaj v naravo, in nekaj več tistih, ki nepravilno
odlagajo različne stvari na ekoloških otokih. Kosovni, gradbeni in drugi odpadki nikakor ne sodijo
na ekološki otok. Z njimi povzročajo občani le dodatno delo in stroške. Vedno več pa je tudi
tistih, ki nas obveščajo o nepravilnostih na tem področju.
Med glavne cilje podjetja uvrščamo zanesljivo in kakovostno oskrbo uporabnikov, pregledno in
sledljivo poslovanje ter obnova in posodobitev obstoječe infrastrukture – zbiralnic.
V podjetju stremimo za čim večjim deležem ločenega zbiranja odpadkov in posledično veliko
stopnjo recikliranja. Za ločeno zbiranje gospodinjskih odpadkov potrebujemo dobro organizirano
in delujočo mrežo zbiralnic, predelavo ločeno zbranih odpadkov in prebivalce, ki sprejmejo nujo
po ločenem zbiranju. K temu v veliki meri prispevajo tudi urejene zbiralnice.
Da bodo cilji Programa uresničljivi, moramo vključiti v ravnanje z odpadki prav vsakega
posameznika v vseh treh občinah. Veliko pozornosti moramo posvetiti ozaveščanju in okoljski
vzgoji.
Kazalniki so eno izmed vodil oz. ciljev, ki si jih kot podjetje in družba moramo postaviti.
Kazalniki za vrednotenje doseganja okoljskih ciljev v Sloveniji (iz Operativnega programa)
- delež MKO leta 2020
33%
- delež ločeno zbranih frakcij leta 2020 67%
JP KPV, d. o. o. v sklopu občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (projekcija 2017)
- delež MKO leta 2017
18,75%
- delež ločeno zbranih frakcij leta 2017 81,25 %
JP KPV, d. o. o. v sklopu občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika (projekcija 2020)*
- delež MKO leta 2020
18,00 %
- delež ločeno zbranih frakcij leta 2020 82,00 %
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Vrhnika, avgust 2016

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

(projekcija 2020)*; Vir: Sklep o pristopu k članstvu v mednarodni strategiji »Zero waste 2020«
na podlagi statuta Občine Borovnica, Občine Log - Dragomer in Občine Vrhnika in na podlagi
sklepov Občinskih svetov Občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika sprejmejo župani Občin
Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika sprejetega na 25. seji 19. 6. 2014.
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