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SPoštovani!
Na področju ravnanja z odpadki Evropska unija kot prednostno nalogo 
postavlja preprečevanje nastajanja odpadkov, na drugem mestu je 
ponovna uporaba odpadkov, na tretjem predelava in reciklaža, nato 
energetska izraba odpadkov, šele na zadnjem mestu pa je odlaganje. 
V skladu s temi smernicami je Mestna občina Ljubljana sprejela tudi 
operativni program o ravnanju z odpadki do leta 2013.

V Snagi smo si že leta 2003 zadali cilj, da bi čim bolj zmanjšali delež 
odloženih odpadkov. Skladno s tem smo 2003 uvedli ločeno zbiranje 
papirja, stekla in embalaže na celotnem območju, ki smo ga leta 2006 
dopolnili še z ločenim zbiranjem biorazgradljivih odpadkov. Ločeno 
zbiranje nevarnih in kosovnih odpadkov ter predajo odpadkov v zbirnem 
centru pa smo uvedli že v devetdesetih letih. Sistem deluje in tudi 
zagotavlja pozitivne rezultate. Da bi zmanjšali odlaganje, pripravljamo 
v sklopu projekta nadgradnja Regionalnega centra za ravnanje z 
odpadki (RCERO Ljubljana) tudi objekte za predelavo tako mešanih kot 
biorazgradljivih odpadkov. Objekti bodo začeli poskusno delovati leta 
2014 in bodo zmanjšali potrebo po odlaganju na samo 20 odstotkov 
današnjih količin. 

Čas teče dalje in EU je leta 2008 sprejela novo direktivo, ki od držav 
članic zahteva, da do leta 2020 ponovno uporabljajo ali reciklirajo vsaj 
polovico odpadkov. Ta direktiva se prenaša v pravni red Slovenije in 
ministrstvo za okolje in prostor je že pripravilo prve uredbe, ki bodo 
bistveno spremenile način ravnanja z odpadki, v veliki meri pa se bodo 
morale spremeniti tudi navade vseh nas.

V preteklih letih smo na različne načine spodbujali ločevanje odpadkov 
ter vas obveščali in motivirali. Še vedno bomo skrbeli za vaše 
usposabljanje, vendar bomo namesto splošnih opozoril povečali nadzor 
in osebno opozarjali uporabnike naših storitev na napake pri ločevanju. 
Sistem  bomo dogradili tudi z drugimi ukrepi. Spremenili bomo 
frekvence odvozov odpadkov, spremenili bomo velikosti in lokacije 
posod za odpadke, spremenili bomo obračun, povečali bomo nadzor 
in tudi inšpektorji bodo strožji pri kaznovanju. Vse to s ciljem doseganja 
čim večjega deleža ločeno zbranih odpadkov. 

Sedaj gre zares! V naslednjih dveh letih bomo morali korenito spremeniti 
sistem ravnanja z odpadki. S skupnimi močmi moramo poskrbeti za 
okolje in ohraniti naravne vire.

Hvala, ker ločujete skupaj z nami.

Janko Kramžar
direktor
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ločevanje odPadkov 
v letu 2010
v ljubljani odgovorno ravnanje z odpadki, torej njihovo 
ločeno zbiranje, nagrajujemo že več let! v nagradni igri ločuj 
in zmaguj smo doslej podelili že nekaj lepih denarnih nagrad, 
v letu 2009 štiri in 2010 tri. 

in kakšni so bili rezultati analiz 125 posod za 
mešane odpadke?

Najboljši smo pri ločevanju stekla, saj ga ločuje več kot 80 odstotkov 
občanov. Kar polovica posod ni imelo nobenih steklenih odpadkov, 
nadaljnja tretjina pa le do deset odstotkov.
 
Tudi pri ločevanju papirja smo še kar zgledni, saj ga sprejemljivo ločuje 
nekaj več kot 40 odstotkov občanov. Nobenega papirja ali kartona 
nismo našli v šestih posodah, do deset odstotkov pa v 47 primerih. 

Nobene embalaže nismo našli v šestih posodah, do deset odstotkov pa 
le v petini posod. Ocenjujemo, da embalažo ločuje četrtina občanov. 

Najslabši smo pri ločevanju biorazgradljivih odpadkov, saj jih ločuje 
le 20 odstotkov občanov. Res pa je, da tisti, ki ločujejo, to počnejo 
zelo zgledno, saj kar 21 posod oziroma slabih 17 odstotkov ni imelo 
nobenega bioodpadka, pet posod oziroma štiri odstotke pa je imelo 
do deset odstotkov odpadkov. Kar 45 posod je bilo takih, kjer je 
bioodpadek predstavljal večino vsebine posode za mešane odpadke. 
To pomeni, da je kar tretjina ljudi, ki dosledno ne ločujejo bioodpadkov, 
tudi če ločujejo ostale frakcije. 
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Se še spomnite leta 2004? Takrat je Snaga dokončala postavljanje 
sistema ločenega zbiranja papirja, stekla in embalaže. Od takrat pa 
do danes smo občanke in občani naredili res velik korak pri ločevanju 
odpadkov. Seveda pa smo lahko še (mnogo) boljši!

količina ločeno zbranih odpadkov od leta 2003
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Pri vaS doma 
ločujete 
ali še Smetite?

Seveda ločujemo. Prišlo nam je v kri in zavedamo se odgovornosti 
do okolja in do ljudi, prikimavate nekateri. Ne ločujemo, ker je 
prezapleteno, ker tudi sosedje ne ločujejo, ker nimamo časa, ker 
imamo pomembnejše skrbi, pravite drugi.

Na Snagi si seveda želimo, da bi nas bilo čim več, ki nam je mar. Za 
čisto in zdravo okolje, za ohranjanje naravnih virov in za nas same. 
Želimo vam povedati, da cenimo vaš trud pri ločevanju in da smo 
hvaležni tistim, ki z nasveti na spletnih forumih pomagate manj 
veščim, pa tudi vsem učiteljem, vzgojiteljem in drugim pedagogom, 
ki k ločevanju odpadkov spodbujajo otroke in mladino. 

Namen te publikacije je, da vam ločevanje odpadkov čim bolj olajšamo 
in poenostavimo, zato za začetek predstavljamo osem preprostih 
nasvetov za ločevanje odpadkov doma.
 

1. ločevanje se začne že v trgovini
Izbirajte izdelke s čim manj embalaže oziroma takšno, ki jo lahko 
recikliramo (papir, steklo, okolju prijazna plastika). Pametna izbira so 
tudi izdelki v embalaži, ki omogoča ponovno polnjenje. Po nakupih 
pojdite s košaro ali platneno vrečko, da vam ne bo treba kupovati 
plastičnih vrečk. Izogibajte se veliki embalaži, ki jo ne boste mogli 
oddati v zabojnik za embalažo. 

2. naučimo se enkrat za vselej
Nikar se ne bojte ločevati. Vsi ločeno zbrani odpadki gredo v sortirnico 
in nadaljnjo predelavo. Manjše napake ločevanja bodo odpravili 
profesionalno usposobljeni delavci. Predvsem bodite pozorni na 
ločevanje papirja, saj papir prodajamo in s tem zmanjšujemo stroške 
ravnanja z odpadki.

Vzemite si 20 minut časa za natančen ogled Abecede odpadkov 
(najdete jo na strani 37 – 43  in spletišču http://www.jh-lj.si/snaga/
znanje/abc). Tako ne bo več dvomov, kam z žarnicami, alu folijo, 
čajnimi vrečkami in plenicami. 
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v Sloveniji moramo 
ločevati

Slovenija se je odločila, da bo postala družba recikliranja. 
tudi Snaga se pridružuje temu cilju. kaj bomo naredili, da 
bomo ta cilj dosegli? ukrepov je več:

1. Največji delež zbranih odpadkov po prostornini predstavlja 
embalaža. Da bi povečali količino ločeno zbrane embalaže in 
zmanjšali količino odloženih odpadkov, smo se odločili, da bomo 
zbirna mesta za embalažo pripeljali čim bliže uporabniku naših 
storitev. Vsak uporabnik bo poleg črne in rjave posode dobil še 
rumeno, posodo za ločeno  zbiranje embalaže, če bo želel, pa tudi 
posodo za papir.

2. Ločeno zbiranje biorazgradljivih odpadkov bomo razširili na vse 
uporabnike naših storitev. Vsak uporabnik naše storitve bo prejel 
posodo za bio odpadke. Velikost si bo lahko izbiral sam, in sicer 80, 
120 ali 240 litrov. Bio odpadke bomo odvažali enkrat tedensko ali 
na 14 dni. Pogostost odvoza bo določena v odloku.

3. Stroške ravnanja z odpadki bomo poskušali obdržati v današnjih 
okvirih. Ker bomo povečali kvaliteto zbiranja in odvažanja ločenih 
frakcij, bomo znižali frekvenco odvoza črnih posod za mešane 
komunalne odpadke.  V večini primerov bo ta odvoz enkrat na 14 
dni, izjema bodo lahko le nekateri bloki, kjer nimajo prostora za 
postavitev dodatnih posod. To bo seveda pomenilo, da se bodo 
urniki odvoza spremenili. O tem bomo uporabnike pravočasno 
obvestili.

4. Potrudili se bomo, da bomo tako kot do zdaj stimulirali ločevanje 
odpadkov tudi finančno. Tisti, ki ločuje, bo plačeval manjši prispevek 
od tistega, ki ne ločuje.

5. Sprememba sistema ravnanja z odpadki bo zahtevna, uvajali jo 
bomo postopoma in dokončali v naslednjem letu.



za vaS nePotrebna 
šara ali celo 
odPadek, za nekoga 
drugega Pa nekaj 
koriStnega ali celo 
Potrebnega

Stara oblačila, smuči, električni mešalnik, ki ga niste uporabljali že 
leta, tetina posteljnina, stare značke, škatla neuporabljenih kopalniških 
ploščic, napol zarjavelo kolo, kuhinjski stoli, stari izvodi Cicibana … Za 
vas so te stvari mogoče brez vrednosti in v Zbirnem centru Barje bi jih 
brez težav lahko odložili v enem izmed tridesetih namenskih zabojnikov. 
Kaj pa če bi jih lahko nekdo še prav koristno uporabil?

Ponujamo vam nekaj zamisli, kaj lahko storite s stvarmi, ki jih ne 
potrebujete več.

1. Lahko jih prodate na bolšjem sejmu, ki je odprt vsako nedeljo od 8. 
do 13. ure na Cesti dveh cesarjev na ljubljanskem Viču. Če imate 
starine, jih lahko ponudite obiskovalcem sejma starin, ki ga vsako 
nedeljo dopoldne organizirajo v stari Ljubljani ali pa jih ocenite 
v najbližji starinarnici. Knjige in revije lahko prodate v knjižnem 
antikvariatu.

2. Dobro ohranjene predmete lahko na ogled postavite in prodate s 
pomočjo spletnih oglasnikov ali pa jih podarite preko daritvenega 
oglasnika podarimo.si

Stara oblačila, obutev, posteljnino, kuhinjsko posodo in otroško 
opremo ter igrače lahko oddate dobrodelnim organizacijam, 
materinskim domovom in zavetiščem za brezdomce. 
odej in brisač, ki jih ne potrebujete več, bodo veseli tudi v 
zavetiščih za živali.  
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3. Poenostavite si življenje
V stanovanju potrebujete tri posode za ločevanje odpadkov. Manjšo do 
deset litrov za organske kuhinjske odpadke, večjo za steklo, embalažo 
in papir ter zelo majhno za preostanek odpadkov (če imate pri hiši 
dojenčka, boste zaradi  plenic potrebovali večjo posodo). Po možnosti 
uporabljajte biorazgradljive vrečke. Papir steklo in embalažo boste ločili 
na zbiralnici, če imate dovolj prostora jih lahko ločujete že doma, vendar 
boste na zbiralnici še vedno morali odpadke oddajati posamezno.

4. izognite se tratenju prostora
Zbrani odpadki lahko zasedejo zelo malo prostora – papir poravnajte, 
škatle in votlo kartonsko embalažo zložite, plastenke stisnite in jih 
zaprite, da bodo stisnjene tudi ostale, ravno tako lahko stisnete tudi 
pločevinke.

5. ne komplicirajte s steklom
Vse steklenice ali kozarce živil samo splaknite z vodo, ki vam je ostala 
pri pomivanju posode in jih ne pomivajte. Odstraniti pa je treba tudi 
zamaške in pokrovčke, ki jih odvrzite v zabojnik za embalažo. Ne 
skrbite zaradi nalepk. Pri pridelavi jih avtomatično odstranijo. Tudi sicer 
splakovanje embalaže ni potrebno, razen, če je zelo umazana. 

6. Poglejte še v kopalnico
Veliko izdelkov, ki jih uporabimo v kopalnici, lahko recikliramo. Prazno 
embalažo od šampona, tekočega mila, mleka za telo lahko enostavno 
izperete, medtem ko se tuširate. V posode z rumenim pokrovom skupaj 
z njimi odložite tudi embalažo zobne paste, brivskih pen, deodorantov, 
kozmetike ipd. Ne pozabite na kartonaste rolice, ki ostanejo za toaletnim 
papirjem – te sodijo med papir.

7. tudi ločevanje bio odpadkov ni bavbav
Za dvodnevno zbiranje teh odpadkov za vso družino navadno zadostuje 
že desetlitrska posoda. Zaščitite jo z biorazgradljivo vrečko (zmanjša 
neprijeten vonj), da vam ne bo treba vsakokrat čistiti posode, hkrati 
pa biološke odpadke lahko na kompost ali v rjavo posodo odložite 
skupaj z vrečko. Del organskih odpadkov in uporabljen papir lahko 
odlagate tudi v papirnato vrečko. Če je zabojnik za biološke odpadke 
premajhen, zahtevajte večjega ali dodatnega in Snaga vam ga bo 
brezplačno dostavilia.

8. kaj pa baterije, sijalke in izrabljen sušilec 
za lase?
Druge odpadke, ki sodijo v Zbirni center Barje, je najbolje zbirati v 
kletnem prostoru, vsekakor pa v ločeni škatli ali vreči. Baterije in sijalke 
lahko oddate pri nekaterih trgovcih oziroma v trgovskih centrih. Morda 
se za hkratno oddajo odpadkov v Zbirni center lahko dogovorite s 
sosedi, prijatelji ali sorodniki: tokrat za odvoz na Barje poskrbite vi, 
prihodnjič pa nekdo drug. 

Pri nas doma 
ločujemo!
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včeraj še PlaStenka, 
jutri že SPalna vreča

Plastiko zbiramo v posodah z rumenim pokrovom, po predelavi pa 
plastenke, plastični lončki in vrečke ter drugi plastični izdelki zaživijo 
povsem novo življenje. Spremenijo se v ohišja za kemične svinčnike in 
vžigalnike, različne cevi, tlakovce, spalne vreče, čopiče … 

V vsakdanjem življenju največkrat srečamo: polietilen tereftalat ali 
Pet (iz njega so npr. plastenke in plastične posode), polietilen ali Pe 
(sestavlja plastične vrečke, kozarčke, otroške plenice itd.), polistiren 
ali PS (iz njega so vsi lončki za kavo v avtomatih, jogurtovi lončki ter 
podobna embalaža), poliester ali PeS (iz njega so tekstilna vlakna 
ter oblačila), poliamid ali Pa (je nepogrešljiv za t. i. najlonke, ščetine 
zobnih ščetk in ribiške vrvice) in polivinilklorid ali Pvc (najdemo 
ga v prenosnih električnih in elektronskih napravah, v vodovodnih in 
kanalizacijskih instalacijah, v proizvodnji okenskih in vratnih okvirov, v 
stanovanjih ga srečujemo kot različne talne in stropne obloge).

Včasih pa so zadeve še dodatno zapletene, saj so nekatere vrste 
embalaže sestavljene iz več materialov. Takrat govorimo o sestavljeni 
embalaži, kamor sodi tudi embalaža za sok, jogurt ali mleko, 
sestavljena iz papirja, plastike in aluminijaste folije. Tudi sestavljeno 
embalažo zbiramo v zabojnikih z rumenih pokrovom.

Ločevanje plastičnih izdelkov in njihova predelava občutno pripomoreta 
k varovanju naravnih virov. Težava pri recikliranju plastike pa je, da 
različne snovi, ki jim pravimo »plastika«, zahtevajo različne postopke 
predelave. Zato je na embalaži vselej natisnjena oznaka, ki določa, za 
kakšno snov gre in nam pove, kako lahko z njo ravnamo. 

vsi plastični predmeti so označeni s standardnimi oznakami 
za tip plastike:

Simbol Okrajšava Ime polimera

 PETE ali PET Polietilen tereftalat 

 HDPE
Polietilen visoke 

gostote

 PVC ali V Polivinilklorid

 LDPE
Polietilen nizke 

gostote

  PP Polipropilen

 PS Polistiren

 Ostalo Ostala plastika



 

česa v posode z modrim pokrovom 
ne smemo odlagati?
- kartonske votle embalaže tekočin (ta spada med embalažo)
- povoščenega ali plastificiranega papirja, tapet in celofana (odložimo 

med preostale odpadke)
- cigaretnih zavojčkov (zavojček ločimo na celofan, stanjol in karton ter 

vsakega posebej odložimo)
- higienskega papirja – papirnatih brisač, prtičkov, robčkov ipd.) 

(odložimo med BIO odpadke)
- z živili pomazane ali prepojene papirnate in kartonske embalaže 

(spada med BIO odpadke)
-  kakorkoli umazanega ali navlaženega papirja in kartona 

če v zabojnik odložimo odpadke, ki vanj ne 
spadajo, lahko onemogočimo nadaljnjo predelavo 
ločeno zbranih odpadkov in tako povzročimo 
veliko škodo.

kam gresta zbran papir in karton?
Vse ločeno zbrane frakcije prevzame Slopak, družba za ravnanje z 
odpadno embalažo. V papirnicah potem papir in karton pripravijo 
za obdelavo – odstranijo lepilo, vezavo, kovinske dele in smeti – ter 
surovine primerno predelajo. Nato iz predelanega kartona in papirja 
izdelajo papirnate vrečke, toaletni papir in papirnate brisače, kartonsko 
embalažo za jajca, kuverte, zvezke, mape …

kako odlagamo papir 
in karton? 
Papir poravnamo, kartonaste 
škatle raztrgamo in zložimo, da 
zasedejo čim manj prostora. Če 
je revija zavita v zaščitno folijo, 
jo odstranimo in odložimo v 
posodo z rumenim pokrovom, 
prav tako pa ne smemo pozabiti 
odstraniti lepilnih trakov!
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PaPir in 
karton
kaj odlagamo v PoSode z modrim 
Pokrovom?
- časopise
- revije
- zvezke
- knjige 
- prospekte
- kataloge
- pisemske ovojnice 
- pisarniški papir
- ovojni papir
- papirnate nakupovalne vrečke
- kartonsko embalažo
- lepenko



embalaža
kaj odlagamo v posode z rumenim pokrovom?
- plastenke pijač in živil
- plastenke čistil in pralnih sredstev
- pločevinke živil in pijač
- kartonsko votlo embalažo od mleka, sokov ipd.
- plastične vrečke
- plastično embalažo šamponov, zobnih past in tekočih mil 
- plastične lončke
- embalažo CD-jev in DVD-jev
- plastično folijo, v katero so zaviti izdelki
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česa v posode z rumenim pokrovom 
ne smemo odlagati?
- plastične embalaže nevarnih snovi ali njihovih ostankov (motornih 

in druge vrste mineralnih olj, sredstev za zaščito rastlin – pesticidi, 
barve, laki itd. Vedno preverite, ali je na embalaži simbol za nevarne 
odpadke!)

- celofana
- CD-jev, DVD-jev in gramofonskih plošč
- kosovnih plastičnih predmetov (polomljeni plastični stoli, talne obloge  ... – 

to odpeljete v zbirni center)

Bodite pozorni: med embalažo, torej v posodo z 
rumenim pokrovom, spada tudi embalaža za sok, 
jogurt ali mleko, sestavljena iz papirja, plastike in 
aluminijaste folije. Rečemo ji embalaža iz sestav-
ljenih materialov.

kako odlagamo 
embalažo? 
Pomembno je, da embalažo 
vedno izpraznimo in – če je 
mogoče – tudi stisnemo, tako 
da nam tako pri ločevanju 
doma kot kasneje pri odlaganju 
zavzame čim manj prostora. 
Preden embalažo odložimo 
v rumeno posodo, ji vedno 
odstranimo pokrovček ali 
zamašek!

veste, katero plastiko imate doma? 
V vsakdanjem življenju največkrat srečamo polietilen tereftalat (PET) – 
iz njega so npr. plastenke in plastične posode – ter polistiren (PS) in 
polietilen (PE). Ta sestavlja plastične vrečke, kozarčke, otroške plenice 
itd. Poliester (PES) so tekstilna vlakna (oblačila iz poliestra), poliamid 
(PA) pa je nepogrešljiv za t. i. najlonke, ščetine zobnih ščetk in  ribiške 
vrvice. Polistiren v vsakdanjem življenju srečujemo praktično povsod 
– v obliki  jogurtovih lončkov, jedilnega pribora za enkratno uporabo, 
ovitkov za CD-je in DVD-je, brivnikov za enkratno uporabo itd., njegova 
najbolj znana oblika pa je stiropor.

Recikliranje plastike ni najbolj enostavno, saj različne snovi, ki jim pravimo 
»plastika«, zahtevajo različne postopke predelave. Zato so plastični 
predmeti označeni s standardnimi oznakami za tip plastike. 
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Steklo
kaj odlagamo v PoSode z zelenim 
Pokrovom?
- steklenice živil in pijač
- stekleno embalažo zdravil in kozmetike
- kozarce vloženih živil
- drugo stekleno embalažo

kako odlagamo 
steklo? 
Stekleno embalažo vedno 
izpraznimo oz. iztočimo 
in ji odstranimo zamaške 
ali pokrovčke.  Pokrovčke 
odložimo v posodo za 
embalažo, plutovinaste 
zamaške pa v črno ali sivo 
posodo. 

česa v posode z zelenim pokrovom 
ne smemo odlagati?
- okenskega in drugega ravnega stekla (oddamo ga v zbirnem centru)
- žarnic (odložimo med preostale odpadke)
- neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic ter svetlobnih cevi (nevarni 

odpadki )
- avtomobilskega stekla (to in spodaj našteti odpadki spadajo med 

preostale odpadke)
- ogledal
- porcelana 
- keramike
- kristalnega in ekranskega stekla
- pleksi stekla
- karbonskega stekla
- laboratorijskega in ognjavarnega stekla 

Steklo je izjemno hvaležna surovina, saj ga je 
mogoče stoodstotno reciklirati in uporabljamo ga 
lahko vedno znova, ne da bi pri tem izgubilo na 
kakovosti. ena tona odpadnega stekla nadomesti 
približno 1,2 tone surovin, pa tudi na privarčevano 
energijo ne smemo pozabiti.



organSki 
biološko 
razgradljivi 
(bio) odPadki
kaj odlagamo v rjave posode?

• kuhinjSke odPadke, med katere SPadajo:
- zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi olupki, odpadki solate, 

zelja, korenja, redkve, zelene itd.)
- olupki in ostanki sadja
- kavna gošča ter kavni filtri
- čaj in čajne vrečke
- ostanki hrane
- jajčne lupine
- pokvarjeni prehrambeni izdelki (brez tekočin in embalaže)
- papirnate vrečke za sadje in zelenjavo, papirnati robčki,  

brisače itd. 
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•  vrtne odPadke, med katere SPadajo:
- rože
- pokošena trava
- listje, rezano grmičevje in razrezane veje
- plevel in podobno. 

česa v rjave posode ne smemo odlagati?
- tekočih ostankov hrane 
- cigaretnih ogorkov 
- kosti
- plenic in higienskih vložkov (odlagamo jih med preostale odpadke)
- mačjih iztrebkov
- tekstila, usnja, gume in plute
- mrtvih živali
- fekalij
- zdravil, kemikalij, maščob ali odpadnega kuhinjskega olja, ki spadajo 

med nevarne odpadke.

Najbolje je, da biološke odpadke zbiramo v pa-
pirnatih, biorazgradljivih polietilenskih ali bio-
razgradljivih vrečkah iz koruznega (ali drugega 
rastlinskega) škroba. Ker pod vplivom toplote in 
svetlobe 100-odstotno razpadejo, odpadke lahko v 
rjavo posodo odvržemo skupaj z vrečko.

Jedilno olje, ki smo ga uporabili za cvrtje, jedilno 
mast ipd. zbiramo v posebni posodi, ki jo oddamo 
v Zbirni center ali premično zbiralnico nevarnih 
odpadkov. 

kako zbiramo bio odpadke?
BIO odpadke iz kuhinje zbiramo v papirnatih ali 
polietilenskih biorazgradljivih vrečkah. Vrečko 
zapremo in jo odložimo v rjavo posodo. Listje, 
plevel in druge vrtne odpadke neposredno 
odložimo v rjavo posodo. 
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Še vedno premišljujete, ali bi ločevali ali ne? In se izgovarjate, da 
Snaga tako ali tako vse odpadke strese na isti kup? Praznjenje posod 
(s plastiko, plastično in kovinsko embalažo, stekleno embalažo ter 
papirjem, kartonom in kartonsko embalažo) poteka ločeno. To pomeni, 
da delavci Snage danes praznijo posode s papirjem, jutri pa bodo 
(morda z istim tovornjakom) prišli po ločeno zbrano steklo. Te odpadke 
potem predamo ustrezni družbi za ravnanje z odpadki, ki jih natančno 
presortira in preda predelovalcem odpadkov. Če še vedno dvomite, na 
spletu poiščite predelovalce odpadkov in si oglejte, kaj počnejo – le kaj 
bi predelovali, in to vsako leto več, če ne bi ločeno zbirali odpadkov?

Odpadke, ki ne spadajo v noben drug zabojnik, odložimo v črn ali siv 
zabojnik za ostale gospodinjske odpadke. 
Če dosledno ločujemo, ugotovimo, da v ta zabojnik sodi le peščica 
odpadkov, in sicer plastificiran papir, manjše količine stiropora in 
zamaščene folije, plenice, mačji pesek, ohlajen pepel, tkanine in usnje, 
kasete in fotografije, pluta in guma, keramika in porcelan, žarnice, z živili 
pomazana ali prepojena papirnata in kartonska embalaža (embalaža od 
pic in drugih jedi, pladnji, kozarci in skodelice za enkratno uporabo).

Z doslednim ločevanjem odpadkov pa tudi prihranite: ostane vam 
manj preostalih odpadkov, torej lahko dosedanjo posodo za ostanek 
odpadkov nadomestite z manjšo. Snaga vam posodo brezplačno 
zamenja, z manjšo posodo pa si znižate plačilo odvoza odpadkov.

PreoStanek 
odPadkov
Še vedno premišljujete, ali bi ločevali ali ne? In se izgovarjate, da 
Snaga tako ali tako vse odpadke strese na isti kup? Praznjenje posod 
(s plastiko, plastično in kovinsko embalažo, stekleno embalažo ter 
papirjem, kartonom in kartonsko embalažo) poteka ločeno. To pomeni, 
da delavci Snage danes praznijo posode s papirjem, jutri pa bodo 
(morda z istim tovornjakom) prišli po ločeno zbrano steklo. Te odpadke 
potem predamo ustrezni družbi za ravnanje z odpadki, ki jih natančno 
presortira in preda predelovalcem odpadkov. Če še vedno dvomite, na 
spletu poiščite predelovalce odpadkov in si oglejte, kaj počnejo – le kaj 
bi predelovali, in to vsako leto več, če ne bi ločeno zbirali odpadkov?

odpadke, ki ne spadajo v noben drug zabojnik, 
odložimo v črn ali siv zabojnik za ostale 
gospodinjske odpadke. 

Če dosledno ločujemo, ugotovimo, da v ta zabojnik sodi le peščica 
odpadkov, in sicer plastificiran papir, manjše količine stiropora in 
zamaščene folije, plenice, mačji pesek, ohlajen pepel, tkanine in usnje, 
kasete in fotografije, pluta in guma, keramika in porcelan, žarnice, z živili 
pomazana ali prepojena papirnata in kartonska embalaža (embalaža od 
pic in drugih jedi, pladnji, kozarci in skodelice za enkratno uporabo).

Z doslednim ločevanjem odpadkov pa tudi prihranite: ostane vam 
manj preostalih odpadkov, torej lahko dosedanjo posodo za ostanek 
odpadkov nadomestite z manjšo. Snaga vam posodo brezplačno 
zamenja, z manjšo posodo pa si znižate plačilo odvoza odpadkov.

Pred zamenjavo upoštevajte novosti, ki so bile opisane na strani šest.

koSovni 
odPadki
Med kosovne odpadke spadajo kopalniška oprema, pohištvo, preproge, 
oblazinjeno pohištvo in vzmetnice, svetila ter senčila. Odpadke, ki jih je 
moč predelati, Snaga preda pooblaščenim organizacijam, tako da na 
odlagališču končajo le za predelavo neuporabni kosovni odpadki. Zato 
je pomembno, da odpadke čim bolje razvrstimo.

Med kosovne odpadke NE spadajo gospodinjski odpadki, stavbno 
pohištvo (okna, vrata itd.), gradbeni odpadki, zemlja, listje in veje, 
nevarni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema ali 
avtomobilske gume. 

kako odlagamo 
kosovne odpadke?
Kosovne odpadke na dan 
odvoza najkasneje do 6.00 
ure zjutraj (vendar ne prej 
kot 24 ur pred odvozom) 
zložite poleg posod za 
ostanek odpadkov oziroma 
na mesto, opredeljeno v 
urniku odvoza kosovnih 
odpadkov. Ko boste odpadke prinesli na določeno lokacijo, 
jih razvrstite glede na vrsto (skupaj zložite kovine, les …). 
Kosovne odpadke lahko odpeljete tudi v Zbirni center Barje.
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opisan način predaje kosovnih odpadkov bo veljal 
samo v prvi polovici 2011. v drugem polletju bo odvoz 
kosovnih odpadkov možen samo po predhodnem 
naročilu. o tem kako naročati in kdaj postaviti 
kosovne odpadke na zbirno mesto, vas bomo natančno 
obvestili. želimo pa si, da se kosovni odpadki ne bi 
zbirali tako kot je prikazano na prvi sliki, ampak kot 
na drugi sliki.
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nepravilno zbiranje kosovnih odpadkov

Pravilno zbiranje kosovnih odpadkov

Po dosedanjem določilu v odloku bodo občani dvakrat letno 
deležni brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov, le da bo 
v drugem polletju odvoz na voljo le po naročilu. o načinih 
predhodnega naročila pa boste pravočasno obveščeni.

Morebitna vprašanja in reklamacije sprejemamo na telefonskih številkah 
01/ 477 96 30 in 01/ 477 96 67 vsak delavnik med 8. in 14. uro.

med 3. 5. 2011 in 16. 6. 2012

OBčina MedvOde datum
KS SMLEDNIK 3.5.2011
OBčina vOdice datum
VODICE, DOBRUŠA, REPNJE, DORNICE, TOROVO,  
ZAPOGE, BENK

4.5.2011

BUKOVICA, UTIK, POLJE, SKARUČNA, VOJSKO, POVODJE, 
ŠINKOV TURN, VESCA, SELO, KOSEZE

5.5.2011

Mestna OBčina LjuBLjana datum
AJDOVŠČINA 6.5.2011
GRADIŠČE 9.5.2011
TRG OSVOBODITVE, STARA LJUBLJANA 10.5.2011
JOSIP PRAŠNIKAR, KOLODVOR 11.5.2011
LEDINA 12.5.2011
TABOR 13.5.2011
STARI VODMAT 16.5.2011
POLJANE 17.5.2011
NOVE POLJANE 18.5.2011
PRULE 19.5.2011
KRIM 20.5.2011
RUDNIK 23.5.2011
PERUZZI 24.5.2011
GALJEVICA 25.5.2011
BARJE 26.5.2011
ROŽNA DOLINA 30.5.2011

uRniK
KOsOvniH OdPadKOv



VIČ 1.6.2011
BRDO 2.6.2011
VRHOVCI 3.6.2011
KOZARJE 6.6.2011
STANE SEVER 7.6.2011
MALČI BELIČEVE 8.6.2011
MILAN ČESNIK 9.6.2011
KOLEZIJA 10.6.2011
TRNOVO 13.6.2011
MURGLE 14.6.2011
RAKOVA JELŠA 15.6.2011
ZELENI LOG 16.6.2011
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Odvoz kosovnih odpadkov 2011

urnik za odvoz kosovnih materialov velja do 16. 6. 2011. v 
drugem polletju bo odvoz potekal po predhodnem naročilu, 
na kakšen način, pa boste pravočasno obveščeni.

nevaRni 
gOsPOdinjsKi 
OdPadKi
Z nepremišljenim odlaganjem nevarnih odpadkov lahko povzročimo 
hudo škodo  – zastrupimo okolje, v katerem živimo, in ogrozimo lastno 
zdravje ter zdravje drugih. Baterije, embalaže čistil in barv ter pesticidi 
lahko močno onesnažijo podtalnico – vir naše pitne vode. Baterija, na 
primer, težke kovine, ki jih vsebuje (kadmij, krom in nikelj), prenese tudi 
na nenevarne odpadke. Nevarnih gospodinjskih odpadkov zato nikoli 
ne smemo odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. 

Med nevarne gospodinjske odpadke spadajo stari akumulatorji, baterije, 
barve in topila, kemikalije, olja in masti, pesticidi, pralna in kozmetična 
sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, neonske cevi ter zdravila. Pri 
prepoznavanju nevarnih odpadkov si pomagajmo s simboli, ki jih 
najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži.

kako odlagamo nevarne odpadke?
Za povečanje obsega storitev na področju zbiranja in prevoza nevarnih 
gospodinjskih odpadkov smo decembra lani kupili novo premično 
vozilo, ki bo poleg nevarnih odpadkov zbiralo tudi drobno (manjšo) 
odpadno električno in elektronsko opremo. Zabojnik je opremljen z 
multimedijskim informacijskim sistemom, ki služi za pridobivanje in 
prenašanje podatkov, identifikacijo uporabnika, tehtanje odpadkov in 
shranjevanje podatkov, omogoča pa tudi zbiranje odpadnih električnih 
in elektronskih naprav. 

Premična zbiralnica je razdeljena na tri dele, in sicer na del, kjer se 
zbirajo nevarni odpadki iz gospodinjstev, del za zbiranje manjših 
kosov odpadne električne in elektronske opreme (mali gospodinjski 
aparati, telefoni, avdio in TV sprejemniki, računalniška oprema itd., ki 
ne presegajo velikosti sesalca) ter pet kvadratnih metrov velik priročni 



prostor, kjer je moč pritrditi zabojnike ali kovinske kadi oziroma ga 
uporabiti kot prostor, primeren za začasno skladiščenje zbranih 
odpadkov. Velikih kosovnih odpadkov, kot so bela tehnika, pa zbiralnica 
ne bo sprejemala.

S starim zabojnikom bomo zbirali nevarne odpadke na sedežu podjetja 
na Povšetovi ulici (ob delavnikih od 9. do 13. ure), lahko pa jih odpeljete 
tudi v Zbirni center Barje. Odslužene baterije lahko oddate tudi v mnogih 
trgovinah in trgovskih centrih. 

Nevarne odpadke vedno prevzamejo posebej usposobljeni delavci, 
ki poskrbijo za to, da se s temi odpadki pravilno ravna. Nekateri 
odpadki se potem predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja 
in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), 
kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.
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Odvoz nevarnih odpadkov 2010

ekspozivno strupenone meči v smeti okolju nevarno zdravju škodljivogorljivo jedko

nova premična zbiralnica

nevarne odpadke prepoznamo po naslednjih znakih:

Nevarne odpadke lahko dvakrat letno odlagamo v premično zbiralnico-
zabojnik, in sicer na lokacijah, določenih za prevzem nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev. Na vsaki lokaciji zabojnik ostane dan do dva, prevzem 
odpadkov pa izvede delavec podjetja Snaga. Med nevarne odpadke 
sodijo na primer barve in topila, akumulatorji, kemikalije, olja in masti, 
pesticidi, pralna in kozmetična sredstva ter zdravila. Ker vsebujejo snovi, 
ki so nevarne okolju, je zelo pomembno, da te odpadke odvržemo v 
posebno zbiralnico.

Pomlad 2011
OBčina veLiKe Lašče datum ura
pri Zadružnem domu Turjak 3. 5. 2011 9.00 - 17.00

4. 5. 2011 8.00 - 15.30

pri Gasilskem domu Velike lašče 5. 5. 2011 9.00 - 17.00

6. 5. 2011 8.00 - 15.30

OBčina ig datum ura
pri kmeTijski ZadruGi iG 9. 5. 2011 9.00 - 17.00

10. 5. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri TrGoVini mercaTor - Golo 11. 5. 2011 9.00 - 17.00

12. 5. 2011 8.00 - 15.30

OBčina BReZOvica datum ura
dVorišče jkp, kamnik pod krimom 6 16. 5. 2011 9.00 - 17.00

pri Zadružnem domu V noTranjih Goricah, 
podpeška cesTa 380

17. 5. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri domu krajanoV Vnanje 
Gorice

18. 5. 2011 9.00 - 17.00

parkirišče pri občini breZoVica – 
Tržaška cesTa 390

19. 5. 2011 8.00 - 15.30



OBčina dOBROva – 
POLHOv gRadec

datum ura

parkirišče pri ks polhoV Gradec 23. 5. 2011 9.00 - 17.00

24. 5. 2011 8.00 - 15.30

pri Gasilskem domu V dobroVi 25. 5. 2011 9.00 - 17.00

26. 5. 2011 8.00 - 15.30

OBčina MedvOde datum ura
pri ks smlednik 30. 5. 2011 9.00 - 17.00

31. 5. 2011 8.00 - 15.30

pri ks pirniče    1. 6. 2011 9.00 - 17.00

2. 6. 2011 8.00 - 15.30

OBčina MedvOde datum ura
parkirišče pri bc mercaTorju medVode 6. 6. 2011 9.00 - 17.00

7. 6. 2011 8.00 - 15.30

pri Gasilskem domu V preski 8. 6. 2011 9.00 - 17.00

9. 6. 2011 8.00 - 15.30

Mestna OBčina LjuBLjana datum ura
parkirišče pri mercaTorju 
na prušnikoVi ulici

13. 6. 2011 9.00 - 17.00

14. 6. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri mercaTorju šTepanjsko 
naselje - parmska

15. 6. 2011 9.00 - 17.00

16. 6. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri inTersparu Vič 20. 6. 2011 9.00 - 17.00

21. 6. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri mercaTorjeVi Tehnični 
TrGoVini, poT k sejmišču

22. 6. 2011 9.00 - 17.00

23. 6. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri mercaTorju V poduTiku na 
poduTiški cesTi 161

27. 6. 2011 9.00 - 17.00

28. 6. 2011 8.00 - 15.30

končna posTaja mpp šT.12, 
VeVška cesTa

29. 6. 2011 9.00 - 17.00

30. 6. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri mercaTorju na jeranoVi - 
ob opekarski cesTi

4. 7. 2011 9.00 - 17.00

5. 7. 2011 8.00 - 15.30

VojkoVa pri šporTnem parku sTožice 6. 7. 2011 9.00 - 17.00

7. 7. 2011 8.00 - 15.30

OBčina vOdice datum ura
parkirišče pri občini Vodice 11. 7. 2011 9.00 - 17.00

parkirišče pri TrGoVini V uTiku 12. 7. 2011 8.00 - 15.30

Odvoz nevarnih odpadkov 2010 Odvoz nevarnih odpadkov 2010
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Mestna OBčina LjuBLjana datum ura
parkirišče pod halo TiVoli 16. 8. 2011 9.00 - 17.00

17. 8. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri sparu VrhoVci 18. 8. 2011 9.00 - 17.00

19. 8. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri šporTnem parku kodeljeVo 22. 8. 2011 9.00 - 17.00

23. 8. 2011 8.00 - 15.30

ob križišču sloVenčeVe in ulice 
7. sepTembra

24. 8. 2011 9.00 - 17.00

25. 8. 2011 8.00 -15.30

parkirišče pri mercaTor cenTru 
koseZe – poduTiška 30                                                                                       

29. 8. 2011 9.00 - 17.00

  30. 8. 
2011

8.00 - 15.30

parkirišče pri mercaTorju 
na dolenjski cesTi 43

31. 8. 2011 9.00 - 17.00

1. 9. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče ob robboVi ulici 5. 9. 2011 9.00 - 17.00

parkirišče pri ciTy parku 
na šmarTinski cesTi

6. 9. 2011 8.00 - 15.30

Za TrGoVino mercaTor - 
na Gmajni 1

7. 9. 2011 9.00 - 17.00

8. 9. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri mercaTorju - 
noVe Fužine 41

12. 9. 2011 9.00 - 17.00

13. 9. 2011 8.00 - 15.30

jeSen 2011

OBčina HORjuL datum ura
parkirišče pri mercaTorju V horjulu 14. 9. 2011 9.00 - 17.00

15. 9. 2011 8.00 - 15.30

OBčina dOL PRi LjuBLjani datum ura
pri kmeTijski ZadruGi V dolu 19. 9. 2011 9.00 - 17.00

20. 9. 2011 8.00 - 15.30

pri kulTurnem domu V dolskem 21. 9. 2011 9.00 - 17.00

22. 9. 2011 8.00 - 15.30

OBčina šKOfLjica datum ura
parkirišče pri Tabor - 
markeTu škoFljica

26. 9. 2011 9.00 - 17.00

27. 9. 2011 8.00 - 15.30

pri Gasilskem domu pijaVa Gorica 28. 9. 2011 9.00 - 17.00

pri Gasilskem domu na laVrici 29. 9. 2011 8.00 - 15.30



OBčina veLiKe Lašče datum ura
pri Zadružnem domu Turjak 3. 10. 2011 9.00 - 17.00

4. 10. 2011 8.00 - 15.30

pri Gasilskem domu Velike lašče 5. 10. 2011 9.00 - 17.00

6. 10. 2011 8.00 - 15.30

OBčina ig datum ura
pri kmeTijski ZadruGi iG 10. 10. 2011 9.00 - 17.00

11. 10. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri TrGoVini mercaTor - Golo 12. 10. 2011 9.00 - 17.00

13. 10. 2011 8.00 - 15.30

OBčina BReZOvica datum ura
dVorišče jkp, kamnik pod krimom 6 17. 10. 2011 9.00 - 17.00

pri Zadružnem domu V noTranjih Goricah, 
podpeška cesTa 380

18. 10. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri domu krajanoV Vnanje 
Gorice

19. 10. 2011 9.00 - 17.00

parkirišče pri občini breZoVica – 
Tržaška cesTa 390

20. 10. 2011 8.00 - 15.30

OBčina dOBROva – 
POLHOv gRadec

datum ura

parkirišče pri ks polhoV Gradec 24. 10. 2011 9.00 - 17.00

25. 10. 2011 8.00 - 15.30

pri Gasilskem domu V dobroVi 26. 10. 2011 9.00 - 17.00

27. 10. 2011 8.00 - 15.30

OBčina vOdice datum ura
parkirišče pri občini Vodice 2. 11. 2011 9.00 - 17.00

parkirišče pri TrGoVini V uTiku 3. 11. 2011 8.00 - 15.30

OBčina MedvOde datum ura
pri ks smlednik 4. 11. 2011 9.00 - 17.00

pri ks pirniče  5. 11. 2011 9.00 - 17.00

OBčina MedvOde datum ura
parkirišče pri bc mercaTorju medVode 7. 11. 2011 9.00 - 17.00

8. 11. 2011 8.00 - 15.30

pri Gasilskem domu V preski 9. 11. 2011 9.00 - 17.00

10. 11. 2011 8.00 - 15.30
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Mestna OBčina LjuBLjana datum ura
parkirišče pri mercaTorju 
na prušnikoVi ulici

14. 11. 2011 9.00 - 17.00

parkirišče pri mercaTorju šTepanjsko 
naselje - parmska

15. 11. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri inTersparu Vič 16. 11. 2011 9.00 - 17.00

parkirišče pri mercaTorjeVi Tehnični 
TrGoVini, poT k sejmišču

17. 11. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri mercaTorju V poduTiku na 
poduTiški cesTi 161

21. 11. 2011 9.00 - 17.00

končna posTaja mpp šT.12, 
VeVška cesTa

22. 11. 2011 8.00 - 15.30

parkirišče pri mercaTorju na jeranoVi - 
ob opekarski cesTi

23. 11. 2011 9.00 - 17.00

VojkoVa pri šporTnem parku sTožice 24. 11. 2011 8.00 - 15.30

Pravilno zloženo embalažo zbiramo doma in jo odlagamo 
v zabojnike z rumenim pokrovom (EMBALAŽA)

Upoštevajmo vrstni red: 
izprazni - izperi - stisni - zloži – odloži.

Kako pravilno ravnamo?

V papirnicah iz prido-
bljenega recikliranega pa-
pirja proizvajajo: lepenko, 
karton, valoviti karton, 

kartonsko embalažo za 
jajca, papirnate vrečke, 
papirnate brisače, tulce in 
pisarniški papir …

Več na: www.eko-paket.si in www.tetrapak.si

Recikliranje v papirnicah
Recikliranje Tetra Pak embalaže 
v Sloveniji poteka v papirnicah:  

Lepenka Tržič in Karton Količevo. 

Odvoz nevarnih odpadkov 2010 Odvoz nevarnih odpadkov 2010



odPadna 
električna in 
elektronSka 
oPrema
Odpadna električna in elektronska oprema ne sodi v zabojnike za ostanek 
odpadkov, prav tako je ne dajemo med kosovne odpadke. Prevzeti jo 
morajo trgovci, pri katerih kupimo nov hladilnik, pralni stroj ali televizor, 
lahko jo odpeljemo v Zbirni center Barje, manjše kose (do velikosti 
sesalca) pa je letos možno oddati tudi v novi premični zbiralnici.

Električna in elektronska oprema vsebuje mnogo okolju nevarnih snovi, 
kot so svinec, kadmij, živo srebro in klorofluoroogljiki (CFC plini), ki jih 
s posebnimi postopki, prilagojenimi posamezni vrsti aparata oziroma 
opreme, uničijo ali ponovno uporabijo.

V Zbirnem centru Barje je zbiranju odpadne električne in elektronske 
opreme namenjenih šest zabojnikov, in sicer: 
1. zabojnik za velike gospodinjske naprave (hladilniki, zamrzovalniki, 

pralni in sušilni stroji …),
2. zabojnik za male gospodinjske naprave (sesalniki, sesalne metle, 

šivalni stroji, opekači …),
3. zabojnik za televizijske in računalniške zaslone,
4. zabojnik za opremo za zabavno elektroniko in telekomunikacije 

(računalniki, tiskalniške enote, faksi, telefoni, radijski sprejemniki, 
videorekorderji, videokamere, DVD predvajalniki ...),

5. zabojnik za opremo za razsvetljavo,
6. zabojnik za električna in elektronska orodja (z izjemo velikih 

nepremičnih industrijskih orodij).
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zmaj Pometaj 
Svetuje:

Biološki odpadki 
predstavljajo okoli 
tretjino vseh vaših 
odpadkov. Te odpadke 
z lahkoto predelamo v 
kakovosten kompost, 
ki ga lahko nato 
uporabljamo namesto 
mineralnih gnojil.

Ogrizki, olupki, 
   ostanki hrane  – 
iz bio odpadkov 
 kompost nastane.

Letno posameznik 
porabi približno 

toliko papirja, kot 
ga dobimo iz šestih 

dreves. Predelava 
tone papirja pa 

ohrani 17 dreves.

Ve  papirja 
in kartona 
lo ujemo, 
manj dreves 
za predelavo 
potrebujemo.

V razvitih 
državah letno 

vsak odvrže 
toliko stekla, 

kot ga vsebuje 
200 kozarcev za 

marmelado.

Pokrov ek  
           odvij, 
zamašek 
       odstrani 
in steklo 
       prihrani.

S predelavo plastenke 
iz aluminija prihranimo 
toliko energije, kot jo 
TV-sprejemnik rabi za 
triurno delovanje.

Embalažo 
stla i 
ali stisni, 
na okolje
pomisli.



PoSebni odPadki
Posebni odpadki so odpadki, s katerimi je treba ravnati na 
poseben način in na katere se nanašajo posebna pravila. Skladno 
z najboljšo evropsko prakso tudi Slovenija v svojem pravnem 
redu predpisuje ločeno zbiranje in predelavo določenih vrst 
odpadkov. Za zbiranje in nadaljnje ravnanje s temi odpadki država 
podeljuje posebne koncesije in licence; pooblaščeni izvajalci  so  
navedeni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje  
www.arso.si/varstvookolja/odpadki/podatki.

gradbeni odpadki
Manjše količine gradbenih odpadkov (opeka, beton, keramika) in 
stavbnega pohištva (okna, vrata) lahko občani oddajo v Zbirnem 
centru Barje, za večje količine pa morajo skleniti pogodbo s podjetjem, 
pooblaščenim za ravnanje s to vrsto odpadkov.

izrabljene avtomobilske gume
Na odlagališče je prepovedano odlagati cele ali razrezane rabljene gume. 
Za zbiranje in ravnanje s temi odpadki je v MOL pooblaščena družba 
SLOPAK. Izrabljene pnevmatike ponavadi oddamo pri vulkanizerjih ali 
pri koncesionarju, njihova oddaja pa je brezplačna.

avtomobili
Zadnji lastnik mora izrabljeno vozilo oddati v razgradnjo. Prebivalci MOL 
vozilo odpeljejo v podjetje Špan na Brezovico pri Ljubljani ali v Avto 
Mlakar na Dolenjsko cesto. Oddaja vozila je brezplačna, ob dostavi 
pa lastnik prejme potrdilo o razgradnji, s katerim lahko vozilo odjavi iz 
prometa.

azbestni odpadki
Med izdelke, ki vsebujejo azbest, spadajo salonitne plošče, azbestno-
cementna kritina, azbest-cementne vodovodne cevi za vodovodna 
omrežja, toplotna izolacija na ogrevalnih kotlih, izolacija na jeklenih 
gradbenih okvirjih, ventilacijske cevi …

V Sloveniji je več podjetij, ki imajo dovoljenje za odstranjevanje 
azbestnih odpadkov, pri manjših količinah pa lahko za pravilno ravnanje 
z azbestnimi odpadki poskrbite sami. Trdno vezani azbestni odpadki 
morajo biti zapakirani v nepropustno zaprtih vrečah tako, da so stiki 
tkanine oziroma folije zvarjeni ali zlepljeni. Potem jih lahko odložimo na 
odlagališče nenevarnih odpadkov.
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zbirni center in 
odlagališče barje
Ljubljansko odlagališče leži na južnem obrobju mesta Ljubljane oziroma 
na severnem obrobju Ljubljanskega barja. Pred odlagališčem je zbirni 
center za razvrščanje različnih odpadkov oz. odsluženih predmetov 
(plastika, pločevina, bela tehnika, oblačila in obutev), v katerem lahko 
odpadke brezplačno oddajo občani Mestne občine Ljubljana, Brezovice, 
Dola pri Ljubljani, Horjula, Iga, Dobrovo-Polhovega Gradca, Medvod, 
Škofljice, Vodic in Velikih Lašč. 

Prevzem odpadkov iz gospodinjstev je v zbirnem centru Barje 
brezplačen! Edina omejitev velja za gradbene odpadke, katerih prevzem 
je brezplačen do 0,5 m3, za prevzem večjih količin pa je treba plačati.

zbirni center je odprt:
•	od 1. aprila do 31. oktobra: vsak delavni dan, od ponedeljka do 

sobote med 6. in 20. uro; 
•	od 1. novembra do 31. marca: vsak delavni dan, od ponedeljka do 

sobote med 6. in 18. uro. 

Za zbiranje večjih količin odpadkov, ki nastajajo pri selitvah, adaptacijah 
stanovanj in večjem čiščenju prostorov, lahko na telefonski številki 01/ 
477 96 40 naročite zabojnike različnih velikosti. Njihov prevzem in odvoz 
je treba plačati v skladu s cenikom, sicer pa lahko večje količine odpadkov 
na Odlagališče Barje pripeljete tudi sami (prej pokličite na številko  01/ 
200 35 25).

odlagališče barje je odprto:
•	 od 1. aprila do 15. maja: od ponedeljka do sobote med 6. in 20. uro; 
•	 od 16. maja do 31. oktobra: od ponedeljka do petka med 6.00 in 

20.00; ob sobotah do 14. ure, 
•	 od 1. novembra do 31. marca: od ponedeljka do sobote med 6.00 

in 18.00; ob sobotah do 14. ure. 

Prebivalci Vodic in okolice lahko odpadke iz gospodinjstev vsako soboto 
med 9. in 12. uro odpeljete v  Zbirni center Vodice, prebivalci Iga pa 
prav tako vsako soboto ob enakih urah v Zbirni center Matena.



Vir:

akumulaTorji neVarni odpadki

aluminijasTe konZerVe, posode in Folije embalaža

aVTo loščilo neVarni odpadki

aVTomobilsko sTeklo kosoVni odVoZ

aVTomobilske Gume posebni odpadki

aVTomobilske raZbiTine posebni odpadki

bakrene ceVi Zbirni cenTer

barVano sTeklo sTeklo

barVe (raZlične) in barVe V raZpršilu neVarni odpadki

barVni Filmi in FoToGraFije preosTanek odpadkoV

baTerije nicd; hG neVarni odpadki

baTerijski Vložki in baTerije Za ponoVno 
polnjenje

neVarni odpadki

bela (pokosiTrena) pločeVina embalaža

bencin (osTanek) neVarni odpadki

brošure papir

cd-ji  Zbirni cenTer

celoFan preosTanek odpadkoV

ceVi Za ZaliVanje VrTa preosTanek odpadkoV

ciGareTne škaTlice preosTanek odpadkoV

cVeTje bio odpadki

čajne Vrečke bio odpadki

časopisi papir

c

b

č

a
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čeVlji preosTanek odpadkoV

čisTila Za koVine neVarni odpadki

čisTila Za kopalnico neVarni odpadki

čisTila Za pečice neVarni odpadki

črnilo in karTuše neVarni odpadki

deli kolesa Zbirni cenTer

dVd-ji Zbirni cenTer

elekTrična in elekTronska oprema Zc Zbirni cenTer

embalaža ZamrZnjene hrane, karTon p papir

embalaža ZamrZnjene hrane, laminaT embalaža

embalažna Folija embalaža

embalažni papir papir

FlomasTri neVarni odpadki

FluorescenTne sVeTilke neVarni odpadki

FoToGraFske kemikalije neVarni odpadki

Gasilni aparaT neVarni odpadki

Gnila hrana (skupaj Z embalažo) preosTanek odpadkoV

Gnojila neVarni odpadki

Gospodinjski aparaTi Zbirni cenTer

Gradbene rušeVine (manjše količine) Zbirni cenTer

GramoFonske plošče, preosTanek odpadkoV, 
bolšji trg

Gradbeni maTerial, ki Vsebuje aZbesT neVarni odpadki, Zbirni cenTer

GrmičeVje (manjše količine - ZreZano) bio odpadki

GrmičeVje (Večje količine) Zbirni cenTer, 
klic - Za odVoZ ZeleneGa odreZa 

pokličiTe 01/477-96-32

Guma preosTanek odpadkoV

hidraVlična olja neVarni odpadki

hladilniki Zbirni cenTer

insekTicidi in njihoVa embalaža neVarni odpadki

iZolacijsko, oGnjeVarno in ojačano 
sTeklo

preosTanek odpadkoV

d

e

F
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h
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jajčne lupine bio odpadki

joGurToVi lončki embalaža

karTon in karTonska embalaža papir

karTonska embalaža Tekočin (mleko, sok) 
in mlečnih iZdelkoV

embalaža

kaseTe (aVdio in Video) preosTanek odpadkoV

kaTaliZaTorji neVarni odpadki

kaTaloGi (breZ plasTičnih plaTnic) papir

kaTran Za sTrehe Zbirni cenTer

kaVni FilTri in usedlina bio odpadki

kemična čisTila in kemikalije neVarni odpadki

kemični sVinčniki preosTanek odpadkoV

keramična posoda in okrasna keramika Gospodinjski odpadki

kisline (osTanek) neVarni odpadki

knjiGe papir, bolšji trg

kolesarske Gume in Zračnice preosTanek odpadkoV

kopirni papir preosTanek odpadkoV

kosTi preosTanek odpadkoV

koVina Zbirni cenTer

koVinski aVTo deli (breZ olja) Zbirni cenTer

koVinski Vijaki embalaža

koZarci Vloženih žiVil sTeklo

koZmeTična embalaža embalaža

koZmeTika (osTanek) neVarni odpadki

kuhinjska masT (osTanek) neVarni odpadki

kurilno olje (osTanek) neVarni odpadki

laki (raZlični) neVarni odpadki

lak Za nohTe neVarni odpadki

lasje preosTanek odpadkoV

lepila (osTanek) neVarni odpadki

lepilni TrakoVi preosTanek odpadkoV

les (osTanek) Zbirni cenTer

lisTje (manjše količine) bio odpadki

lisTje (Večje količine) Zbirni cenTer, 
klic - Za odVoZ ZeleneGa odreZa 

pokličiTe 01/477-96-32

lončena posoda preosTanek odpadkoV

lužnine neVarni odpadki

mačji iZTrebki (pesek)  preosTanek odpadkoV

j
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maščoba Za kuhanje neVarni odpadki

maZiVa neVarni odpadki

meTilni alkohol neVarni odpadki

mineralna Volna Za iZolacijo Zbirni cenTer

mlečni iZdelki (pokVarjeni) bio odpadki

mobilni TeleFoni neVarni odpadki

moTorno olje neVarni odpadki

naFTa (osTanek) neVarni odpadki

niTro raZTopina neVarni odpadki

 

oblačila (čisTa, V dobrem sTanju) Zbirni cenTer, bolšji trg

oblačila (umaZana in raZTrGana) preosTanek odpadkoV

odpadki Z Gradbišč posebni odpadki

odsTranjeValci madežeV neVarni odpadki

odsTranjeValci rje neVarni odpadki

odsTranjeValec laka Za nohTe neVarni odpadki

oGledala preosTanek odpadkoV

okenska iZolacija preosTanek odpadkoV

okensko sTeklo Zbirni cenTer

olja in naoljene sTVari neVarni odpadki

olja Za VZdržeVanje koVine neVarni odpadki

olje Za cVrTje neVarni odpadki

oljni FilTri neVarni odpadki

olupki ciTrusoV in južneGa sadja bio odpadki

omoT od masla preosTanek odpadkoV

osTanki barVe neVarni odpadki

osTanki blaGa preosTanek odpadkoV

osTanki blaGa (Večji kosi) Zbirni cenTer

osTanki hrane bio odpadki

oVojna Folija (od  npr. čokolade) embalaža

papir papir

papirnaTe Vrečke papir

pasoVi preosTanek odpadkoV

penasTa plasTika preosTanek odpadkoV

pepel lesa, premoGa in koksa (ohlajen) preosTanek odpadkoV

perje preosTanek odpadkoV

plasTenke pijač in žiVil (praZne in čisTe) embalaža

plasTenke čisTil in pralnih sredsTeV 
(praZne in čisTe) 

embalaža

n

o

p
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plasTična Folija embalaža

plasTična posoda Za barVo na Vodni 
osnoVi (praZna, čisTa in breZ koVinske 
ročice) 

embalaža

plasTične iGrače preosTanek odpadkoV, bolšji trg

plasTične nakupoValne Vrečke embalaža

plasTične škaTlice ZdraVil (praZne) embalaža

plasTični aVTo deli Zbirni cenTer

plasTični Gradbeni in iZolacijski maTerial preosTanek odpadkoV

plasTični lončki Za rože embalaža

plasTični odbijač Zbirni cenTer

plasTični pokroVčki embalaža

plasTični Vijaki preosTanek odpadkoV

plenice preosTanek odpadkoV

pleVel bio odpadki

pločeVina, pločeVinasTe iGrače in posode embalaža

pločeVinke polirne pasTe Za čeVlje 
(praZna in čisTa) 

embalaža

pločeVinke in posode Za Tekočo barVo in 
olje

neVarni odpadki

pločeVinke žiVil in pijač embalaža

pločeVinke pod priTiskom neVarni odpadki

pluTa in pluToVinasTi Zamaški preosTanek odpadkoV

pohišTVo kosoVni odVoZ, bolšji trg

pokroVčki sTeklenic embalaža

porcelan preosTanek odpadkoV

posTeljnina Zbirni cenTer

pokVarjena hrana (breZ Tekočin in 
embalaže) 

bio odpadki

pralni sTroj Zbirni cenTer

preproGe kosoVni odVoZ

prTi Zbirni cenTer

računalniki in računalniška oprema Zbirni cenTer

radiaTorji Zbirni cenTer

raZkužila neVarni odpadki

raZredčila neVarni odpadki

reVije (breZ plasTičnih plaTnic) papir

saloniTne plošče posebni odpadki

saniTarne poTrebščine in papir bio odpadki

senčno sTeklo preosTanek odpadkoV

silikonski kiT neVarni odpadki

r
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smeTi preosTanek odpadkoV

smuči kosoVni odVoZ, bolšji trg

sobne rasTline (breZ lončkoV) bio odpadki

sredsTVa proTi moljem in mrčesu neVarni odpadki

sredsTVa proTi pleVelu neVarni odpadki

sredsTVa proTi rjaVenju neVarni odpadki

sredsTVa proTi ZmrZoVanju neVarni odpadki

sredsTVa Za čiščenje neVarni odpadki

sredsTVa Za hlajenje neVarni odpadki

sredsTVa Za odsTraniTeV VodneGa kamna neVarni odpadki

sredsTVa Za odsTranjeVanje barVe neVarni odpadki

sredsTVa Za odVračanje škodljiVceV neVarni odpadki

sredsTVa Za VaroVanje lesa neVarni odpadki

sTeklena embalaža ZdraVil (praZna) sTeklo

sTeklena Volna Za iZolacijo Zbirni cenTer

sTeklenice sTeklo

sTiropor Zbirni cenTer

sTrup Za podGane, polže ... neVarni odpadki

sTrupene snoVi neVarni odpadki

sVeče preosTanek odpadkoV

sVeTila, ki ne Vsebujejo Topil preosTanek odpadkoV

sVeTila, ki Vsebujejo Topila neVarni odpadki

sVeTilno olje neVarni odpadki

sVinčeni krisTal preosTanek odpadkoV

škaTle (karTonske) papir

šTedilniki kosoVni odVoZ

Talne obloGe kosoVni odVoZ

TapeTe preosTanek odpadkoV

Termoakumulacijske peči Zbirni cenTer

TermomeTri neVarni odpadki

Tiskalnik Zbirni cenTer

ToaleTni osVežilci Zraka neVarni odpadki

Topila neVarni odpadki

ToploTna iZolacija preosTanek odpadkoV

TraVa bio odpadki

Trda plasTika preosTanek odpadkoV

Tube in pločeVinke lepila neVarni odpadki

TV aparaTi Zbirni cenTer

Tube (plasTične in koVinske, npr. od 
majoneZe, Zobne pasTe ...)

embalaža

š

T

usnje in usnjeni iZdelki preosTanek odpadkoV

ValoViTa lepenka papir

Varčne žarnice neVarni odpadki

VejeVje Zbirni cenTer, 
klic - Za odVoZ ZeleneGa odreZa 

pokličiTe 01/477-96-32

Vijaki (Večje količine) Zbirni cenTer

Volnene odeje Zbirni cenTer

Vreče Za cemenT preosTanek odpadkoV

VrTni odpadki bio odpadki

VžiGalniki preosTanek odpadkoV

ZdraVila neVarni odpadki

ZelenjaVa (osTanek) bio odpadki

ZGoščenke preosTanek odpadkoV

Zračni FilTri neVarni odpadki

ZVeZki papir

žarnice preosTanek odpadkoV

žeblji Zbirni cenTer

žica Zbirni cenTer

žimnice kosoVni odVoZ

žiVa meja (odreZ) Zbirni cenTer, 
klic - Za odVoZ ZeleneGa odreZa 

pokličiTe 01/477-96-32

žiValski iZTrebki preosTanek odpadkoV

žiVo srebro neVarni odpadki

v primeru težav ali nejasnosti 
pokličite na 01/ 477 96 67 in 
01/ 477 96 30 ali nam pišite 
na e-naslov info@snaga.si. 
več informacij o pravilnem 
ločevanju podatkov dobite tudi 
na spletni strani www.snaga.si.
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S kartico do 
Podzemnega 
zabojnika
Da bi v središču Ljubljane sprostili javne površine in polepšali mestne 
ulice, smo uvedli podzemne zbiralnice, učinkovit sistem ločevanje 
odpadkov po posameznih frakcijah, ki ga mnogi meščani že vestno 
uporabljajo.

Uporaba podzemnih zbiralnic, katerih lokacije so bile skrbno izbrane, je 
nadvse enostavna in praktična. Zabojniki za papir, steklo in embalažo so 
dostopni vsakomur. Če pa želite odvreči biološke odpadke in ostanek 
gospodinjskih odpadkov, pa potrebujete elektronsko kartico. Njena 
uporaba je preprosta – sledite samo navodilom na zabojniku. 

Svetujemo vam, da raje kot v eno veliko vrečo odpadke razporedite v 
več manjših vrečk in nikoli ne boste imeli težav, kako spraviti preveliko 
vrečo skozi odprtino zabojnika. Po uporabi pa ne pozabite zapreti 
pokrova.

Če ugotovite, da se vam pokrov podzemne zbiralnice noče odpreti, 
poskusite znova. Če pa se vam navkljub temu, da ste pozorno sledili 
navodilom, pokrov ne odpre, pokličite brezplačno telefonsko številko 
080 98 82 in nam opišite vašo težavo.
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S širitvijo in 
nadgradnjo 
odlagališča do 
dolgoročnih zelenih 
rešitev
V okviru nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana 
(RCERO) na Barju bomo s pomočjo evropskih sredstev do leta 2014 
zgradili objekte in zagotovili tehnologijo za sortiranje ter predelavo 
odpadkov, do zdaj pa smo že zgradili čistilno napravo za izcedne vode 
ter uredili četrto in peto odlagalno polje. Več o projektu najdete tudi na 
spletni strani http://www.rcero-ljubljana.eu/.

kaj smo naredili  v letu 2010?
Pomembna pridobitev je nova deset milijonov evrov vredna čistilna 
naprava za čiščenje izcednih voda. Poskusno obratovanje in postopni 
zagon se je začel marca lani, julija smo pripravili svečano otvoritev, z 
rednim obratovanjem pa je začela januarja letos. Z njo smo izpolnili 
pogoje za okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje odpadkov, kar nam 
bo omogočalo odlaganje odpadkov tudi v prihodnje. Pomembno je 
tudi, da se v kanalizacijo in centralno čistilno napravo ne bodo iztekale 
izcedne vode ter obremenjevale kapacitet centralne čistilne naprave v 
Zalogu. Čistilna naprava lahko dnevno prečisti do 640 m3 izcednih voda 
iz odloženih odpadkov, predvidena povprečna dnevna količina voda, ki 
se očisti na čistilni napravi, pa je 400 m3. 

V mesecu oktobru je potekal prvi krog javnega naročila po postopku 
konkurečnega dialoga za objekt za predelavo odpadkov. Na naš 
naslov so prispele rešitve treh kandidatov, konzorcija GORENJE d. 
d. & DANECO IMPIANTI SRL, konzorcija RIKO d. o. o. & CESTNO 
PODJETJE LJUBLJANA d. d. in konzorcija STRABAG AG & STRABAG 
Umweltanlagen GmbH. Posredovane tehnične rešitve bo komisija 
analizirala in na podlagi analize pripravila zahteve za drugega od 
treh krogov pogajanj. Šele zadnja ponudba bo pravno zavezujoča za 
ponudnika. Končno izbiro ponudnika in podpis pogodbe načrtujemo 
oktobra letos.

kaj bo spremenila nadgradnja rcero? 
Skupni projekt Mestne občine Ljubljana, 24 občin širše ljubljanske in 
razširjene osrednjeslovenske regije ter podjetja Snaga je skupna rešitev 
problematike reševanja ravnanja z odpadki v osrednji slovenski regiji na 
način, ki je prijazen do okolja. 



Objekti RCERA bodo omogočali predelavo odpadkov, kar pomeni, da 
se bo skoraj 80 odstotkov zbranih mešanih odpadkov obdelalo v obratu 
za obdelavo odpadkov, hkrati pa bodo objekti omogočali pridobivanje 
bioplina, ki ga bomo uporabili za proizvodnjo električne energije. Poleg 
tega, da bo z nadgradnjo RCERO rešen problem zapolnjenosti sedanjih 
zmogljivosti odlagališča Barje in količina odloženih odpadkov zmanjšana 
za šestkrat do sedemkrat, bo zmanjšanje deleža biorazgradljivih 
odpadkov, odloženih na odlagališču, prispevalo tudi k zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov.

Skoraj 60 odstotkov komunalnih odpadkov (zbranih v črnih in 
sivih posodah, kjer bi morali biti samo odpadki, ki ne spadajo 
v nobeno drugo posodo), je biorazgradljivih. to pomeni, da 
se njihova pot ne bi smela končati na odlagališču, temveč 
v nadaljnji predelavi. Poleg tega med ostankom odpadkov 
najdemo tudi plastiko, steklo in kovine, ki jih lahko ponovno 
uporabimo. ocenjujemo, da z ločevanjem, omejenim na 
sodelovanje občanov, ne bomo nikoli mogli zagotoviti 
popolnega ločevanja, zato moramo zagotoviti industrijske 
sortirnice in predelovalnice odpadkov. tako bomo poleg 
energije zagotavljali tudi surovine in obenem ohranjali 
prostor na odlagališču odpadkov. v veliki meri bomo s tem 
tudi preprečili nastajanje neprijetnega vonja na odlagališču, 
za katerega je »odgovorno« razkrajanje bioodpadkov.
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čistilna naprava za izcedne vode

za lePšo ljubljano 
Podjetje Snaga se akciji Za lepšo Ljubljano pridružuje z odvozom zbranih 
odpadkov in z zagotavljanjem pripomočkov za lažje izvajanje čistilnih akcij. 
Društva in organizacije, ki sodelujejo v čistilnih akcijah in so jih predhodno 
uskladila v četrtnih skupnostih, si lahko zagotovijo rokavice za enkratno 
uporabo in vreče, ki jih potrebujejo pri čiščenju. Rumena vreča je namenjena 
zbiranju odpadne embalaže, druga, črna vreča, pa za vse druge odpadke. 
Odpadno električno in elektronsko opremo ter avtomobilske gume prinesite 
na zbirno mesto, gradbenih in nevarnih odpadkov pa ne pobirajte, temveč 
o njih obvestite organizatorja čistilne akcije.

do želenih informacij tudi prek mobilnega 
portala m.snaga.si.
Podjetje Snaga vam informacije o urnikih odvoza odpadkov, zbirnih 
centrih odpadkov in Odlagališču Barje ter o veljavnih cenikih ponuja 
tudi na novem mobilnem portalu m.snaga.si. Na portalu lahko vnesete 
ulico, v kateri živite, in prejmete datume odvoza kosovnih odpadkov za 
njihovo zbirno mesto. 

v preteklih letih je bil organiziran brezplačni spomladanski 
odvoz zelenega odreza, v letu 2011 pa je odvoz na voljo le 
proti plačilu. za naročilo zelenega odreza lahko pokličete 
477 96 32 ali nam pišete na stojan.blatnik@snaga.si.
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kje zbiramo PoSamezne 
vrSte odPadkov?

01/477 96 67
www.snaga.si

m.snaga.si


