
PRAVILNO RAVNANJE S 
KOMUNALNIMI ODPADKI
Informacije in navodila



Ste se kdaj spraševali koliko različnih vrst odpadkov obstaja? Ali veste v katero posodo je potrebno 
odložiti plutovinasti zamašek, čajno filter vrečko ali ponošena oblačila? Ali veste, da mora izva-
jalec zbiranja odpadkov vso zbrano mešano embalažo brezplačno predati t.i. Družbi za ravnanje 
z odpadno embalažo (DROE) - to je podjetju, ki v imenu proizvajalcev, ki dajejo embalažo na trg, 
poskrbi za nadaljnje ravnanje s to embalažo? Ali veste za katere druge vrste odpadkov še velja 
t.i. načelo proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO)? Ali veste kako se izračuna strošek, ki ga 
mesečno plačate za ravnanje s komunalnimi odpadki in katere storitve so zajete v tem strošku?

Če ste imeli vsaj pri enem vprašanju težave z odgovorom vas vabimo, da prelistate brošuro, ki je 
pred vami. V njej ne boste našli le odgovorov na ta vprašanja ampak odgovore na večino vprašanj, 
ki se nanašajo na komunalne odpadke, njihovo pravilno ločeno zbiranje, izvajanje javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki ali obračun storitev, dodali pa smo tudi nekaj zanimivih dejstev 
o odpadkih, ki jih verjetno niste vedeli ter razbili nekaj zakoreninjenih mitov o ravnanju z odpadki.

Brošuro je pripravilo podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. za potrebe obveščanja uporabnikov 
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin, kjer podjetje Saubermacher 
Slovenija d.o.o. izvaja storitve javne službe zbiranja  določenih vrst odpadkov (Radenci, Sveti 
Jurij ob Ščavnici, Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj, Hoče-Slivnica, Zreče, Vitanje) zato so konkretne informacije 
namenjene uporabnikom iz navedenih občin.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI: 
Potrudili smo se (in trudili se bomo še naprej), da bi v brošuri zagotovili karseda točne, ažurne in verodostojne infor-
macije. Ker pa se podatki in predpisi na področju ravnanja z odpadki spreminjajo, lahko pride po izdaji brošure do 
sprememb glede določenih navedb v sami brošuri. V kolikor v brošuri najdete napako ali potrebo po popravku nam 
prosim sporočite, v kolikor pa ste glede informacije v dvomih, pa nas prosimo predhodno kontaktirajte na našo tel. št. 
02-620-23-00 ali e-pošto pisarna@saubermacher.si.
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OSNOVNE INFORMACIJE O PODJETJU 
SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.1

KDO/KJE SMO?

Saubermacher Slovenija d.o.o., 
Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota
Podjetje ima sedež v Murski Soboti.
V Spodnjem Porčiču (Lenart) in na Vrhnniki se nahajata naša 
centra za ravnanje z nenevarnimi odpadki, v Kidričevem pa 
najsodobnejši center za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji.

KAJ JE ŠE DOBRO VEDETI O NAS?

Ustanovljeni smo bili leta 1990. 

Leta 1990 smo v občini Lenart kot prvi na območju Slovenije začeli ločeno zbirati odpadke od gospodinjstev.

Smo eno izmed največjih podjetij, specializiranih za ravnanje z odpadki, v Sloveniji.

Zaposlujemo 215 ljudi, skupaj v 6 hčerinskih družbah (Saubermacher Export d.o.o.; Saubermacher & Komunala d.o.o.; 
Čisto mesto Ptuj d.o.o.; Ekologija d.o.o.; PUP Saubermacher d.o.o.; Ekomobil d.o.o.,) pa kar 379 ljudi.

Letno v Sloveniji prevzamemo in ustrezno poskrbimo za več kot 200.000 ton različnih vrst odpadkov.

Javne službe izvajamo za okoli 100.000 prebivalcev, odpadke odvažamo za več kot 22.000 gospodinjstev, 
upravljamo 6 zbirnih centrov.

Smo zanesljivo, ekološko ozaveščeno in družbeno odgovorno podjetje za ravnanje z odpadki.

Smo del skupine Saubermacher, ustanovljene leta 1979 v Avstriji, ki v 8 državah v Evropi zaposluje preko 3.350 ljudi in 
letno poskrbi za čez 3,5 milijona ton odpadkov.

KAJ DELAMO?
Zbiramo, sortiramo, obdelujemo in odstranjujemo večino vrst odpadkov.

KJE DELAMO?
Na območju celotne Slovenije.
Javno službo ravnanja z odpadki kot koncesionar izvajamo v 15. občinah: 
Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici (zbiranje odpadkov), Šentilj, 
Hoče-Slivnica, Zreče, Vitanje (zbiranje, obdelava in odlaganje odpadkov), Bled, 
Škofja Loka in Železniki (obdelava in odlaganje odpadkov).
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NEKAJ DEJSTEV O ODPADKIH2

Odpadek je v Sloveniji 
in v EU definiran kot: 

snov ali predmet, 
ki ga imetnik zavrže, 

namerava zavreči 
ali mora zavreči.

Odpadke je 
prepovedano puščati v 
okolju, jih odmetavati ali 
z njimi nenadzorovano 

ravnati.

Kasifikacijske številke 
odpadkov določa 

evropska zakonodaja, 
ki se uporablja tudi v 

Sloveniji.

Ste vedeli, da se npr. 
baterije, hladilniki in 

impregnirani les 
klasificirajo kot nevarni 

odpadek?
Klasifikacijske številke 

odpadkov so 
sestavljene iz šestih 

številk, če je odpadek 
nevaren pa se številu 
doda še zvezdica (*).

Stroške ravnanja z 
odpadki ali obremenitve 

okolja z odpadki nosi 
bodisi povzročitelj 

odpadkov ali njihov 
imetnik.

Vsak odpadek ima 
svojo predpisano 

klasifikacijsko številko, 
ki se posameznemu 

odpadku določi 
predvsem glede na 

naravo odpadka in vir 
njegovega nastanka.

Odpadke je 
potrebno 

obvezno zbirati 
ločeno.

Glede na evropski 
predpis tako ločimo kar  

842 različnih 
vrst odpadkov

(od klas. št. 01 01 01 
do klas. št. 20 03 99).

Mešani komunalni 
odpadki imajo recimo 

klas. št. 20 03 01; 
steklena embalaža 15 01 
07, izrabljene gume 16 01 
03, kosovni odpadki 20 

03 07, baterije in 
akumulatorji pa 

20 01 33*.

GOSPODARSKA JAVNA 
SLuzBA RAVNANJA Z ODPADKI3

KAJ JE GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA (GJS)?
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine (proizvodi in storitve) katerih 
trajno in nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občina zaradi 
zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
Gospodarske javne službe so lahko državne ali občinske in so lahko obvezne ali izbirne.
Zakon določa, da so obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, med drugim:

KAJ POMENI, DA JE RAVNANJE Z ODPADKI 
OBVEZNA OBČINSKA GJS?
To pomeni, da je posamezna občina (ali več občin skupaj) dolžna zagotoviti izvajanje te javne 
službe, predpisati način izvajanja javne službe in njihovo obvezno uporabo.
Država torej predpiše kaj je predmet javne službe.
Občina pa zagotovi izvajanje javne službe in določi:
  kdo in kako javno službo izvaja,
  kdo je javno službo dolžan uporabljati, na kak način in po kakšni ceni.

ALI MORA VSAKDO UPORABLJATI 
STORITVE JAVNE SLUŽBE?
Načeloma mora storitve GJS ravnanja z odpadki obvezno uporabljati vsak 
povzročitelj komunalnih odpadkov oz. lastnik ali najemnik določene stavbe.
Občine lahko predpišejo tudi izjeme od uporabe storitev javne službe, 
kar pa se lahko zgodi le v izjemnih primerih.
Za ustrezno vključitev in uporabo storitev javne službe je odgovoren vsak posameznik.

KATERI ODPADKI SO PREDMET IZVAJANJA 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE?
V okviru GJS se zbirajo skoraj vse vrste odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih.
V okviru GJS je predpisano obvezno zbiranje 48 različnih vrst odpadkov, 
od tega 32 nenevarnih in 16 vrst nevarnih odpadkov.
Seznam vseh odpadkov, ki se zbirajo v okviru GJS najdete 
na koncu te brošure.

Zbiranje določenih 
vrst komunalnih 
odpadkov.

Obdelava 
določenih vrst 
komunalnih 
odpadkov.

Odlaganje ostankov 
predelave ali 
odstranjevanja 
komunalnih odpadkov.

LoceNO ZBIRANJE ODPADKOV
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Odpadkov ni potrebno ločevati zaradi izvajalca javne službe ampak predvsem zaradi:

LoceNO ZBIRANJE ODPADKOV

Varovanja 
okolja

Določb 
državnih 

in občinskih 
predpisov

Ustrezne 
nadaljnje 

obdelave in 
reciklaže 

odpadkov

Optimizacije 
stroškov 
ravnanja 

z odpadki

4
Kaj je ločeno zbiranje odpadkov?

Zakaj je ločevanje odpadkov pomembno?

Ločeno zbiranje odpadkov pomeni, da čim več 
posameznih vrst odpadkov zberemo ločeno 
(torej vsako vrsto odpadka posebej) tako, da jih odložimo 
v ustrezno posodo za zbiranje teh odpadkov, oddamo v 
zbirnem centru, akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali 
preko zbiranja kosovnih odpadkov. Na ta način čim manj 
odpadkov konča med mešanimi komunalnimi odpadki, 
kamor praviloma odložimo le odpadke, ki jih ni mogoče 
odložiti v ostale posode ali jih oddati ločeno. 

 Ločeno zbrani odpadki 
so torej vsi tisti odpadki, 

ki ne končajo v posodi 
za mešane komunalne 

odpadke.

papir

.

6



Odpadkov ni potrebno ločevati zaradi izvajalca javne službe ampak predvsem zaradi:

LoceNO ZBIRANJE ODPADKOV

Varovanja 
okolja

Določb 
državnih 

in občinskih 
predpisov

Ustrezne 
nadaljnje 

obdelave in 
reciklaže 

odpadkov

Optimizacije 
stroškov 
ravnanja 

z odpadki

4
Kaj je ločeno zbiranje odpadkov?

Zakaj je ločevanje odpadkov pomembno?

Ločeno zbiranje odpadkov pomeni, da čim več 
posameznih vrst odpadkov zberemo ločeno 
(torej vsako vrsto odpadka posebej) tako, da jih odložimo 
v ustrezno posodo za zbiranje teh odpadkov, oddamo v 
zbirnem centru, akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali 
preko zbiranja kosovnih odpadkov. Na ta način čim manj 
odpadkov konča med mešanimi komunalnimi odpadki, 
kamor praviloma odložimo le odpadke, ki jih ni mogoče 
odložiti v ostale posode ali jih oddati ločeno. 

 Ločeno zbrani odpadki 
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Odpadke ponovno 
uporabimo oz. jih 

predamo nekomu, ki jih 
lahko pripravi za 

ponovno uporabo.

Odpadke ustrezno 
ločujemo v skladu 

z navodili za ločevanje 
odpadkov.

Se trudimo, da 
odpadki sploh ne 

nastanejo.

Na naslednjih 
straneh te brošure.

Na spletni strani 
www.saubermacher.si

Občasno na zadnji strani 
mesečnih računov za 
ravnanje z odpadki 
(posebej pa še vsako leto 
meseca decembra).

Kako pravilno ločujemo odpadke?

Kje lahko najdem navodila za ločevanje odpadkov?

Upoštevamo hierarhijo ravnanja z odpadki tako, da:

Kot prednostno pri ločevanju odpadkov je potrebno zasledovati smer, da odpadki sploh ne 
nastanejo, recimo na način, da uporabljamo povratno embalažo, kompostiramo biološke 
odpadke ali uporabljamo lastno embalažo, ki jo lahko uporabimo večkrat.
V kolikor odpadki vseeno nastanejo jih je potrebno v prvi vrsti in če je to le mogoče 
uporabiti ponovno (obnoviti staro pohištvo ali izdelke oz. jih uporabiti v druge namene) ali 
reciklirati (največ za to pa lahko storimo tako, da odpadke ustrezno ločujemo).
Če odpadkov ni mogoče niti reciklirati, se jih lahko uporabi za energetsko predelavo.
Izključno odpadke, ki jih ni mogoče drugače predelati, se lahko odstrani oz. odloži na 
odlagališču

Preprečevanje 
nastajanja 
odpadkov

Priprava za
 ponovno 
uporabo 

odpadkov
Recikliranje 
odpadkov

Druga predelava 
odpadkov (npr. 

energetska)

Odstranjevanje 
odpadkov 

(npr. odlaganje)

najbolj zaželeno najmanj zaželeno

Zakonodaja in politike preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi 
predpisujejo naslednji prednostni vrstni red ravnanja z odpadki:

Kaj je potrebno upoštevati pri ločevanju?
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smeti od pometanja  /  plenice  /  
umazana in neuporabna oblačila 
ter obutev  /  onesnažen papir ali 
embalaža  /  higienski material  /  

ohlajen pepel  /  ohlajeni cigaretni 
ogorki  /  vrečke iz sesalca  /  lasje  
/  posoda iz keramike ali porcelana  
/  tapete  /  neuporabne tkanine in 

usnje  /  odpadki iz šivanja  /  mačji 
pesek    /    fotografije  /  manjši 
odpadki iz gume  /  lepilni trak  /  
plutovinasti zamaški steklenic   /  

papir za peko  /  zobne ščetke   

plastenke pijač in živil  /  
pločevinke pijač in živil  / konzerve 
živil  /  tetrapak in večslojna 
sestavljena embalaža (npr. mleko, 
sokove)  /  plastične vrečke in folije  
/  embalaža iz stiroporja  /  alu folije  
/  plastični krožniki, lončki in 
kozarci  /  plastična embalaža čistil 
in pralnih sredstev (mehčalec, 
šampon, tekočih mil…)  /  plastične 
tube od zobnih past  /  embalaža 
CD-jev in DVD-jev  /  plastični in 
kovinski pokrovčki in zamaški  /  
škatlice od cigaret

steklenice živil in pijač    
/  steklena embalaža 
kozmetike in zdravil  /  kozarci 
za konzerviranje oz. vlaganje 
živil (brez pokrovov)  /  druge 
votle steklene posode

kuhani ostanki hrane  /  zelenjavni in sadni 
odpadki vseh vrst  /  jajčne lupine  /  kavna 
usedlina  /  čajne in kavne filter vrečke  /  
pokvarjeni prehrambeni izdelki  /  papirnati 
robčki, brisače in papirnate vrečke  /  odpadno 
vejevje  /  trava  /  listje  /  stara zemlja lončnic  
/  rože  /  plevel  /  gnilo sadje  /  stelja malih 
rastlinojedih živali  /  ohlajen lesni pepel

BIOLOSKI 
ODPADKI

STEKLO

MESANI 
KOMUNALNI 

ODPADKI
MESANA 

EMBALAZA

MESANA 
EMBALAZA

časopisi, revije, katalogi, 
prospekti…/odpadna embalaža 
iz papirja in kartona ali lepenke  
/  kartonske škatle  /  karton  /  
pisarniški in pisemski papir  /  

knjige, zvezki  /  ovojni papir  /  
papirne vrečke

papir

5 KAKO PRAVILNO LOCUJEMO ODPADKE? KOSOVNI ODPADKI
oblazinjeno pohištvo (fotelj, kavč …)  /  vzmetnice  /  preproge  /  leseno 
in stavbno pohištvo (miza, omara, postelja, stol, vrata, okna...)  /  
sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, kopalna kad, tuš kabina…)  
/  kovinski predmeti (pomivalno korito, radiator, stojalo za perilo, otroški 
voziček, okovje, nosilci…)  /  športna oprema (kolo, smuči, jadralna 
deska…)  /  večji kosi raznih posod  /  večji leseni, kovinski in plastični 
predmeti  /  ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrala…)    +    bela 
tehnika  /  električni in elektronski gospodinjski aparati  /  kovine

NEVARNI ODPADKI
onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, 
pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…)  /  spreji (doze 
pod pritiskom)  /  absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …)  /  barve, laki, 
impregnirana sredstva, premazi  /  odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna 
olja, ...)  /  razredčila  /  odpadna topila  /  odpadna zdravila  /  baterije in 
akumulatorji  /  odpadna fitofarmacevtska sredstva  /  kisline, lugi, belila  /  čistila  /  
lepila  /  kemikalije  /  živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti  /  
neonska svetila (cevi) in halogenska svetila  /  odpadna jedilna olja in maščobe  /  
vsi ostali odpadki, ki so opremljeni s simboli za nevarne snovi in njihova embalaža

ZBIRNI CENTER
mešana embalaža  /  odpadni papir in karton ter odpadna embalaža iz 
papirja in kartona  /  steklena embalaža  /  lesena embalaža  /  embalaža, ki 
je onesnažena ali vsebuje ostanke nevarnih snovi  /  steklo  /  kosovni 
odpadki  /  odpadni les in les, ki vsebuje nevarne snovi (barvan in 
impregniran les)  /  odpadni tekstil in odpadna oblačila  /  kovine in kovinska 
embalaža  /  zavržena električna in elektronska oprema  /  odpadno jedilno 
olje in masti  /  barve, lepila, smole  /  čistila, detergenti  /  zdravila  /  
baterije in akumulatorji  /  kisline, topila in kemikalije  /  fitofarmacevtska 
sredstva  /  žarnice, sijalke in fluorescenčne cevi  /  motorno olje  /  
izrabljene avtomobilske gume (brez platišč)  /  gradbeni odpadki*  /  
gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest*  /  biorazgradljivi odpadki*  /  silažna 
folija*  /  svinjske kože iz zakola za lastno uporabo*  /  plenice*

* Glede na predpis in ureditev v posamezni občini je lahko oddaja nekaterih 
odpadkov v zbirnem centru omejena ali možna le proti plačilu. Pred oddajo teh 
odpadkov v zbirnem centru predlagamo, da preverite cenik ali nas pokličete.
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KOSOVNI ODPADKI
oblazinjeno pohištvo (fotelj, kavč …)  /  vzmetnice  /  preproge  /  leseno 
in stavbno pohištvo (miza, omara, postelja, stol, vrata, okna...)  /  
sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, kopalna kad, tuš kabina…)  
/  kovinski predmeti (pomivalno korito, radiator, stojalo za perilo, otroški 
voziček, okovje, nosilci…)  /  športna oprema (kolo, smuči, jadralna 
deska…)  /  večji kosi raznih posod  /  večji leseni, kovinski in plastični 
predmeti  /  ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrala…)    +    bela 
tehnika  /  električni in elektronski gospodinjski aparati  /  kovine

NEVARNI ODPADKI
onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, 
pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…)  /  spreji (doze 
pod pritiskom)  /  absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …)  /  barve, laki, 
impregnirana sredstva, premazi  /  odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna 
olja, ...)  /  razredčila  /  odpadna topila  /  odpadna zdravila  /  baterije in 
akumulatorji  /  odpadna fitofarmacevtska sredstva  /  kisline, lugi, belila  /  čistila  /  
lepila  /  kemikalije  /  živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti  /  
neonska svetila (cevi) in halogenska svetila  /  odpadna jedilna olja in maščobe  /  
vsi ostali odpadki, ki so opremljeni s simboli za nevarne snovi in njihova embalaža

ZBIRNI CENTER
mešana embalaža  /  odpadni papir in karton ter odpadna embalaža iz 
papirja in kartona  /  steklena embalaža  /  lesena embalaža  /  embalaža, ki 
je onesnažena ali vsebuje ostanke nevarnih snovi  /  steklo  /  kosovni 
odpadki  /  odpadni les in les, ki vsebuje nevarne snovi (barvan in 
impregniran les)  /  odpadni tekstil in odpadna oblačila  /  kovine in kovinska 
embalaža  /  zavržena električna in elektronska oprema  /  odpadno jedilno 
olje in masti  /  barve, lepila, smole  /  čistila, detergenti  /  zdravila  /  
baterije in akumulatorji  /  kisline, topila in kemikalije  /  fitofarmacevtska 
sredstva  /  žarnice, sijalke in fluorescenčne cevi  /  motorno olje  /  
izrabljene avtomobilske gume (brez platišč)  /  gradbeni odpadki*  /  
gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest*  /  biorazgradljivi odpadki*  /  silažna 
folija*  /  svinjske kože iz zakola za lastno uporabo*  /  plenice*

* Glede na predpis in ureditev v posamezni občini je lahko oddaja nekaterih 
odpadkov v zbirnem centru omejena ali možna le proti plačilu. Pred oddajo teh 
odpadkov v zbirnem centru predlagamo, da preverite cenik ali nas pokličete.
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MeSANI 
KOMUNALNI ODPADKI

smeti od pometanja  /  plenice  /  umazana in 

neuporabna oblačila ter obutev  /  onesnažen papir 

ali embalaža  /  higienski material  /  ohlajen pepel  /  

ohlajeni cigaretni ogorki  /  vrečke iz sesalca  /  lasje  /  

posoda iz keramike ali porcelana  /  tapete  /  

neuporabne tkanine in usnje  /  odpadki iz šivanja  /  

mačji pesek  /  fotografije  /  manjši odpadki iz 

gume  /  lepilni trak  /  plutovinasti zamaški 

steklenic  /  papir za peko  /  zobne ščetke   

čista oblačila in tekstil ( q zbirni center ali posebni ulični zbiralnik)  /  odpadna 

jedilna olja ( q zbirni center ali zbiranje nevarnih odpadkov ali posebni ulični zbiralniki)  /  

nevarni odpadki (baterije, motorna olja…) ( q zbiranje nevarnih odpadkov ali zbirni 

center)  /  električna in elektronska oprema ( q zbirni center ali posebni ulični 

zabojniki ali zbiranje kosovnih odpadkov)  /  gradbeni odpadki ( q zbirn i center ali 

pooblaščen zbiralec gradbenih odpadkov)  /  kovine ( q zbirni center)  /  papir in 

papirna embalaža ( q papir)  /  čista embalaža ( q mešana embalaža)  /  steklena 

embalaža in manjše steklo ( q steklo)  /  les ( q zbirni center)  /  biološko 

razgradljivi odpadki ( q biološki odpadki)  /  še uporabni odpadki ( q zbirni center)  

/  silažna folija ( q zbirni center)  /  škatlice cigaret ( q mešana embalaža) 

ne

Da

Odpadki, ki se ne zbirajo ločeno in nimajo 

ponovne uporabne vrednosti.
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MESANA EMBALAZA

onesnažena embalaža  ( q mešani komunalni odpadki)  /  s hrano onesnaženi 

plastični krožniki in pribor ( q mešani komunalni odpadki)  /  embalaža pod 

pritiskom (parfumi, deodoranti…) ( q zbiranje nevarnih odpadkov ali zbirni center) /  

embalaža nevarnih in posebnih odpadkov (barv, lakov, motornih olj…) 

( q  zbiranje nevarnih odpadkov ali zbirni center)  /  večji plastični predmeti (plastični 

stoli, mize, igrače...) ( q kosovni odpadki ali zbirni center)  /  biološko razgradljivi 

odpadki ( q biološki odpadki)  /  papir in papirna embalaža ( q papir)  /  steklena 

embalaža in manjše steklo ( q steklo)  /  silažna folija ( q zbirni center)

plastenke pijač in živil  /  pločevinke pijač in živil  / konzerve 

živil  /  tetrapak in večslojna sestavljena embalaža (za npr. 

za mleko, sokove)  /  plastične vrečke in folije  /  embalaža 

iz stiroporja  /  alu folije  /  plastični krožniki, ločki in kozarci  

/  plastična embalaža čistil in pralnih sredstev (mehčalec, 

šampon, tekočih mil…)  /  plastične tube od zobnih past  /  

embalaža CD-jev in DVD-jev  /  plastični in kovinski 

pokrovčki in zamaški  /  škatlice od cigaret

Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, iz plastike, 

kovin in sestavljenih materialov.

Pomembno je, da embalažo izpraznimo tako, da v njej ni 

ostankov njene vsebine in da je embalaža čista in neonesnažena! 

Če je le mogoče embalažo še stisnemo, da pri njenem ločevanju 

doma, zbiranju ter obdelavi zavzame čim manj prostora.

MESANA 
EMBALAZA

MESANA 
EMBALAZA

ne

Da
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PAPIR

tetrapak in večslojna sestavljena embalaža (za npr. za mleko, sokove) 

( q mešana embalaža)  /  s hrano in živili umazana ali mokra papirna in 

kartonska embalaža ( q mešani komunalni odpadki)  /  povoščen in 

plastificiran papir, tapete, celofan ( q mešani komunalni odpadki)  /  

škatlice cigaret ( q mešana embalaža)  /  papirnate brisače, prtički, 

robčki… ( q biološko razgradljivi odpadki ali mešani komunalni odpadki)  /  

vreče za cement, krmila... ( q mešani komunalni odpadki)  

Odpadni papir in karton ter odpadna 

embalaža iz papirja in kartona.

Pomembno je, da papir in papirna embalaža 

nista onesnažena, mokra ter da v embalaži 

ni ostankov njene vsebine!

časopisi, revije, katalogi, prospekti…/odpadna 

embalaža iz papirja in kartona ali lepenke  /  kartonske 

škatle  /  karton  /  pisarniški in pisemski papir  /  

knjige, zvezki  /  ovojni papir  /  papirne vrečke

ne

Da

papir

STEKLO

pokrovi steklenic in steklene embalaže ( q mešana embalaža)   /  

plutovinasti zamaški ( q mešani komunalni odpadki)   /  okensko steklo in 

drugo ravno steklo ( q zbirni center)   /  avtomobilsko steklo ( q zbirni center)  

/  ogledala ( q zbirni center ali mešani komunalni odpadki)   /  žarnice in sijalke  

( q zbirni center ali zbiranje nevarnih odpadkov)   /  embalaža iz porcelana in 

keramike  ( q mešani komunalni odpadki)   /  pleksi steklo ( q zbirni center)

Odpadna embalaža iz stekla.

Pomembno je, da stekleno embalažo 

izpraznimo tako, da v njej ni ostankov njene 

vsebine ter da embalaža ni onesnažena!

steklenice živil in pijač  /  steklena 

embalaža kozmetike in zdravil  /  kozarci 

za konzerviranje oz. vlaganje živil (brez 

pokrovov)  /  druge votle steklene posode

ne

Da

STEKLO
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STEKLO

pokrovi steklenic in steklene embalaže ( q mešana embalaža)   /  

plutovinasti zamaški ( q mešani komunalni odpadki)   /  okensko steklo in 

drugo ravno steklo ( q zbirni center)   /  avtomobilsko steklo ( q zbirni center)  

/  ogledala ( q zbirni center ali mešani komunalni odpadki)   /  žarnice in sijalke  

( q zbirni center ali zbiranje nevarnih odpadkov)   /  embalaža iz porcelana in 

keramike  ( q mešani komunalni odpadki)   /  pleksi steklo ( q zbirni center)

Odpadna embalaža iz stekla.

Pomembno je, da stekleno embalažo 

izpraznimo tako, da v njej ni ostankov njene 

vsebine ter da embalaža ni onesnažena!

steklenice živil in pijač  /  steklena 

embalaža kozmetike in zdravil  /  kozarci 

za konzerviranje oz. vlaganje živil (brez 

pokrovov)  /  druge votle steklene posode

ne

Da

STEKLO
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odpadna jedilna olja ( q zbirni center ali zbiranje nevarnih odpadkov ali posebni ulični zbiralniki)   /  

plastična embalaža in vrečke ( q mešana embalaža)   /  kosti ( q mešani komunalni odpadki)

Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad.

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad 

mora njihov povzročitelj prednostno kompostirati v hišnem 

kompostniku. V kolikor povzročitelj teh odpadkov ne kompostira 

v hišnem kompostniku, jih mora v zabojniku prepuščati izvajalcu 

javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

kuhani ostanki hrane  /  zelenjavni in sadni odpadki 

vseh vrst  /  jajčne lupine  /  kavna usedlina  /  čajne 

in kavne filter vrečke  /  pokvarjeni prehrambeni 

izdelki  /  papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke  

/  odpadno vejevje  /  trava  /  listje  /  stara zemlja 

lončnic  /  rože  /  plevel  /  gnilo sadje  /  stelja malih 

rastlinojedih živali  /  ohlajen lesni pepel

ne

Da

BIOLOSKI 
ODPADKI

BIOLOSKI ODPADKI
Zeleni vrtni odpad, zlasti:

odpadno vejevje  /  trava  /  listje  /  

stara zemlja lončnic  /  rože  /  

plevel  /  gnilo sadje  /  stelja malih 

rastlinojedih živali  /  lesni pepel

 Kuhinjski odpadki, zlasti:

zelenjavni in sadni odpadki   /  zelenjavni in sadni odpadki 

vseh vrst  /  jajčne lupine  /  kavna usedlina  /  filter vrečke  

/  pokvarjeni prehrambeni izdelki  /  kuhani ostanki hrane  

/  papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke

1. Odpadki, primerni za kompostiranje so:

NAVODILA ZA KOMPOSTIRANJE BIOLOSKIH ODPADKOV

jedilno olje  /  plastika  /  steklo  /  kovine  /  keramika  /  kosti  /  maščobe  /  

ostanki tekstila  /  vsebina vrečk za sesalce  /  zdravila  /  oblanci in žagovina 

obdelanega lesa  /  mačji in pasji iztrebki  /  plenice

Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, 

poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi, kot recimo:

Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavaro-

van pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj 

bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) 

na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na 

to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.

2. Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje:

3. Postavitev hiSnega kompostnika:

Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro 

zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna 

zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in 

vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in 

ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo 

neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, 

ki poteka pri 50°C-60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar 

pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega 

kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga 

prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, 

preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

4. Tehnika pravilnega hiSnega kompostiranja:
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Zeleni vrtni odpad, zlasti:

odpadno vejevje  /  trava  /  listje  /  

stara zemlja lončnic  /  rože  /  

plevel  /  gnilo sadje  /  stelja malih 

rastlinojedih živali  /  lesni pepel

 Kuhinjski odpadki, zlasti:

zelenjavni in sadni odpadki   /  zelenjavni in sadni odpadki 

vseh vrst  /  jajčne lupine  /  kavna usedlina  /  filter vrečke  

/  pokvarjeni prehrambeni izdelki  /  kuhani ostanki hrane  

/  papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke

1. Odpadki, primerni za kompostiranje so:

NAVODILA ZA KOMPOSTIRANJE BIOLOSKIH ODPADKOV

jedilno olje  /  plastika  /  steklo  /  kovine  /  keramika  /  kosti  /  maščobe  /  

ostanki tekstila  /  vsebina vrečk za sesalce  /  zdravila  /  oblanci in žagovina 

obdelanega lesa  /  mačji in pasji iztrebki  /  plenice

Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, 

poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi, kot recimo:

Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavaro-

van pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj 

bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) 

na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na 

to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.

2. Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje:

3. Postavitev hiSnega kompostnika:

Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro 

zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna 

zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in 

vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in 

ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo 

neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, 

ki poteka pri 50°C-60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar 

pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega 

kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga 

prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, 

preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

4. Tehnika pravilnega hiSnega kompostiranja:
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KOSOVNI ODPADKI

nevarni odpadki ( q zbiranje nevarnih odpadkov ali zbirni center)   /  mešani komunalni 

odpadki ( q mešani komunalni odpadki)   /  azbestna kritina in drugi odpadki, ki 

vsebujejo azbest ( q zbirni center ali pooblaščen zbiralec azbestnih odpadkov)   /  

gradbeni odpadki ( q zbirni center ali pooblaščen zbiralec gradbenih odpadkov)  /  

avtomobilske in druge pnevmatike ( q zbirni center)  /  steklo ( q steklo ali zbirni center) /  

zemlja, listje, veje in drugi biološko razgradljivi odpadki ( q biološki odpadki)  /  

odpadna jedilna olja ( q zbirni center ali zbiranje nevarnih odpadkov ali posebni ulični 

zbiralniki)   /  deli avtomobilov ( q zbirni center ali pooblaščen zbiralec teh odpadkov)  /  

različni embalažni materiali ( q mešana embalaža)  /  silažna folija ( q zbirni center)

Odpadki, ki  zaradi svoje velikosti, oblike, teže in sestave niso primerni za oddajo v zabojnik za 

mešane komunalne odpadke ali v drugo opremo za zbiranje komunalnih odpadkov. 

Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se glede na predpis in ureditev v posamezni 

občini izvaja na klic uporabnika ali v akciji zbiranja kosovnih odpadkov. Kosovni 

odpadki se zbirajo tudi v zbirnem centru komunalnih odpadkov posamezne občine.

ne

Da
oblazinjeno pohištvo (fotelj, kavč …)  /  vzmetnice  /  preproge  /  leseno in stavbno pohištvo (miza, 

omara, postelja, stol, vrata, okna...)  /  sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, kopalna kad, 

tuš kabina…)  /  kovinski predmeti (pomivalno korito, radiator, stojalo za perilo, otroški voziček, 

okovje, nosilci…)  /  športna oprema (kolo, smuči, jadralna deska…)  /  večji kosi raznih posod  /  

večji leseni, kovinski in plastični predmeti  /  ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrala…)    +    

bela tehnika  /  električni in elektronski gospodinjski aparati  /  kovine

mešani komunalni odpadki ( q mešani komunalni odpadki)  /  

drugi nenevarni odpadki ( q ustrezen zabojnik za ločeno 

zbiranje odpadkov ali zbirni center)

ne

NEVARNI ODPADKI
Nevarni odpadki ali odpadki, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi.

Nevarnih in posebnih odpadkov ne smemo oddati v zabojnik za mešane komunalne 

odpadke ali v drugo opremo za zbiranje komunalnih odpadkov!

Posamezne vrste nevarnih in posebnih odpadkov je potrebno oddati ločeno, tekočine pa v le zaprtih posodah.

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, praviloma 

enkrat letno in v zbirnem centru komunalnih odpadkov posamezne občine.

Da
onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, 

olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…)  /  spreji (doze pod pritiskom)  

/  absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …)  /  barve, laki, impregnirana sredstva, 

premazi  /  odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, ...)  /  razredčila  /  

odpadna topila  /  odpadna zdravila  /  baterije in akumulatorji  /  odpadna 

fitofarmacevtska sredstva  /  kisline, lugi, belila  /  čistila  /  lepila  /  kemikalije  /  

živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti  /  neonska svetila (cevi) in 

halogenska svetila  /  odpadna jedilna olja in maščobe  /  vsi ostali odpadki, ki so 

opremljeni s simboli za nevarne snovi in njihova embalaža

16



mešani komunalni odpadki ( q mešani komunalni odpadki)  /  

drugi nenevarni odpadki ( q ustrezen zabojnik za ločeno 

zbiranje odpadkov ali zbirni center)

ne

NEVARNI ODPADKI
Nevarni odpadki ali odpadki, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi.

Nevarnih in posebnih odpadkov ne smemo oddati v zabojnik za mešane komunalne 

odpadke ali v drugo opremo za zbiranje komunalnih odpadkov!

Posamezne vrste nevarnih in posebnih odpadkov je potrebno oddati ločeno, tekočine pa v le zaprtih posodah.

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, praviloma 

enkrat letno in v zbirnem centru komunalnih odpadkov posamezne občine.

Da
onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, 

olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…)  /  spreji (doze pod pritiskom)  

/  absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …)  /  barve, laki, impregnirana sredstva, 

premazi  /  odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, ...)  /  razredčila  /  

odpadna topila  /  odpadna zdravila  /  baterije in akumulatorji  /  odpadna 

fitofarmacevtska sredstva  /  kisline, lugi, belila  /  čistila  /  lepila  /  kemikalije  /  

živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti  /  neonska svetila (cevi) in 

halogenska svetila  /  odpadna jedilna olja in maščobe  /  vsi ostali odpadki, ki so 

opremljeni s simboli za nevarne snovi in njihova embalaža
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Delovni čas in lokacijo zbirnega centra posamezne občine lahko najdete:

q  na letnih koledarjih odvoza odpadkov in 

q  na naši spletni strani www.saubermacher.si

ZBIRNI CENTER

mešani komunalni odpadki ( q mešani komunalni odpadki)  /  

avtomobilski deli ( q pooblaščen zbiralec avtomobilskih odpadkov)

Zbirni center za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov je namenjen zbiranju določenih nenevarnih in 

nevarnih komunalnih ter ostalih odpadkov od uporabnikov iz gospodinjstev. Ob oddaji odpadkov v zbirnem centru 

potrebujete račun/položnico za ravnanje s komunalnimi odpadki s katero se preveri upravičenost do uporabe 

zbirnega centra.

ne

Da
mešana embalaža  /  odpadni papir in karton ter odpadna embalaža iz papirja in kartona  /  

steklena embalaža  /  lesena embalaža  /  embalaža, ki je onesnažena ali vsebuje ostanke 

nevarnih snovi  /  steklo  /  kosovni odpadki  /  odpadni les in les, ki vsebuje nevarne snovi (barvan 

in impregniran les)  /  odpadni tekstil in odpadna oblačila  /  kovine in kovinska embalaža  /  

zavržena električna in elektronska oprema  /  odpadno jedilno olje in masti  /  barve, lepila, smole  

/  čistila, detergenti  /  zdravila  /  baterije in akumulatorji  /  kisline, topila in kemikalije  /  

fitofarmacevtska sredstva  /  žarnice, sijalke in fluorescenčne cevi  /  motorno olje  /  izrabljene 

avtomobilske gume (brez platišč)  /  gradbeni odpadki*  /  gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest*  

/  biorazgradljivi odpadki*  /  silažna folija*  /  svinjske kože iz zakola za lastno uporabo*  /  plenice*

* Glede na predpis in ureditev v posamezni občini je lahko oddaja nekaterih 

odpadkov v zbirnem centru omejena ali možna le proti plačilu. Pred oddajo teh 

odpadkov v zbirnem centru predlagamo, da preverite cenik ali nas pokličete.
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Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki se mora zbirati ločeno od 

ostalih odpadkov! Prepovedano ga je mešati z ostalimi odpadki, ga odvajati 

v kanalizacijo, greznice ali izpuščati v tla ali vode. 

V kanalizacijo odvrženo odpadno olje namreč povečuje potrebo po pogostejšem mehanskem 

čiščenju cevi, kar posledično lahko povzroči njihovo poškodbo ter obenem skrajšuje njihovo 

življenjsko dobo. Navsezadnje pa je tudi izvrstna hrana glodavcev in vir neprijetnih vonjav. 

Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v posodo za biološke odpadke ali mešane 

komunalne odpadke, niti ga ne smemo zlivati na lasten kompostnik.

Za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih se lahko uporabijo lastne plastenke, 

steklenice, kozarci za vlaganje ali podobne posode s pokrovom, ki pa so predhodno očiščene 

ostale vsebine. 

Pomembno je, da se k odpadnim jedilnim oljem ne meša odpadne masti! Odpadne masti se 

lahko odda v zbirnem centru in ob akcijah zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, 

morajo pa biti zbrane ločeno od odpadnega jedilnega olja.

Odpadno jedilno olje se zbira:
v zbirnem centru komunalnih odpadkov posamezne občine

v akciji zbiranja nevarnih odpadkov

v posebnih uličnih zbiralnikih, kjer je to omogočeno

ODPADNO JEDILNO OLJE

Odpadno 

jedilno olje iz 

gospodinjstev
Da

ne
odpadna mast ( q zbirni center ali akcija 

zbiranja nevarnih odpadkov)   /  motorno 

olje ali druga mazalna olja ( q zbirni 

center ali akcija zbiranja nevarnih odpadkov)
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Oblačila, obutev in ostale modne dodatke, ki jih več ne potrebujete, 

je potrebno zbirati ločeno od ostalih odpadkov in tako omogočite 

njihovo ponovno uporabo.

Suhih in čistih oblačil in tekstila ne smemo odlagati med mešane 

komunalne odpadke ali druge vrste odpadkov!

umazana ali mokra oblačila in tekstil ( q mešani komunalni 

odpadki ali tekstil)  /  vzmetnice ( q kosovni odpadki ali zbirni center)  

/  trde igrače ( q zbirni center)

ne

Suha in čista oblačila in tekstil zložimo v vreče in jih oddamo v:

v zbirnem centru komunalnih odpadkov posamezne občine

v posebnih uličnih zbiralnikih, kjer je to omogočeno

OBLAcILA IN TEKSTIL

vse vrste oblačil  /  posteljno perilo /  hišni tekstil (brisače, prti, kuhinjske krpe) /  

oblačila iz usnja /  zavese /  čevlji /  torbe, torbice in nahrbtniki /  pasovi /  kape 

in pokrivala /  plišaste igrače /  koščki tekstila

Med odpadna oblačila in tekstil, ki se lahko ponovno uporabi spada predvsem:

Da
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Oblačila, obutev in ostale modne dodatke, ki jih več ne potrebujete, 

je potrebno zbirati ločeno od ostalih odpadkov in tako omogočite 

njihovo ponovno uporabo.

Suhih in čistih oblačil in tekstila ne smemo odlagati med mešane 

komunalne odpadke ali druge vrste odpadkov!

umazana ali mokra oblačila in tekstil ( q mešani komunalni 

odpadki ali tekstil)  /  vzmetnice ( q kosovni odpadki ali zbirni center)  

/  trde igrače ( q zbirni center)

ne

Suha in čista oblačila in tekstil zložimo v vreče in jih oddamo v:

v zbirnem centru komunalnih odpadkov posamezne občine

v posebnih uličnih zbiralnikih, kjer je to omogočeno

OBLAcILA IN TEKSTIL

vse vrste oblačil  /  posteljno perilo /  hišni tekstil (brisače, prti, kuhinjske krpe) /  

oblačila iz usnja /  zavese /  čevlji /  torbe, torbice in nahrbtniki /  pasovi /  kape 

in pokrivala /  plišaste igrače /  koščki tekstila

Med odpadna oblačila in tekstil, ki se lahko ponovno uporabi spada predvsem:

Da

umazana ali mokra oblačila in tekstil (> mešani komunalni 

odpadki ali tekstil)  /  vzmetnic (> kosovni odpadki ali zbirni center)  /  

trde igrače (> zbirni center)

embalaža električne in elektronske 

opreme ( q mešana embalaža ali papir)  /  

drugi odpadki ( q ustrezen zabojnik za 

ločeno zbiranje odpadkov ali zbirni center)

ne

Električna in elektronska oprema vsebuje mnogo okolju nevarnih snovi, 

zato je potrebno električno in elektronsko opremo zbirati ločeno od 

preostalih odpadkov. 

Odpadno električno in elektronsko opremo ne smemo zmečkati, 

zdrobiti, onesnažiti z nevarnimi ali drugimi snovmi!

Odpadno električno in elektronsko opremo ne smemo odlagati v 

zabojnik za mešane komunalne odpadke ali mešano embalažo! 

Odpadno električno in elektronsko 

opremo lahko oddamo:

v zbirnem centru komunalnih odpadkov 
posamezne občine

v posebnih uličnih zbiralnikih, kjer je 
to omogočeno (manjša električna in 
elektronska oprema)

posebej ob zbiranju kosovnih odpadkov

ODPADNA ELEKTRIcNA IN ELEKTRONSKA OPREMA

velike gospodinjske naprave  /  male gospodinjske naprave  /  oprema za IT in telekomunikacije  

/  oprema za zabavno elektroniko  /  fotonapetostni paneli   /  oprema za razsvetljavo  /  

električno in elektronsko orodje  /  električne igrače  /  električna oprema za prosti čas in šport  

/  medicinski pripomočki  /  instrumenti za spremljanje in nadzor  /  avtomati

Med odpadno električno in elektronsko opremo spadajo predvsem:

Da
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V večini občin ima vsak uporabnik na voljo oddajo kosovnih odpadkov do določenega 
volumna preko sistema »na klic«. Zbiranje poteka na način, da uporabnik naroči 
odvoz kosovnih odpadkov, zaradi lažje organizacije prevzema odpadkov se 
specificira vrste kosovnih odpadkov, ki jih želi oddati, naše podjetje v najkrajšem 
možnem času te odpadke prevzame neposredno na prevzemnem 
mestu uporabnika.

V nekaterih občinah ima vsak uporabnik na voljo oddajo odpadkov v akciji zbiranja 
kosovnih odpadkov, ki poteka na način, da uporabnik kosovne odpadke na določen 
dan postavi na svoje prevzemno mesto ali jih dostavi na določeno mesto zbiranja, kjer 
jih nato naše podjetje prevzame.

Na ekoloških otokih (oz. zbiralnicah), kjer v posameznih občinah zbiramo le še 
stekleno embalažo.

V zbirnem centru komunalnih odpadkov, kjer se zbira:

Odpadke ločeno zbirajte v ustrezni opremi za zbiranje odpadkov, ki se zbirajo 
od-vrat-do-vrat. Po sistemu od-vrat-do-vrat se v večini občin zbira:

Mešana embalaža
(v namenskih vrečah).

Papir in karton 
ter papirna 

in kartonska 
embalaža (v posodi).

Steklena embalaža 
(v posodi).

Mešani komunalni 
odpadki (v posodi) 
V to posodo res odlagajte 

odpadke le izjemoma in zgolj 
tiste odpadke, ki jih ne morete 

oddati nikamor drugam.

Večina odpadkov, ki se zbirajo v 
okviru GJS.

Nekateri ostali odpadki po 
dogovoru s posamezno občino.

6Kje lahko ustrezno oddam loceno 
zbrane odpadke?

1

3

2

Preko zbiranja kosovnih odpadkov:4
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V posebnih uličnih zbiralnikih:

V posameznih občinah so na določenih javnih mestih nameščeni posebni namenski 
zabojniki za zbiranje:

Več kot dovolj možnosti torej za ustrezno ločeno zbiranje odpadkov!

V kolikor imate odpadke, ki jih ni moč oddati na naštete načine ali se ne zbirajo v 
okviru GJS, nas kontaktirajte in zanesljivo bomo našli ustrezno rešitev.

ODPADNE ELEKTRIČNE 
IN ELEKTRONSKE 

OPREME.

TEKSTILA.ODPADNEGA 
JEDILNEGA OLJA.

Preko oddaje odpadkov za ponovno uporabo v zbirnem centru:

Preko zbiranja nevarnih odpadkov v akciji zbiranja:

Odpadke, ki so ustrezni za ponovno uporabo, lahko oddate v posameznem zbirnem 
centru, kjer se ti predmeti zbirajo ločeno od ostalih odpadkov v centru ponovne 
uporabe. 

Vsak uporabnik lahko nevarne odpadke odda tudi v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki 
poteka na način, da uporabnik nevarne odpadke na določen dan dostavi na določeno znano 
mesto zbiranja, kjer jih nato naše podjetje prevzame.

Datumi zbiranja so navedeni na koledarju odvoza in zadnjih straneh mesečnih računov pred 
vsako akcijo zbiranja.

5

7

6
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Najboljše bi bilo, 
da bi ločeno zbrali 

vse odpadke.

Slovenska strategija 
ravnanja z odpadki si je 

za cilj zadala 71% 
ločeno zbranih 

odpadkov do leta 2020.

Zapomnimo pa si: 
vedno lahko storimo 
še več, da zvišamo 

delež ločeno zbranih 
odpadkov.

V občinah, kjer javno 
službo izvaja podjetje 

Saubermacher Slovenija 
d.o.o. smo leta 2020 

ločeno zbrali čez 72% 
odpadkov.

Ali in kako je torej še mogoče 
dvigniti delež ločeno zbranih 
odpadkov?

Podatki o lOCenem zbiranju odpadkov7

Za primerjavo, leta 

2014 smo ločeno 

zbrali le okoli 63% 

odpadkov.

Analize sestave mešanih komunalnih odpadkov od leta 2019 naprej kažejo, da je prostora 
za izboljšanje ločenega zbiranja odpadkov še kar nekaj.

Po analizi mešanih komunalnih odpadkov, ki jih je opravila akreditirana institucija, je tako v 
posodi za mešane komunalne odpadke le okoli 45% odpadkov, ki tja sodijo, ostalih 55% 
pa so odpadki, ki bi jih morali zbrati ločeno (jih torej odložiti v druge posode ali odpeljati v 
zbirni center.)

V posodi za mešane komunalne odpadke je največ bioloških odpadkov (18%), tekstila 
(12%) in plastike (10%). Vsi ti odpadki ne sodijo v posodo za mešane komunalne odpadke 
ampak v druge posode ali v zbirni center.

papir

NADALJNJE RAVNANJE Z ODPADKI8
KAJ SE ZGODI Z ODPADKI, KI SE ZBEREJO 
V OKVIRU JAVNE SLUŽBE?
Zakonodaja predpisuje obvezno ravnanje za vsako posamezno vrsto odpadka.
Pri nadaljnjem ravnanju je potrebno upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki.
Odstranijo ali odložijo se lahko le odpadki, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati.
Vsak zbrani odpadek je potrebno predelati. 
V nadaljevanju prikazujemo okvirni prikaz ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov, 
ki se zberejo v okviru gospodarske javne službe. 
Po tem, ko se odpadek zbere, se njegovo dolgo potovanje torej šele začne!

OSTALE LOČENO 
ZBRANE FRAKCIJE

KOMPOSTIRANJE

USTREZNA OBDELAVA

PONOVNA UPORABA

TERMIČNA IZRABA

RECIKLIRANJE

ODLAGANJE NA 
ODLAGALIŠČU

MEHANSKO-BIOLOŠKA 
OBDELAVA

PRIPRAVA ZA PONOVNO 
UPORABO

SORTIRANJE

OSTALA PREDELAVA ALI 
ODSTRANJEVANJE

cca. 30%

cca. 65%

cca. 5%
cca. 90%

cca. 10%

cca. 60% ME

cca. 90% 

cca. 10% 

ELEKTRIČNA OPREMA
BATERIJE IN AKUMULATORJI
IZRABLJENE GUME
FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA
PESTICIDI

Proizvajalčeva
razširjena

odgovornost (PRO)
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NADALJNJE RAVNANJE Z ODPADKI8
KAJ SE ZGODI Z ODPADKI, KI SE ZBEREJO 
V OKVIRU JAVNE SLUŽBE?
Zakonodaja predpisuje obvezno ravnanje za vsako posamezno vrsto odpadka.
Pri nadaljnjem ravnanju je potrebno upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki.
Odstranijo ali odložijo se lahko le odpadki, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati.
Vsak zbrani odpadek je potrebno predelati. 
V nadaljevanju prikazujemo okvirni prikaz ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov, 
ki se zberejo v okviru gospodarske javne službe. 
Po tem, ko se odpadek zbere, se njegovo dolgo potovanje torej šele začne!

OSTALE LOČENO 
ZBRANE FRAKCIJE

KOMPOSTIRANJE

USTREZNA OBDELAVA

PONOVNA UPORABA

TERMIČNA IZRABA

RECIKLIRANJE

ODLAGANJE NA 
ODLAGALIŠČU

MEHANSKO-BIOLOŠKA 
OBDELAVA

PRIPRAVA ZA PONOVNO 
UPORABO

SORTIRANJE

OSTALA PREDELAVA ALI 
ODSTRANJEVANJE

cca. 30%

cca. 65%

cca. 5%
cca. 90%

cca. 10%

cca. 60% ME

cca. 90% 

cca. 10% 

ELEKTRIČNA OPREMA
BATERIJE IN AKUMULATORJI
IZRABLJENE GUME
FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA
PESTICIDI

Proizvajalčeva
razširjena

odgovornost (PRO)
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KATERE SO OBVEZNOSTI PODJETJA 
SAUBERMACHER SLOVENIJA PRI 
IZVAJANJU JAVNE SLuzBE?

9
Zagotovimo izvajanje javne službe 
na ustrezen, strokoven in 
uporabniku prijazen način. Nenehno nadgrajujemo naše 

storitve v smislu okoljske, 
stroškovne in družbene 
učinkovitosti.

Zagotovimo ustrezno opremo za 
zbiranje odpadkov (posode, 
vreče).

Obveščamo, informiramo in 
izobražujemo o pomenu 
preprečevanja nastajanja odpadkov in 
ločenega zbiranja odpadkov.

Opozarjamo vas na neustrezno 
ločevanje odpadkov.

Zaračunavamo opravljene 
storitve po cenah, ki jih določi 
pristojni občinski organ.

Pomagamo pri ustreznem 
ločevanju odpadkov v 
zbirnem centru.

Pripravimo letni koledar zbiranja 
odpadkov in ga dostavimo vsem 
uporabnikom pred začetkom leta.

Na podlagi predpisov in vaših 
potreb določimo ustrezno 
predpisano opremo za zbiranje 
odpadkov.

Vse zbrane odpadke predamo 
ustreznim nadaljnjim 
predelovalcem, Družbam za 
ravnanje z odpadno embalažo 
(DROE) ali jih obdelamo in  
sortiramo sami ter tako 
zagotovimo ustrezno 
predpisano nadaljnje ravnanje 
z odpadki z upoštevanjem 
hierarhije ravnanja z odpadki.

Pripravljamo poročila, programe, 
elaborate in ostalo potrebno 
dokumentacijo.

Ker je ravnanje z odpadki občinska 
javna služba, tesno sodelujemo z 
občino pri vseh pomembnih 
vprašanjih s tega področja.

Nudimo vse potrebne informacije in 
podporo uporabnikom preko enotnega 
klicnega centra, e-pošte, spletne 
strani in na rednih mesečnih računih.

Upoštevamo določila državnih in 
občinskih predpisov glede 
ravnanja z odpadki.
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KATERE SO OBVEZNOSTI PODJETJA 
SAUBERMACHER SLOVENIJA PRI 
IZVAJANJU JAVNE SLuzBE?

9
Zagotovimo izvajanje javne službe 
na ustrezen, strokoven in 
uporabniku prijazen način. Nenehno nadgrajujemo naše 

storitve v smislu okoljske, 
stroškovne in družbene 
učinkovitosti.

Zagotovimo ustrezno opremo za 
zbiranje odpadkov (posode, 
vreče).

Obveščamo, informiramo in 
izobražujemo o pomenu 
preprečevanja nastajanja odpadkov in 
ločenega zbiranja odpadkov.

Opozarjamo vas na neustrezno 
ločevanje odpadkov.

Zaračunavamo opravljene 
storitve po cenah, ki jih določi 
pristojni občinski organ.

Pomagamo pri ustreznem 
ločevanju odpadkov v 
zbirnem centru.

Pripravimo letni koledar zbiranja 
odpadkov in ga dostavimo vsem 
uporabnikom pred začetkom leta.

Na podlagi predpisov in vaših 
potreb določimo ustrezno 
predpisano opremo za zbiranje 
odpadkov.

Vse zbrane odpadke predamo 
ustreznim nadaljnjim 
predelovalcem, Družbam za 
ravnanje z odpadno embalažo 
(DROE) ali jih obdelamo in  
sortiramo sami ter tako 
zagotovimo ustrezno 
predpisano nadaljnje ravnanje 
z odpadki z upoštevanjem 
hierarhije ravnanja z odpadki.

Pripravljamo poročila, programe, 
elaborate in ostalo potrebno 
dokumentacijo.

Ker je ravnanje z odpadki občinska 
javna služba, tesno sodelujemo z 
občino pri vseh pomembnih 
vprašanjih s tega področja.

Nudimo vse potrebne informacije in 
podporo uporabnikom preko enotnega 
klicnega centra, e-pošte, spletne 
strani in na rednih mesečnih računih.

Upoštevamo določila državnih in 
občinskih predpisov glede 
ravnanja z odpadki.

KATERE SO OBVEZNOSTI VAS, 
KOT UPORABNIKOV storitev 
JAVNE SLuzBE?

10
V roku, kot ga določa predpis 
občine, sporočite spremembe, 
ki vplivajo na izvajanje in 
obračun storitev. Običajno je ta 
rok 8 dni.

Skrbite za ustrezno ločeno zbiranje 
odpadkov v skladu z navodili.

Skrbite za to, da nastane 
čim manj odpadkov.

Posode za zbiranje odpadkov 
po zbiranju postavite nazaj na 
vaše zbirno mesto (k hiši, pod 
nadstrešek…).

Se vključite v sistem zbiranja 
komunalnih odpadkov, 
kot je to določeno s predpisi 
posamezne občine. 

Poravnavate stroške 
ravnanja z odpadki. 

Opremo za zbiranje odpadkov 
(posode, vrečke) postavite na vaše 
prevzemno mesto do 6. ure zjutraj 
na dan odvoza posamezne vrste 
odpadkov.

Poskrbite, da oprema za zbiranje 
odpadkov ni postavljena na 
zasebni ampak na javni površini 
in da je le-ta dostopna.

V primeru občasno povečanih 
količin odpadkov jih ustrezno 
oddajte v tipiziranih vrečah 
ali v zbirnem centru v kolikor se
ti odpadki v zbirnem centru 
prevzemajo.

Nas obvestite o vseh pomembnih 
zadevah, ki lahko vplivajo na 
ravnanje z odpadki.

Upoštevate navodila, informacije 
in obvestila v zvezi z ravnanjem z 
odpadki, ki jih najdete na naši 
spletni strani, zadnjih straneh 
rednih mesečnih računov, 
brošurah in navodilih, koledarjih 
odvozov, spletni strani občine ali 
drugih javnih občilih.
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Informacije v tem poglavju so namenjene uporabnikom storitev ravnanja z odpad-
ki v občinah Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta 
Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj, 
Hoče-Slivnica, Zreče, Vitanje.

PRAKTIcNE INFORMACIJE ZA UPORABNIKE 
STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI

Kako se vključim v odvoz odpadkov?
Najbolje je, da nas pokličete ali se osebno zglasite pri nas, 
kjer bomo uredili vse potrebno za vključitev v sistem ravnanja 
s komunalnimi odpadki. 

Kje najdem koledar odvoza odpadkov?
Koledar odvoza odpadkov najdete na zadnji strani 
mesečnega računa, ki ga prejmete v mesecu decembru, 
vedno pa je dostopen na naši spletni strani.

Kje in kako lahko dobim vrečke za zbi-
ranje mešane embalaže?
Vrečke za zbiranje mešane embalaže v našem imenu 
vsako leto dostavlja Pošta Slovenije, ki vam vrečke dostavi na 
vaše prevzemno mesto. Število vrečk, ki jih prejmete vsako 
leto brez dodatnega plačila je odvisno od določil občinskih 
predpisov. V kolikor pa vam vrečk predhodno zmanjka, lahko 
dodatne vrečke kupite po ceniku na sedežu našega podjetja, 
v zbirnih centrih ali pa vam jih proti plačilu pošljemo
na vaš naslov. 

Ali moram sam priti po zabojnike za 
zbiranje odpadkov?
Ne, zabojnike vam prvič brez dodatnega plačila dostavimo na 
vaše prevzemno mesto mi. V kolikor zabojnike že imate in jih 
želite zamenjati ali spremeniti volumen posode, pa menjavo 
zaračunamo po našem ceniku.
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PRAKTIcNE INFORMACIJE ZA UPORABNIKE 
STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI

OBČINA LOKACIJA ZBIRNEGA CENTRA

Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah

Spodnji Porčič 4a
(Lokacija centra za ravnanje z odpadki 
našega podjetja)

Šentilj Čistilna naprava Šentilj – sever
(bivša karavla)

Hoče-Slivnica Naselje Slivnica
(pri nadvozu)

Zreče, Vitanje Zreče - kamnolom Trunkl

Radenci Boračeva (pri bivši žagi)

Sveti Jurij ob Ščavnici Pri predvideni čistilni napravi 
(ob glavni cesti Biserjane-Slaptinci)

Moja posoda na dan odvoza ni bila 
izpraznjena oz. odpadki niso bili 
odpeljani, kaj naj storim?

Imam kosovne odpadke, kako in kje jih lahko oddam?

Kosovne odpadke lahko oddate na tri načine:

V občinah, kjer je uveljavljen t.i. 
sistem »na klic«: praviloma 1x 
letno lahko kosovne odpadke 

oddate v omejenih količinah na 
način, da nas pokličete, navedete 
okvirne količine in vrste kosovnih 
odpadkov, ki jih želite predati in 
v najkrajšem možnem času vam 
jih bomo prišli prevzet na vaše 

prevzemno mesto.

V občinah, kjer poteka zbiranje 
kosovnih odpadkov v akciji zbi-

ranja, kosovne odpadke 
lahko letno oddate v akciji 

zbiranja kosovnih odpadkov. 
Termini akcije in lokacije 

prevzema so navedeni na 
koledarju odvoza odpadkov.

Preverite ali ste posodo oz. 
vrečko z odpadki na prevzemno 
mesto postavili pravočasno (do 
6. ure zjutraj oz. pred prihodom 
našega vozila) in je bila pot za 
izpraznitev posode dostopna.

Pokličite nas, preverili 
bomo in v kolikor je na-
paka na naši strani, vam 
bomo odpadke seveda 
odpeljali v najkrajšem 
možnem času. 

Kje se nahaja zbirni center v katerem lahko oddam odpadke?
Lokacije zbirnih centrov so navedene spodaj, aktualni delovni čas pa na koledarju odvoza odpadkov 
(vedno ga najdete na naši spletni strani).

Na klic V akciji

V zbirnem centru: kosovne 
odpadke lahko predate v 

zbirnem centru.

V zbirnem centru
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Stroški za ravnanje z odpadki so vsak mesec različni, zakaj?

Mesečni strošek ravnanja z odpadki je odvisen 
od treh spremenljivk:

Količine zbranih odpadkov (v kg) v mesecu obračuna v posamezni občini ali
skupini občin, če gre za enotno obračunsko območje.
Volumna vseh posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških 
odpadkov, ki jih uporabniki uporabljate (v litrih) v mesecu obračuna v posamezni 
občini ali skupini občin.
Potrjene cene ravnanja z odpadki (v €/kg) v posamezni občini ali skupini občin.

Zakonodaja predpisuje naslednji način obračuna ravnanja z odpadki:

Vsi zbrani odpadki (razen biološko razgradljivih odpadkov) in odpadki, ki gredo v obdelavo in 
odlaganje v mesecu obračuna na celotnem območju občine (ali skupine občin, v kolikor gre za enot-
no območje) se porazdelijo na celoten volumen posod za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ki 
jih uporabniki na tem območju uporabljajo v mesecu obračuna. Na ta način dobimo prerazporeditev 
količine zbranih odpadkov med uporabnike oz. »sodilo« v kg/l. Vsak uporabnik na ta način plača 
enako količino odpadkov na liter posode. Tako dobljeno sodilo (v kg/l) se nato pomnoži (s strani 
pristojnega občinskega organa) potrjeno ceno (v €/kg) in volumnom posode, ki jo posamezni 
uporabnik uporablja. 
Enak princip se uporabi pri obračunu ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki, ki se obračunajo 
zgolj uporabnikom, ki biološke odpadke zbirajo v posodi za zbiranje bioloških odpadkov.

Če to prikažemo s formulo:

Strošek za 
uporabnika (v € na 
posodo na mesec): 

cena, ki jo za posamez-
no storitev javne službe 

plača posamezen 
uporabnik te storitve v 

mesecu obračuna.

€/kg: je s strani 
pristojnega občinskega 
organa potrjena cena 
posamezne storitve 

javne službe.

Liter: je volumen posode 
za mešane komunalne 
odpadke ali biološke 

odpadke, ki jo uporablja 
posamezni uporabnik v 

mesecu obračuna.

Strošek za uporabnika
(v € na posodo na mesec) kg

kg
x x liter

liter
€______ ______=

Pri čemer je:

Kg/liter (t.i. sodilo): je masa 
odpadkov (v kg) posamezne 

storitve javne službe v 
mesecu obračuna, razdeljena 

na skupni volumen vseh posod 
za mešane komunalne 

odpadke ali biološke odpadke, 
ki jih uporabniki uporabljajo v 

mesecu obračuna (liter). 
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Da ima v enem letu na voljo skoraj 17 m³ volumna za oddajo različnih vrst odpadkov, ki se zbirajo po 
sistemu od-vrat-do-vrat.

Da ima poleg navedenega na voljo še neomejeno volumna za oddajo odpadkov v zbirnem centru in 
akciji zbiranja nevarnih odpadkov.

Da naše vozilo k njemu domov pride kar 83x na leto, torej približno vsak četrti dan v letu.

Da lahko odda 48 različnih vrst odpadkov, od tega 32 nenevarnih in 16 vrst nevarnih odpadkov.

Da lahko v zbirnem centru odpadke odda vsaj dvakrat tedensko oz. vsak delovni dan in še v soboto 
v kolikor odpadke dostavi v naš zbirni center v Lenart.    

Da na leto tak posameznik proizvede okoli 200 kg komunalnih odpadkov.

Da mu dvakrat na leto očistimo posodo za zbiranje bioloških odpadkov.

Da poskrbimo, da se vsak odpadek ustrezno predhodno skladišči, nato pa gre na ustrezno nadaljnjo 
obdelavo in odstranjevanje glede na predpise in najboljšo okoljsko sprejemljivost.

Da smo zanj dosegljivi vsak delovni dan po 8 ur za vprašanja, pomoč in informacije.

Kaj torej obsega strošek, ki ga mesečno plačam 
za ravnanje z odpadki?

V okviru izvajanja javne službe za povprečnega uporabnika velja:
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STE VEDELI?
Da je vključitev v sistem ravnanja s 
komunalnimi odpadki predpisana s strani 
posamezne občine in je načeloma obvezna 
za vse povzročitelje komunalnih odpadkov, 
lastnike ali najemnike posameznih stavb?

Da količina zbranih odpadkov v okviru 
gospodarske javne službe vsako leto narašča za 
približno 5%? Leta 2015 smo tako zbrali okoli 
12.900 ton komunalnih odpadkov, leta 2020 pa na 
istem območju že 16.200 ton, kar pomeni dobrih 
25% več odpadkov!

Da se odpadki prevzemajo zgolj
v tipizirani opremi za zbiranje 
odpadkov? Odpadkov, ki niso v 
tipiziranih posodah, vrečah ali so 
odloženi poleg zabojnikov ali 
tipiziranih vreč za zbiranje 
odpadkov, namreč ne moremo 
prevzeti.

Da so praviloma tudi lastniki ali 
najemniki stavb v katerih ni 
prijavljenih stalnih prebivalcev (npr. 
vikendi ali prazna stanovanja) dolžni 
biti vključeni v sistem ravnanja z 
odpadki vsaj z minimalnimi 
predpisanimi volumni opreme za 
zbiranje odpadkov?

Da je dolžnost in obveznost vsakega 
posameznika oz. povzročitelja komunalnih 
odpadkov, da se vključi v sistem ravnanja s 
komunalnimi odpadki in izvajalcu javne službe 
sporoči podatke, ki vplivajo na izvajanje
javne službe?

2015 2016 2017 2018 2019 2020

12.888 t
13.700 t

14.050 t
14.900 t 15.280 t

16.200 t
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Zaradi izvajanja javne službe ravnanja z odpadki in boljšega ločevanja 
odpadkov ima izvajalec visok dobiček.

Zakon pravi, da mora biti pri zagotavljanju javnih dobrin pridobivanje dobička podrejeno 
zadovoljevanju javnih potreb. 

Višina donosa, ki ga lahko koncesionar ustvarja pri izvajanju javne službe, je natančno določena z 
državnimi predpisi in ne sme presegati 5% od vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev za 
neposredno opravljanje posamezne javne službe.

Cena po kateri koncesionar izvaja javno službo in jo zaračunava uporabnikom, mora biti 
obvezno potrjena s strani pristojnega občinskega organa (občinski svet) na podlagi predpisanega 
elaborata.

Vse morebitne prihodke, ki jih koncesionar ustvari z izvajanjem javne službe, mora po 
določilih zakonodaje upoštevati za znižanje cen storitev.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAsANJA IN 
PREPRIcANJA O RAVNANJU Z ODPADKI

Tako kot pri vseh storitvah, tudi stroški zbiranja in nadaljnjega ravnanja z odpadki iz leta v leto praviloma 
naraščajo zaradi dvigov cen in stroškov energentov, dela, storitev, dobrin in ostalih stroškov, ki so neposredno 
povezani z ravnanjem z odpadki. Ker je tudi odpadkov zaradi sodobnega načina življenja vsako leto več, kapac-
itete za nadaljnjo obdelavo in odstranjevanje odpadkov pa so omejene, se tudi ti stroški iz leta v leto zvišujejo.

Z ustreznim ločevanjem odpadkov se nam stroški za ravnanje z odpadki lahko znižajo, ostanejo na istem nivoju 
ali se dvignejo manj, kot bi se sicer, če odpadkov ne bi ustrezno ločevali. Še vedno pa lahko za znižanje ravnan-
ja z odpadki storimo največ tako, da poskrbimo, da odpadki sploh ne nastanejo! Z manj nastalimi odpadki in 
več ločeno zbranimi odpadki pa vam bo predvsem najbolj hvaležno okolje!
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Kaj so t.i. »Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE)«

Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) so gospodarske družbe, ki so po določbah zakonodaje organizacijsko in  
finančno odgovorne, da v imenu oseb, ki dajejo določene odpadke na trg, poskrbijo za 
nadaljnjo ravnanje s temi odpadki. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) so del t.i. sistema proizvajalčeve razšir-
jene odgovornosti (PRO) preko katerega so proizvajalci dolžni poskrbeti za ravnanje z naslednjimi skupinami odpadkov:

Stroški nadaljnjega ravnanja z odpadki za katere so dolžni poskrbeti proizvajalci izdelkov v sklopu t.i. 
sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) torej ne bremenijo uporabnikov javne službe (razen 
njihovega zbiranja).

Komunalna embalaža (mešana, papirna in kartonska ter steklena embalaža).
Odpadna električna  in elektronska oprema.
Odpadne baterije in akumulatorji.
Izrabljene gume.
Odpadna zdravila.
Fitofarmacevtska sredstva.
Odpadne nagrobne sveče  (ti odpadki niso predmet izvajanja javne službe).
Izrabljena motorna vozila (ti odpadki niso predmet izvajanja javne službe).

Kaj se zgodi z zbrano odpadno mešano,
papirno in stekleno embalažo?

Vsa zbrana komunalna odpadna embalaža (mešana embalaža, papirna embalaža in steklena embalaža) 
je last t.i. Družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki skrbijo za nadaljnje ravnanje z odpadki, zato 
je koncesionar zbiranja dolžan vse te odpadke Družbam za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) predati 
brezplačno. 

papir
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Kateri odpadki se zbirajo v okviru 
izvajanja javne sluzbe?

Vrste odpadkov, ki se zbiraju v okviru javne službe:

SKUPINA 
ODPADKA

KLASIFIKACIJSKA 
ŠTEVILKA 
ODPADKA

OPIS ODPADKA

Mešani komunalni 
odpadki 20 03 01 Mešani komunalni odpadki

Biološki odpadki
20 02 01 Biorazgradljivi odpadki
20 01 08 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki in odpadki iz restavracij

Mešana embalaža

15 01 02 Plastična embalaža
15 01 04 Kovinska embalaža
15 01 05 Sestavljena (kompozitna) embalaža
15 01 06 Mešana embalaža

Papir
15 01 01 Papirna in kartonska embalaža ter embalaža iz lepenke
20 01 01 Papir ter karton in lepenka

Steklo 15 01 07 Steklena embalaža
Kosovni odpadki 20 03 07 Kosovni odpadki

Ostale ločeno 
zbrane frakcije

15 01 03 Lesena embalaža
15 01 09 Embalaža iz tekstila

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi

15 01 11* Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden porozen oklep (npr. 
azbest), vključno s praznimi tlačnimi posodami

16 01 03 Izrabljene gume
20 01 02 Steklo
20 01 10 Oblačila
20 01 11 Tekstil
20 01 13* Topila
20 01 14* Kisline
20 01 15* Alkalije
20 01 17* Fotokemikalije
20 01 19* Pesticidi
20 01 21* Fluorescenčne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro
20 01 23* Zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike
20 01 25 Jedilno olje in masti
20 01 26* Olje in masti, ki niso navedeni v 20 01 25
20 01 27* Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi

14
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SKUPINA 
ODPADKA

KLASIFIKACIJSKA 
ŠTEVILKA 
ODPADKA

OPIS ODPADKA

Ostale ločeno 
zbrane frakcije

20 01 28 Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki niso navedeni v 20 01 27
20 01 29* Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi
20 01 30 Čistila (detergenti), ki niso navedeni v 20 01 29
20 01 31* Citotoksična in citostatična zdravila
20 01 32 Zdravila, ki niso navedena v 20 01 31

20 01 33* Baterije in akumulatorji, navedeni v 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 
03, in nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije

20 01 34 Baterije in akumulatorji, ki niso navedeni v 20 01 33

20 01 35* Zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne 
snovi (3), ki ni navedena v 20 01 21 in 20 01 23

20 01 36 Zavržena električna in elektronska oprema, ki ni navedena v 20 01 
21, 20 01 23 in 20 01 35

20 01 37* Les, ki vsebuje nevarne snovi
20 01 38 Les, ki ni naveden v 20 01 37
20 01 39 Plastika
20 01 40 Kovine
20 01 41 Odpadki iz čiščenja dimnikov
20 01 99 Odpadki, ki niso navedeni drugje
20 02 02 Zemlja in kamenje
20 02 03 Drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi
20 03 02 Odpadki s tržnic
20 03 03 Odpadki iz čiščenja cest

papir
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Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, 02-620-23-00, pisarna@saubermacher.si        

Potrudimo se, 

da nastane čim manj odpadkov 

ali da se le-ti ponovno uporabijo.

Če odpadki vseeno nastanejo, 

pa jih je potrebno zaradi predpisov in 

optimiziranja stroškov ravnanja z odpadki, 

ustrezno ločeno zbirati.

Najbolj pa vam bo za ustrezno ravnanje z 

odpadki hvaležno okolje!
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