v objemu narcis in čistoče
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EVROPSKE DIREKTIVE S POUDARKOM NA DOSEGANJU OKOLJSKIH
CILJEV
Direktiva 2008/98/ES o odpadkih, Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni
embalaži, Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih
IMPLEMENTACIJA V ZAKONODAJO REPUBLIKE SLOVENIJE
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l.RS št. 32/06, 98/07, 62/08,
53/09)
Uredba o ravnanju z odpadki z odpadki (Ur.l.RS št. 34/08)
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l.RS št. 84/06,
106/06, 110/07)
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (Ur.l.RS št.
68/08, 39/10)

CILJ TE ZAKONODAJE JE PREUSMERITEV KOMUNALNIH ODPADKOV IZ
ODLAGALIŠČ V PREDELAVO. MANJŠE KOLIČINE ODLOŽENIH 2
ODPADKOV V NARAVI POMENIJO OHRANJANJE NARAVNEGA OKOLJA
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Z ZBIRANJEM ODPADNE EMBALAŽE

OBSTOJEČE:

PO NOVEM :

IN
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NADGRADNJA EKOLOŠKIH OTOKOV
Z zbiranjem odpadkov od vrat do vrat

bomo ločeno zbiranje ljudem bolj
približali.

<
Ekološki otoki
ostajajo.
Urejanje na novih lokacijah ni
predvideno.

Z ločenim zbiranjem od vrat do vrat se količina ločeno zbranih odpadkov poveča!
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večji nadzor pri odlaganju (zabojniki so
označeni z ID številkami, povzročitelj
odpadkov je znan, zato se lahko hitreje
odpravijo nepravilnosti pri odlaganju),
zbrane čistejše frakcije,
finančna
stimulacija
povzročiteljev
odpadkov (zaradi doslednega ločevanja
odpadkov bo povzročitelj potreboval manjši
zabojnik za mešane odpadke in si tako
znižal svoje mesečne izdatke).
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pomanjkanje
nadzora
nad
pravilnim
odlaganjem odpadkov (ali v zabojniku za
ločeno zbiranje res končajo samo tisti
odpadki, ki se lahko predelajo),
odprtine
na
zabojniku
onemogočajo
odlaganje večje plastične in steklene
embalaže,
zabojniki se polnijo nepredvideno, zato je
težje načrtovati praznjenje,
neenakomerna dostopnost ekoloških otokov
vsem občanom,
težave pri določanju novih lokacij,
visoki stroški ureditve ekološkega otoka
(cena enega zabojnika znaša približno 450
evrov, dodatni stroški ureditve podlage).
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ločeno zbiranje odpadne embalaže

ločeno zbiranje
kuhinjskih odpadkov

OD VRAT DO VRAT
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INDIVIDUALNI OBJEKTI
(hiše)

Vprašalnik glede velikosti zabojnika
in glede delitve zabojnika z drugimi
gospodinjstvi

VEČSTANOVANJSKI OBJEKTI
(bloki, stolpnice)

Avtomatična razdelitev dodatnih
zabojnikov glede na izkušnje
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MEŠANI KOMUNALNI
ODPADKI

ODPADNA
EMBALAŽA

KUHINJSKI
ODPADKI

Obdelava odpadkov

Odpadki se odložijo
na odlagališča.

Odpadki se odpeljejo v predelavo.
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Cilj: povečanje količine ločeno zbranih odpadkov na 40% v treh letih!

Na odlagališča odpadkov lahko
odlagamo samo tiste odpadke, ki se
jih ne da predelati.

Trenutno je v zabojnikih za mešane
komunalne odpadke še vedno veliko
odpadkov, ki bi se, če bi bili ločeno zbrani,
lahko predelali.

Zato bomo ločeno zbiranje ljudem čim bolj
približali.
Zato bomo odpadke pobirali po sistemu
“od vrat do vrat”.
Najugodneje je, da so odpadki ustrezno
ločeni že na izvoru nastanka.

Odpadki bodo ločeni že na izvoru.
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Stanovalci v
individualnih
stanovanjskih
objektih in v
večstanovanjskih
objektih bodo
v najem dobili
zabojnik za
zbiranje odpadne
embalaže.
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Zabojnike bomo postopoma razdeljevali po izdelanem terminskem načrtu, o čemer
boste obveščeni.

 Plastenke pijač in živil



Plastična embalaža 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.)

 Plastični kozarci in lončki

 Plastične vrečke in folija
 Kartonska embalaža za tekoča živila npr.

embalaža mleka in sadnih sokov
 Pločevinke živil in pijač
 Plastična embalaža nenevarnih kemikalij
(ustrezno izpraznjena)
 Kovinska embalaža barv (ustrezno
izpraznjena)
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Pred oddajo embalažo stisnemo in očistimo ostankov. Večje kose embalaže oddamo
Zbirni center Jesenice.

DVE VRSTI
ZELENI ODREZ OZ.
VRTNI ODPADKI

KUHINJSKI ODPADKI

TEDENSKI
ODVOZ

KOMPOSTNIK

BREZPLAČNI
ODVOZ
(04 581 04 55)

BREZPLAČNI
DOVOZ NA ZBIRNI
CENTER JESENICE
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V občinah moramo zagotoviti, da biološki odpadki ne bodo končali med
mešanimi odpadki.

Z ločenim zbiranjem bioloških odpadkov bomo:
 zmanjšali skupne količine odloženih odpadkov na
odlagališčih,
 zmanjšali količine biorazgradljivih odpadkov na
odlagališčih in s tem nastajanje toplogrednih plinov,
 omogočili predelavo bioloških odpadkov.
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KAKO BOMO ZBIRALI KUHINJSKE
ODPADKE?
Gospodinjstva bodo lahko izbirala med zabojniki
volumna 80, 120 ali 240 litrov.
Velja za individualne in večstanovanjske objekte.

Gospodinjstva si lahko zabojnik delijo.

Zabojnik za kuhinjske odpadke si lahko med seboj delijo do tri gospodinjstva na16
podlagi podpisanega sporazuma.

zelenjavni odpadki
olupki in ostanki sadja
kavna usedlina
kavni filtri in čajne vrečke
netekoči ostanki hrane
jajčne lupine
pokvarjeni prehrambni
izdelki
papirnate vrečke in robčki
moker časopisni papir

 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
17

KAJ SODI V ZABOJNIK ZA
MEŠANE ODPADKE?
Odpadki, ki se ne predelajo:
- celofan, cigaretni ogorki, fotografije, flomastri, glavniki,

manjši glineni izdelki, ogledala (manjša), lepilni trakovi,
lončena posoda, igrače, kasete (avdio in video), zgoščenke (CDji), keramika (manjše količine), kemični svinčniki, tapete
(manjše količine), onesnažena embalaža, ohlajen pepel,

plenice, higienski vložki, pluta (manjše količine), porcelan
(manjše količine), usnjeni izdelki (manjše količine), iztrebki
malih živali, pesek mačjih stranišč, …
V zabojnik je prepovedano odlagati odpadke,
ki se lahko predelajo:
- odpadno embalažo in druge koristne odpadke,
- biološke odpadke,
- nevarne odpadke.
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Nasvet: večje kose komunalnih odpadkov lahko oddamo v Zbirni center Jesenice.

Odvoz bo na 14
dni.

Odpadke bomo
po obdelavi
odložili na
odlagališča
odpadkov.

Odvoz bo na 14
dni.

Odpadke bomo
predali
pooblaščenim
družbam za
predelavo
odpadne
embalaže.

Odvoz bo potekal enkrat
tedensko.
*v zimskem času je možen odvoz na
14 dni

Odpadke bomo peljali
prevzemnikom,
ki bodo poskrbeli,
da se bodo predelali.

Zmanjšali bomo število mesečnih odvozov mešanih odpadkov!
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Zaradi ločenega zbiranja odpadkov na izvoru
(odpadne embalaže in kuhinjskih odpadkov),
se bodo zmanjšale količine odpadkov v zabojniku za mešane
komunalne odpadke.

Zato bomo zmanjšali število mesečnih odvozov
mešanih odpadkov.

Danes odvoz mešanih komunalnih
odpadkov

Jutri odvoz mešanih
odpadkov

1-krat tedensko

Na 14 dni

2-krat tedensko

1-krat tedensko
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NAŠTEJMO ŠE NEKAJ PREDNOSTI...
danes

jutri
Ker družina
ločuje, se
lahko
odloči za
manjši
zabojnik.

120-litrski
zabojnik za
mešane
komunalne
odpadke

Na odlagališče
odpeljemo
480 litrov mešanih
komunalnih odpadkov
na mesec.

80-litrski
zabojnik za mešane
komunalne odpadke
Na odlagališče
odpeljemo 160 litrov
mešanih komunalnih
odpadkov
na mesec.

V predelavo
odpeljemo
240 litrov
odpadne
embalaže
na mesec.

V predelavo
odpeljemo
320 litrov
bioloških
odpadkov
na mesec.
Se predelajo
v kompost
ali uporabijo
kot energetski vir.
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Če odpadke
kvalitetno
ločujemo na
izvoru, se količine
mešanih
komunalnih
odpadkov
v zabojnikih za
mešane
komunalne
odpadke
zmanjšajo.
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OBSTOJEČE:

PO NOVEM:

Gospodinjstva trenutno
plačujejo odvoz in
deponiranje odpadkov na
osnovi števila oseb v
gospodinjstvu.
Obstoječe cene se niso
spremenile že od leta 2003,
zato se cena za ravnanje z
odpadki zaradi uvedbe
ločenega zbiranja odpadkov
ne more znižati.

Stroški odvoza se zaradi
uvedbe ločenega zbiranja
odpadne embalaže ne
bodo povišali.
(izmenični odvoz z mešanimi komunalnimi
odpadki na 14 dni)

Stroški se bodo zaradi
odvoza kuhinjskih
odpadkov zvišali zaradi
neizogibne uvedbe nove
relacije tedenskega odvoza,
kar je nova storitev
(zbiranje in oddajanje v
predelavo).

Zmanjšali bomo število mesečnih odvozov mešanih odpadkov!
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MENJAVA ZABOJNIKOV ZA ODPADKE
Menjave obstoječih zabojnikov za mešane odpadke ne bomo zahtevali.
Občani bodo še vedno lahko obdržali obstoječe zabojnike za mešane odpadke
(tudi če imajo kovinske zabojnike).

Če pa bodo ugotovili, da jim velikost zabojnika ne ustreza, ga bodo lahko
zamenjali z manjšim oz. večjim, lahko pa se bodo odločili za to, da bodo zabojnik
za komunalne odpadke namenili ločenemu zbiranju odpadne embalaže.
OBČANI BODO IMELI DVE MOŽNOSTI:

NAKUP

NAJEM

Najmanjša velikost zabojnika za mešane odpadke je 80 litrov.
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Zabojniki
za
odpadno
embalažo

Zabojniki
za mešane
komunalne
odpadke

Zabojniki
za
kuhinjske
odpadke

V zabojnik za
mešane komunalne
odpadke odlagamo
samo odpadke, ki jih
ni mogoče predelati

Ločeno
zbiranje
kosovnih
odpadkov

Ločeno
zbiranje
nevarnih
odpadkov

Zabojniki
za
Ekološki
odpadno
otoki
embalažo

Zbirni
centri za
ločeno
zbiranje
odpadkov
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 čim manj mešanih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na
odlagališčih,
 povečati količine ločeno zbranih odpadkov iz 19 % na 40 %,


Ločeno zbrane odpadne embalaže iz 963 ton v letu 2010 na 2.000 ton v letu 2014;


Bioloških odpadkov iz 447 ton v letu 2010 na 800 ton v letu 2014.

 prispevati k varovanju okolja,
 olajšati ločevanje odpadkov z uvedbo sistema “od vrat do vrat”.
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