
 

 

RAVNANJE Z BIOLOŠKIMI ODPADKI PO NOVEM  
 

V mesecu juliju je v veljavo stopila Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in 
zelenim vrtnim odpadom (Ur.l.RS št. 39/2010), ki predpisuje ločeno zbiranje bioloških odpadkov na 
izvoru nastanka in hkrati prepoveduje njihovo odlaganje na odlagališča. Med mešanimi komunalnimi 
odpadki, ki se odložijo na odlagališča je trenutno približno 35 % bioloških odpadkov. Obveza na nacionalni 
ravni je količino teh odpadkov zmanjšati vsaj na 18 %.  
Ločeno zbiranje vrtnih odpadkov v občinah Jesenice in Žirovnica je že urejeno, obstajajo tri možnosti in 
sicer:  
HIŠNO KOMPOSTIRANJE BREZPLAČEN DOVOZ V   POBIRANJE NA OSNOVI NAROČILA 
    ZBIRNI CENTER     NA št. 581-04-55 

   
 

Naša naslednja naloga  je vzpostaviti še učinkovit sistem ločenega zbiranja kuhinjskih odpadkov v 
gospodinjstvih na območju obeh občin – Jesenice in Žirovnica.  
 

LOČENO ZBIRANJE KUHINJSKIH ODPADKOV  
 

S postavitvijo sistema za ločeno zbiranje kuhinjskih odpadkov bomo pričeli že v mesecu septembru.  

 

Stanovalci večstanovanjskih objektov in stanovanjski objekti brez vrta bodo avtomatično vključeni v 
sistem rednega odvoza kuhinjskih odpadkov, medtem ko bodo stanovalci individualnih objektov z 
lastnim vrtom imeli možnost, da se sami opredelijo na kakšen način bodo ločevali svoje kuhinjske 

odpadke. Gospodinjstva, ki se nahajajo v naslednjih naseljih: Planina pod Golico, Plavški Rovt, Javorniški 
Rovt, Prihodi, Pejce, Žerjavec, ne bodo vključena v sistem ločenega zbiranja kuhinjskih odpadkov. 

 

 
 

Zabojnike za ločeno zbiranje kuhinjskih odpadkov v 
večstanovanjskih objektih bomo na terenu pričeli 

razdeljevati zadnji teden v avgustu. Velikost 
zabojnikov bo odvisna od števila stanovalcev in se 

bo sproti prilagajala glede na količine zbranih 
kuhinjskih odpadkov. Zabojniki bodo rjave barve, v 
nadaljevanju sledijo navodila, kaj sodi v zabojnike 

za kuhinjske odpadke. 

 

Občani v individualnih stanovanjskih objektih 
boste imeli možnost izbire: kuhinjske odpadke 

boste lahko oddajali v zabojnike za zbiranje 
kuhinjskih odpadkov ali pa jih boste lahko sami 

predelovali v hišnem kompostniku na svojem vrtu. 
Svojo odločitev o ravnanju s kuhinjskimi odpadki 

boste sporočili tako, da boste izpolnili anketo. 
Vrnjene anketne liste bomo zbirali do 1.9. 2011 

 

 

 

 

KAJ SODI V ZABOJNIKE ZA KUHINJSKE ODPADKE? 
 OSTANKI HRANE 

 ZELENJAVNI ODPADKI 
 OLUPKI IN OSTANKI SADJA, JAJČNE LUPINE 

 KAVNA USEDLINA, KAVNI FILTRI, ČAJ IN ČAJNE USEDLINE 
 POKVARJENI PREHRAMBENI IZDELKI (BREZ TEKOČIN IN EMBALAŽE) 

 

 


