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ZAKONSKE OSNOVE

ZAKON O VARSTVU OKOLJA

Odredba o ravnanju z ločeno 
zbranimi frakcijami pri 
opravljanju javne sluţbe 
ravnanja z odpadki (2001-v 
prenovi); sedaj osnutek 
Uredbe /januar 2011/

Uredba o ravnanju z odpadki

Uredba o odlaganju 
odpadkov/sedaj osnutek nove 
uredbe , januar 2011/ 

Drugi podzakonski akti: 
pravilniki, uredba o okoljski 
dajatvi,  metodologija za 
oblikovanje cen (114 aktov)

Občinski odloki





Splošen koncept ravnanja z odpadki v 

Sloveniji

Zbiranje in ločevanje na izvoru-občine

Regijski podcenter Ponovna uporaba

Regijski center za ravnanje z odpadki

Državni nivo:Termična obdelava;
toplarna Celje - sosežig

odlaganje

odlaganje



24 občin,  
250.000 

prebivalcev



RCERO CELJE foto:Matevž Lenarčič 



ZMANJŠEVANJE KOLIČINE

ODPADKOV

na izvoru

CILJI ravnanja z odpadki:

preprečevanje onesnaţevanja in zastrupljanja 
okolja

varčevanje z naravnimi viri

varčevanje z energijo

učinkovito izkoriščanje prostora za odlaganje



ZBIRNI CENTER V VELENJU 

1. papir in karton, embalažo , 

2. stekla vseh velikosti in oblik, st. 

embalažo,  

3. plastike, embalažo iz plastike ali 

sestavljenih materialov,

4. odpadkov iz kovin, embalažo iz kovin,

5. les, embalažo iz lesa,

6. oblačila,

7. tekstil,

8. jedilno olje in maščobe,

9. barve, črnila, lepil in smol, 

10. detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih 

snovi, 

11. baterije in akumulatorje, ki niso 

razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 

ali 16 06 03 ,

12. električne in elektronske opreme, ki ne 

vsebujejo nevarnih snovi in

13. kosovne odpadke. 

14. NEVARNE SNOVI -LOČENO



PREKLADALNA POSTAJA V VELENJU



ZBIRALNICE za BLOKOVNO GRADNJO 

/embalažo prevzame embalažna shema v 

sortiranje in predelavo/



Zabojnik za plastično embalaţo

SODIJO čiste in stisnjene:

plastenke pijač in ţivil 

plastični kozarci in lončki 

plastične vrečke in folije

kartonska embalaţa za tekoča 
ţivila npr. embalaţa mleka in 
sadnih sokov -tetrapak

plastična embalaţa nenevarnih 
kemikalij (ustrezno spraznjene)

NE SODIJO: 

plastična embalaţa nevarnih snovi 
ali njihovi ostanki (motorna in 
druge vrste mineralnih olj, 
sredstva za zaščito rastlin -
pesticidi, barve laki, redčila ipd.)

kosovni plastični predmeti (otroške 
igrače, polomljeni plastični stoli 
ipd.)



Zabojnik za  kovinsko embalaţo

SODIJO: 

kovinska embalaţa barv 
(ustrezno spraznjena)

pločevinke ţivil in pijač 
(ustrezno spraznjena)

NE SODIJO: 

Plastična embalaţa 
nevarnih snovi ali njihovi 
ostanki (motorna in druge 
vrste mineralnih olj, 
sredstva za zaščito rastlin 
- pesticidi, barve laki, 
redčila ipd.)



EMBALAŢNA VREČKA po sistemu “od vrat 

do vrat” – ODVOZ NA 14 DNI

SODIJO čiste in stisnjene: 

pločevinke ţivil in pijač (ustrezno 
spraznjena)

plastenke pijač in ţivil 

plastični kozarci in lončki 

plastične vrečke in folije

kartonska embalaţa za tekoča ţivila 
npr. embalaţa mleka in sadnih sokov -
tetrapak

plastična embalaţa nenevarnih 
kemikalij (ustrezno spraznjene)

Opomba: v zbiralnicah za individualna 
gospodinjstva ostane zabojnik za papir 
in kartonsko embalaţo ter zabojnik za  
stekleno embalaţo



Zabojnik za   papirno embalaţo
SODIJO:

Kartonska embalaža in lepenka

Ovojni papir in papirnate nakupovalne 
vrečke 

Časopisi, revije, zvezki, knjige

Prospekti, katalogi 

Pisemske ovojnice, pisarniški papir

NE SODIJO: 

Kartonska embalaža za tekoča živila (npr. 
Tetra Pak embalaže mleka)

Z živili pomazana ali prepojena (jedilno 
olje, druge tekočine in ostanki živil) 
papirnata in kartonska embalaža (pladnji, 
kozarci in skodelice za enkratno 
uporabo, embalaža globoko zmrznjenih 
živil ter jedi ipd.)

Ovitek od čokolade

Samokopirni, povoščeni in plastificiran 
papir

Celofan

Vreče lepil, cementa, apna, krmil ipd. 
sipkih izdelkov

Tapete

Higienski papir (papirnate brisače, prtički 
robčki ipd.) 



Zabojnik za   stekleno embalaţo

SODIJO:

steklenice in stekleničke ţivil, 
pijač, kozmetike in zdravil,

kozarci vloţenih ţivil,

druga steklena embalaţa

NE SODIJO:

okensko, avtomobilsko in 
drugo ravno steklo,

ogledala, kristalno in ekransko 
steklo,

steklo svetil (steklo neonskih, 
halogenskih in ţarilnih ţarnic, 
stekleni senčniki svetil),

pleksi steklo, karbonsko steklo 
in druge vrste stekla iz umetnih 
mas 



SORTIRANJE NA RECIKLAŢNEM 

DVORIŠČU v Velenju

Odstranjevanje smeti iz sekundarnih surovin iz ZBIRALNIC



Zanimivost

Recikliranje 1 kg plastične embalaţe prihrani:
- 1,5 kg CO2 emisij
- Prihrani energijo
- Prihrani 2 kg nafte 

Recikliranje 1 kg steklene embalaţe prihrani:
- 300 g CO2 emisij
- Prihrani 1/3 energije   za izdelavo steklenic iz rude 

Recikliranje 1 kg papirne embalaţe prihrani:
- 900 g CO2 emisij
- Emisijo metana, ki nastaja,če papir gnije na odlagališču
- 40 litrov čiste vode
- 1/5 drevesa 



LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKIH 

ODPADKOV
Gospodinjstva  v blokovni gradnji  

bodo po novem standardu /ob 
izgradnji ZC/ imela moţnost 
oddaje bioragradljivih
kuhinjskih odpadkov in 
zelenega odreza v rjav 
zabojnik.

Gospodinjstva v hišah bodo 
kompostirala v lastni reţiji 
(hišni kompostnik)



BIOLOŠKI ODPADKI:RJAVA 

POSODA - KOMPOSTIRANJE

DA:olupki in ostanki sadja in zelenjave

kavna usedlina

kavni filtri in čajne vrečke

netekoči ostanki hrane

jajčne lupine

pokvarjeni prehrambni izdelki (brez 
tekočin in embalaže), 

papirnate vrečke, robčki in brisače

zemlja ločnic, rože, plevel,trava, listje , 
pluta, žagovina

drugi odpadki, primerni za 
kompostiranje, 

NE: olja in maščobe (odpadno jedilno 
olje, ...)

cigaretni ogorki

tekoči ostanki hrane

ostanki mesa in kosti

iztrebki domačih živali

higienski papir in plenice

plevel, ki semeni

pepel

embalaža

Odvoz na kompostiranje v Celje 



ZAKAJ NE ODLAGAMO BIO?

METAN- toplogredni plin



ČRN ZABOJNIK- ostanek 

odpadkov-odvoz za 14 dni
- plastificiran papir,

- manjše količine stiropora in 
zamaščene folije,

- plenice, higienski vloţki,

- ohlajen pepel,

- tkanine, usnje,

- šiviljski odpadki,

- vrečke iz sesalca,

- mačji pesek,

- kasete, filmi, fotografije,

- guma,

- keramika, porcelan,

- ţarnice,

- izolacijsko in avtomobilsko 
steklo…

- Odvoz v predelavo in 
odlaganje v Celje



OBČINE MORAJO POSKRBETI ZA GJS ZA 

RAVNANJE  S KOMUNALNIMI ODPADKI: 

zbiranje in ločevanje na izvoru

biološke

stekleno 
embalaţo

papir in  
kartonsko 
embalaţo

plastično 
embalaţo

kovinsko 
embalaţo

preostanek

• nevarni 

gospodinjski-akcija

• kosovni-akcija oz. 

na klic

• električno in 

elektronsko opremo-

ob akciji

•odpadki od čiščenja 

okolice-dogovorno



NEVARNI ODPADKI- akcijsko 

zbiranje in oddaja v zbirnem centru

barve, laki, razredčila, 

topila

kozmetika, čistila, 

zdravila

škropiva

akumulatorji, baterije

olja (jedilna, motorna)

onesnaţena orodja (čopiči, krpe)

termometri, neonska in halogenska 
svetila

Oddaja v seţig oz. predelavo



AKCIJE ZBIRANJA NEVARNIH 

ODPADKOV

Garaža in avto: motorno olje, antifriz, gorivo (bencin, nafta), zavorna tekočina, čistilo za 
stekla, olje za menjalnik, hladilna tekočina, kerozin, voski in laki za avto, akumulator ...

Domača delavnica: barve, laki, topila, razredčila, maziva, odstranjevalci barv, lakov in rje, 
olja, katran, lepila, silikonski kit, terpentin, premazi za les in kovino, kisline, lužnine, 
gradbeni material, ki vsebuje azbest ...

Vrtna lopa in vrt: gnojilo, pesticidi, herbicidi, fungicidi, insekticidi, odganjalci mrčesa, 
strupi za glodavce in polže, kemikalije za bazene, vžigalna tekočina, bencin, oglje in briketi 
za žar, vžigalne palčke, plinske bombe ...

Omarica z gospodinjskimi čistili: klorovo belilo, amonijak, izdelki za odmaševanje odtokov, 
razkužila, razmaščevalci, čistila za pečice, čistila za straniščne školjke, ploščice, 
umivalnike in kopalne kadi, šamponi in osvežilci za preproge, zavese in oblazinjeno 
pohištvo, čistila za steklo, čistila in loščila za tla in pohištvo, odstranjevalci madežev, 
loščila za srebrnino, detergenti za ročno in strojno pomivanje posode, odstranjevalci 
vodnega kamna ...



Kako lahko vplivamo na stroške

Premislimo o nakupu

Ločeno zbiramo odpadke

Posledično manjša črna posoda

Podarimo stvari, ki še imajo vrednost

Lastno kompostiranje vrtnih odpadkov

Stiskamo odpadke preden jih damo v 

zbiralnico



Ločeno zbiranje na izvoru



Zbiranje iz gospodinjstev v 5 skupinah OEEO ter odpadnih PBA: 

1. HZA – hladilno zamrzovalni aparati (razred 1)

2. VGA – Veliki gospodinjski aparati (razred 1)

3. TV/M – Televizorji in monitori (razred. 3 & 4)

4. MGA – Mali gospodinjski aparati (razred. 2, 3, 4, 5 & 6)

5. SIJ – Plinske sijalke (razred. 5)

6. PBA – Pren. bater.in akum. (razred. 6)

Zbiranje OEEO /PBA



Zbiranje 1. st. obdelave

2. st. obdelave Nemčija)

Obdelava hladilno zamrzovalnih aparatov



Kako lahko vplivamo na stroške

oddamo star avto koncesionarju,

oddamo akumulator ob nakupu,

oddamo gume ob menjavi,

oddamo stara zdravila v lekarni,

oddamo nevarne odpadke ob akciji,zbirnem 

centru,

oddamo kosovne odpadke v zbirnem centru,

oddamo električne aparate in elektronsko 

opremo ob nakupu novih,



Kako lahko vplivamo na stroške

oddamo baterije ob 

nakupu novih,

oddamo ţarnice ob 

nakupu novih,

pustimo, prevozno 

embalaţo v trgovini…

PREPOVEDANO KURJENJE - KARCENOGENE 
SNOVI!!!



Hvala za pozornost!

VAŠA VPRAŠANJA?

Anketa


