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NASLOV 

Pregled stanja ločevanja odpadkov v občini Šempeter – 
Vrtojba 
 

IZVLEČEK 

V diplomski nalogi obravnavamo temo, ki je zelo aktualna. Končno smo se začeli 

zavedati, da tudi gospodinjski odpadki predstavljajo ogromen delež pri 

onesnaževanju okolja. Če smo včasih smeti zbirali v eni vrečki, ki smo jo odvrgli v 

zabojnik za smeti za mešane komunalne odpadke, se zdaj zavedamo, da lahko večino 

surovin iz odpadkov ponovno uporabimo. Tako smo končno začeli smeti ločevati. 

Nekateri zaradi čuta za okolje, v katerem živimo, večina pa zaradi zakonodaje in 

predpisov lokalnih oblasti, ki urejajo področje zbiranja in ravnanja z odpadki.  

Namen in cilj diplomske naloge je bil, da ugotovimo navade občanov občine 

Šempeter-Vrtojba ter stopnjo ozaveščenosti pri ločevanju odpadkov v vsakdanjem 

življenju. Ugotavljali pa smo tudi skladnost teh navad z dejansko zakonodajo.  

Z anketo, ki smo jo opravili v občini Šempeter-Vrtojba, smo preverili, kako 

ozaveščeni so občani na področju ravnanja z odpadki in kako uspešno je pri zbiranju 

ločenih odpadkov komunalno podjetje, ki skrbi za odvoz smeti v tej občini. Iz 

rezultatov smo ugotovili, da je treba na tem področju še veliko narediti, saj veliko 

ljudi še vedno nima ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov v bližini svojega 

doma, tisti, ki pa ga imajo, pa velikokrat ne vedo, v kateri zabojnik spada določen 

odpadek. Vse to seveda onemogoča uspešno zbiranje odpadkov, ki se jih da 

reciklirati in tako je odstotek odpadkov, ki bi jih lahko uspešno ločili, a neizkoriščeni 

končajo svojo pot med mešanimi komunalnimi odpadki na deponiji, še vedno zelo 

visok. 

Za uspešno ločevanje in zbiranje odpadkov, ki jih lahko recikliramo, bo v občini 

Šempeter-Vrtojba potrebno vložiti še veliko truda in dela, zato v zadnjem delu 

naloge ponujamo nekaj predlogov za izboljšanj obstoječega stanja. 
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TITLE 

A survey of the current state of waste separation in 
Šempeter-Vrtojba municipality  
 

 

ABSTRACT 

In the diploma thesis we discuss currently very modern topic. Finally we became 

aware of the fact that household waste represents a big threat for the environment. In 

the past we collected all household waste in one plastic bag, which we disposed in a 

container. Now we collect our waste in separate fractions because we became aware 

of the fact that we can reuse most of household waste. Some of us are doing so 

because of the strong sense for protection of the environment, other manly because 

of the legislation and fear of paying the fines.  

The intent and main goal of this diploma thesis was to find out what are the habits of 

Šempeter-Vrtojba municipality inhabitants. We also tried to define the rate of 

awareness of the fact that we must preserve our environment and collect our waste in 

separate fractions and compared the habits with actual legislation, which regulates 

waste collecting.  

We made a survey with which we tested the awareness of preserving the 

environment with collecting the waste in separate fractions of the Šempeter-Vrtojba 

municipality inhabitants and the actual successfulness of the company, which deals 

with the waste in Šempeter-Vrtojba municipality. The results of the survey revealed 

that there is still a lot of work to do because there are not enough containers for 

separate waste collection or the inhabitants don't have enough knowledge, because 

they are not sure in which container should they dispose their waste. All of this 

enables successful waste managing and a lot of reusable waste is still disposed in 

landfill instead of being reused.  

There is still a lot to do for a successful waste collecting and recycling in Šempeter-

Vrtojba municipality so we made a few suggestions of improvement in the end of 

this diploma theses.  
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1 UVOD 

Okolje, v katerem živimo je vedno bolj pomembno. Da pa bi ga zaščitili in tako 

ohranili za potomce, smo začeli izvajati nekaj ukrepov, s katerimi naj bi dosegli  

zastavljeni cilj – ohranitev okolja. Eden od ukrepov je tudi zagovarjanje in 

ozaveščanje pomena ločevanja odpadkov. V Sloveniji se ločevanje odpadkov uvaja 

postopoma, zato je v nekaterih delih države ločevanje odpadkov še novost. V 

primerjavi s tujino pa ločevanje odpadkov nima tako dolge tradicije, saj je postalo 

obvezno šele pred kratkim.  

Živimo v zelo razvitem delu sveta, ki mu materialne dobrine niso nedosegljive, 

ampak prej obratno. V zadnjih dveh desetletjih se nam je življenjski standard in z 

njim kupna moč zelo povečala, posledično pa je narasla tudi količina stvari, ki jih 

zavržemo. Proizvedemo ogromne količine odpadkov, ki bi se jih dalo ustrezno 

predelati, a smo na tem področju še v zaostanku v primerjavi z ekološko najbolj 

ozaveščenimi državami. Na tem področju moramo storiti odločne korake k 

približevanju praksam sodobnega zahodnega sveta, ki se jim po svojih željah in 

potrebah želimo približati, če ne celo izenačiti z njimi, pa nam to ne uspeva. Očitno 

je še veliko dela pred tistimi, ki naj ekološko zavest prebivalstva dvignejo na višjo 

raven, saj brez ozaveščanja pomena varovanja okolja in ločevanja odpadkov (zaradi 

ponovne uporabe v proizvodnji in uporabi) ni velike verjetnosti, da bi kmalu dohiteli 

razvite zahodne prakse. 

1.1. Namen diplomske naloge 

Danes se skoraj vse materialne dobrine, ki so namenjene za široko uporabo 

prebivalstva pakirajo v embalažo in ta embalaža predstavlja velik del odpadkov. Po 

vzoru ostalih (ekološko bolj ozaveščenih) držav smo tudi pri nas začeli ločeno zbirati 

odpadke, reciklirati, »biti eko« in varčevati. V diplomskem delu smo skušali 

ugotoviti, kaj to pomeni prebivalcem občine Šempeter-Vrtojba.  

V praktičnem delu diplomskega dela smo na vzorcu občanov Občine Šempeter-

Vrtojba izpeljali anketo,  s katero smo jih povprašali o dobrih in slabih navadah glede 

ločevanja odpadkov. Zanimalo nas je, kako občani dojemajo pomen ločevanja 

odpadkov ter, kje so poglavitni razlogi, da ločevanje že izvajajo ali pa ne. Zanimalo 
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nas je tudi, kako sodelujoči  v anketi ocenjujejo delovanje koncesionarja, ki v imenu 

občine skrbi za delovanje celotnega sistema pobiranja, ločevanja in odvažanja 

odpadkov ter, kaj  je koncesionar na tem področju postoril, da bi uporabniki njihovih 

storitev sledili sodobnim spoznanjem in trendom. 

Podlaga za diplomsko nalogo je bila tudi zakonodaja, ki ureja področje ravnanja z 

odpadki (zbiranje, ločevanje), objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in 

prostor. Primerjali smo ureditev tega področja na državni in lokalni ravni, saj smo 

pregledali tudi odloke iz tega področja, ki so objavljeni na spletni strani 

komunalnega podjetja Komunala Nova Gorica d.d. (objavljeno tudi v Uradnem listu 

RS), ki v tej občini skrbi za izvajanje zbiranja in ločevanja odpadkov. Zato so vsi 

podatki v tej diplomski nalogi preverjeni in verodostojni.  
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2 OKOJE, EKOLOGIJA, RECIKLIRANJE IN VARČEVANJE  

2.1. Okolje 

Mogoče sami nismo nikoli razmišljali o tem, da je za naše preživetje oziroma dobro 

življenje najpomembnejše prav okolje, v katerem živimo. S tem mislimo na vse 

prostore, po katerih se giblje sodobni človek (dom, služba, nakupovalni in športni 

centri, izobraževalne ustanove, pa tudi širša okolica urbaniziranih področji, kot so 

mesta in naselij na obronkih gozdov, kot so nekatere slovenske vasi oziroma zaselki).  

Lah pravi, da je okolje zunanja in notranja celovita prostorska stvarnost na širšem ali 

določenem območju,  kjer seže človekov vpliv delovanja. Zato je  naše okolje vse 

tisto, kar nas neposredno obdaja, kjer živimo, delamo, preživljamo prosti čas itd.  

(Lah, 1995).  

Torej živimo v okolju, ki smo si ga sami spreminjali skozi človeško zgodovino in 

ustvarili takega, kot ga danes poznamo. Je najpomembnejše in ga moramo varovati 

in ščititi, da bi ga ohranili in izboljšali za kakovostnejše življenje.  

Okolje lahko delimo tudi na življenjsko in bivalno. 

»Življenjsko okolje neposredno vpliva na človeka, kar je podlaga za ekonomski in 

družbeni razvoj, ki odločata o življenjskih razmerah« (Lah, 1995, str. 219).  

»Bivalno okolje je prostorsko opremljeno naselje ali njegov del (soseska, zaselek), 

oskrbljeno z vodo, energijo in drugo preskrbo za življenjske potrebe, prometno in 

komunikacijsko pa povezano s širšim okoljem« (Lah, 1995, str. 219).  

To okolje pa nam mora dajati občutek varnosti, predvsem pa mora biti čisto, urejeno 

in s tem tudi zdravo. Seveda ima sodobna družba precej mačehovski odnos do okolja, 

v katerem živi, zato večina urbaniziranih podrčij ne dosega standardov čistosti in 

zdravja.  

Stanje okolja, v katerem živimo je torej posledica nešteto pritiskov, ki so posledica 

človekove dejavnosti. V kakšnem okolju živimo se najboljše kaže skozi emisije  

snovi izločenih v vodo, zrak in tla ter skozi to, koliko odpadkov pridelamo. Da bi 
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aktivno skrbeli za okolje in ga izboljšali, moramo torej vsako načrtovanje dobro 

premisliti (Vogrinčič, 2006). 

»Ustava Republike Slovenije v 72. členu zagotavlja vsakomur pravico do zdravega 

življenjskega okolja. Ali rečeno drugače: vsak od nas ima pravico živeti v okolju, v 

katerem naše zdravje z ničemer ni ogroženo« (Keuc, 2001, str. 9). Zagotovo pa pri 

obravnavi ustavne pravice, kot je določena v 72. členu Ustave Republike Slovenije 

ne smemo pozabiti na neposredno odgovornost vsakega izmed nas za varovanje 

čistega in zdravega okolja, saj pravic brez dolžnosti ni. Ne moremo pričakovati, da 

bodo drugi namesto nas opravili naloge v zvezi z varovanjem okolja. 

Mirkovićeva dodaja, da so vsak posameznik, nevladne organizacije ali strokovna in 

druga združenja dolžni zagotavljati varstvo okolja. Vsi smo dolžni poskrbeti za 

uresničitev svoje ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja. Da bi lahko 

sodelovali v procesu zagotavljanja varstva okolja moramo pa razpolagati s 

potrebnimi informacijami o okolju, ki so javne. Te so: 

 Podatki o stanju in spremembah o okolju 

 Podatki o postopkih in dejavnostih državnih organov, organov lokalnih 

skupnosti, izvajalcev javnih služb (Komunala Nova Gorica d.d.) in nosilcev 

javnih pooblastil, ki se nanašajo na okolje (Mirković, 1999). 

2.2. Ekologija 

Postalo je zelo moderno zatrjevati in se hvaliti, da smo ekološko ozaveščeni, da 

kupujemo samo naravne izdelke in bio zelenjavo in sadje, da postorimo vse, kar je v 

naši moči, da bi ohranili našo sosesko čisto ipd. Vendar pa lahko že na prvi pogled in 

brez natančnejših raziskav ugotovimo, da smo v občini Šempeter-Vrtojba šele na 

začetku poti do ekološko ozaveščenega in odgovornega ravnanja.  

Ekologija je zelo razširjena veda, ki se ukvarja z odnosom človeka do okolja, s 

proučevanjem vpliva človekove dejavnosti na okolje ter s preprečevanjem in odpravo 

posledic, ki jih povzroča človekovo poseganje v naravo. 

Ekologija je znanstvena veda, ki preučuje porazdelitev in bogastvo živih organizmov 

in odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem. Okolje organizma vsebuje 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Znanost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Veda
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivljenje
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo_bitje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Okolje
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njegovo fizično naravno bivališče (habitat), ki ga lahko opišemo z vsoto krajevnih 

samovzniklih dejavnikov kot sta podnebje in geologija in tudi drugih organizmov, ki 

si bivališče delijo. Pojasnjuje, kako živijo rastline in živali v povezavi druga z drugo, 

kako so odvisne od naravnih virov in dobrin (tla, voda, zrak, sončna svetloba). 

Preučuje prilagoditve življenjskim razmeram, kjer organizmi živijo. Znanstvenik, ki 

deluje na področju ekologije, je ekolog (Ekologija, 2012). 

Glavne dejavnosti ekologije so torej usmerjene v varstvo okolja oz. narave in 

združujejo prizadevanja ljudi za uravnotežen odnos do narave ter naravnih procesov 

in pojavov, razumno rabo naravnih virov in dobrin ter vzdrževanje naravnega 

ravnotežja brez uničujočih posledic za vsa bitja našega planeta. 

Naravne katastrofe, kopičenja toplogrednih plinov ter večanje ozonske luknje nas 

opominjajo in trkajo na našo zavest o nujnosti ekološko primernejšega odnosa do 

narave oz. okolja, kar je porok za ustrezne življenjske pogoje našim zanamcem. To, 

kar smo nasledili od naših predhodnikov in kar moramo predati našim zanamcem, je 

naša obveza. Vsakdo izmed nas lahko prispeva kamenček v mozaik ohranjanja 

našega lokalnega okolja in našega planeta nasploh. 

Vzroki za današnje ekološke razmere izvirajo tudi iz bliskovitega razvoja znanosti in 

tehnologije, ki pa ju lahko s pridom uporabimo v dobrobit našega unikatnega 

ekosistema, ki se je razvijal na planetu Zemlja skozi milijone let. Naši zavezniki za 

boljše življenje so tako: 

 obnovljivi viri energije 

 čiščenje odpadnih vod 

 ekološko ravnanje z odpadki 

 ekološki industrijski procesi 

 ekološko kmetijstvo 

 ekološki transport in ne nazadnje 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Habitat_(ekologija)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Podnebje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Geologija
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 ločevanje odpadkov z namenom ponovne uporabe v proizvodnji dobrin za 

vsakdanjo rabo. 

Ekološka zavest se dotika porabnika s strani njegove seznanjenosti s problemi 

naravnega okolja. Ekološka zavest pomeni posameznikovo zaznavanje, dojemanje 

problemov okolja, zavedanje njihovega obstoja, ki ga morda navdaja z 

zaskrbljenostjo ali celo z občutkom pripravljenosti, da sam prispeva k njihovemu 

reševanju. 

Ekologija proučuje odnos človeka do okolja in njegovo poseganje v naravo ter tudi 

poskuša ponovno vzpostaviti porušeno naravno ravnovesje (Leksikon Sova, 2006).  

Ločevanje odpadkov je postalo pomembno predvsem zaradi ekološkega vidika. Tako 

naj bi spet vzpostavili nek naraven nivo odpadkov. Z ločevanjem odpadkov naj bi 

zaživela ideja, da nam ne bo treba več toliko plastike in papirja proizvajati, ker bi 

ponovno uporabili tisto, ki smo jo dobili z ločevanjem odpadkov. Tako bi iz smeti, ki 

smo jih do sedaj preprosto odložili na deponijo, ločili po surovinah, ki se jih da 

ponovno uporabiti (papir, različne vrste plastike, kovina, steklo). S takim ravnanjem 

bi dobili surovine za proizvodnjo, hkrati pa bi zmanjšali količino odpadkov in 

posledično tudi velikost odlagališč za smeti, ki nam jih primanjkuje.  

Zato je res pomembno, kako in koliko ločujemo. Ne smemo si privoščiti in reči sami 

sebi, saj ne bo nič hudega, če enkrat vržemo plastiko med navadne smeti, češ »saj je 

samo mali lonček od jogurta«. Bistvenega pomena je spreminjanje sedanje prakse v 

nekaj novega, kar bo postalo navada prebivalstva oziroma človeštva nasploh.  

2.3. Reciklirane 

Prvi korak na poti do recikliranja surovin je seveda ločeno zbiranje odpadkov. 

Ekološko ozaveščeni ljudje pa poleg tega, da pridno ločujejo surovine, ki se jih da 

ponovno uporabiti in jih odlagajo v zato predvidene zabojnike ter tako omogočajo 

recikliranje, v vsakodnevnem življenju uporabljajo načelo, da vsako stvar uporabijo 

vsaj dvakrat preden jo zavržejo.  

Recikliranje pomeni, da uporabimo še enkrat že uporabljene snovi za izdelavo novih. 

Temeljni namen je vsekakor tudi zmanjšati količino odpadkov, istočasno pa tudi 
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zmanjšati stroške in porabo energije, kot bi jo porabili pri uporabi primarnih surovin 

(Lah, 1995). 

Količina komunalnih odpadkov v Sloveniji se je leta 2009 rahlo zmanjšala, prvič po 

letu 2002. Leta 2009 je bilo zbranih 912.981 ton komunalnih odpadkov oziroma 449 

kg odpadkov na prebivalca. Pri ravnanju s komunalnimi odpadki še vedno prevladuje 

odstranjevanje (71 %), predvsem odlaganje (64 %).  

Z gospodarsko rastjo ter večanjem kupne moči raste tudi količina odpadkov v 

gospodinjstvih. S tem se povečuje tudi raba naravnih virov, saj za enkrat recikliramo 

le okoli tretjino teh odpadkov (Komunalni odpadki, 2012). 

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje v Sloveniji nastane več kot 400 

kg komunalnih odpadkov na prebivalca letno. Leta 2009 jih je nastalo 449 kg na 

prebivalca oziroma 912.981 ton. Količina se je od 2003, do 2008 povečala za 17 %, v 

letu 2009 pa je prvič po letu 2003 nekoliko padla in sicer na 449 kg na prebivalca.  

Pri ravnanju z nenevarnimi komunalnimi odpadki v Sloveniji še vedno prevladuje 

odlaganje. Po letu 2007 smo ga sicer zmanjšali in 2009 smo odložili 20 % manj 

odpadkov kot v 2007. Leta 2009 smo jih tako odložili 64 % (634 tisoč ton), 

recikliranih je bilo 35 % komunalnih odpadkov (350 tisoč ton), kar je sicer 47-krat 

več kot leta 2002, a še vedno se več komunalnih odpadkov odstrani kot predela. 

Ravnanje s komunalnimi odpadki je v Sloveniji v pristojnosti lokalnih skupnosti, saj 

se večji del odvija na medobčinskem nivoju, v bližnji prihodnosti pa se bo odvijalo 

na nivoju pokrajin. Problematiko ravnanja z odpadki bi bilo treba reševati v okviru 

zmogljivih centrov za ravnanje z odpadki, vendar njihova izgradnja ne poteka po 

predvidenih načrtih (Komunalni odpadki, 2012). 

Za leto 2009 so občine poročale o 58 podjetjih, ki so imenovana za zbiranje 

komunalnih odpadkov in 45 podjetjih, ki imajo obveznosti za poročanje v zvezi z 

odlaganjem komunalnih odpadkov. Problematično je prav veliko število izvajalcev 

javnih služb, ki prinaša veliko razdrobljenost, neenake standarde izvajanja javne 

službe, drage storitve javnih služb, pomanjkljivo usposobljenost kadra, državnemu 

inšpektoratu pa težave pri nadzoru nad izvajalci. Glede na značilnosti posameznih 

prispevnih območij, odnos občin do problematike ravnanja s komunalnimi odpadki, 
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način dela in organiziranost izvajalcev občinskih javnih služb, nadzor občinskih 

inšpektoratov in s tem ozaveščenost lokalnega prebivalstva so podatki o zbranih in 

odloženih komunalnih odpadkih po občinah pri nas zelo različni (Dejak, Buda, Jukić 

Soršak, Koželj, 2010).  

 

Slika1: Količina nastalih komunalnih odpadkov v Sloveniji (Komunalni odpadki, 

2012). 

Zaradi nezadovoljivega trenutnega stanja pri ravnanju s komunalnimi odpadki ter da 

bi izboljšali in dosegali cilje ponovne uporabe in recikliranja v RS do leta 2020, je v 

pripravi nov programsko-zakonodajni paket za komunalne odpadke, v katerem bodo 

med drugim določeni minimalni oskrbovalni standardi, tehnični ukrepi in normative 

za opravljanje javnih služb, obveznosti glede zagotavljanja infrastrukture na lokalni 

ravni za izvajanje javnih služb ter obveznosti izvirnega povzročitelja komunalnih 

odpadkov glede ločenega zbiranja na izvoru. Glavne spremembe narekuje nova 

določba o obveznem ločenem zbiranju odpadkov od vrat do vrat za odpadno 

embalažo in biološke odpadke, na ekoloških otokih pa bodo zbirali le še steklo in 

papir ter uvedba ločenega zbiranja vsaj papirja, kovinske in plastične embalaže ter 

kuhinjskih odpadkov v javnih ustanovah in podjetjih. Postavljeni bodo tudi novi cilji 

predelave in odlaganja. Cilji ravnanja z odpadki se bodo iz državne ravni prenesli na 

raven Statističnih regij. Večji poudarek bo tudi na ozaveščanju prebivalstva ter 

izvajanju zbiralnih akcij, ki bodo imele urejen brezplačni odvoz. Delovanje v smeri 

zmanjševanja oziroma manjše porabe in ne le ločevanja ter obdelave odpadkov v 
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prihajajočem programsko-zakonodajnem paketu še ni zajeto, se pa načrtuje v 

naslednjih korakih. 

2.3.1. Recikliranje v EU 

Količina nastalih komunalnih odpadkov se med državami članicami EU precej 

razlikuje, kar je predvsem posledica različnih družbeno-gospodarskih razmer ter 

različnih ravni okoljske ozaveščenosti. Leta 2009 je na območju EU-27 v povprečju 

nastalo 524 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Količina nastalih odpadkov v 

EU-27 se sicer povečuje, vendar je povečevanje počasnejše od rasti BDP, kar 

nakazuje prekinitev povezave z gospodarsko rastjo. Povečevanje količin odpadkov je 

bilo v glavnem posledica vse večjega števila gospodinjstev in potrošnje v 

gospodinjstvih.  

V zadnjem času se v Evropski uniji zraven učinkovitega zbiranja in ločevanja 

komunalnih odpadkov, glede na hierarhijo ravnanja z odpadki vedno bolj poudarja 

preprečevanje nastajanja odpadkov. V Sloveniji smo glede tega šele v začetni fazi, 

saj so nujne spremembe tako pri izdelavi izdelkov kot tudi visoka okoljska 

ozaveščenost prebivalstva (Eurostat, 2011).  

Za lažje razumevanje, kaj pomenijo posamezni znaki, ki jih najdemo na različnih 

embalažah smo jih zbrali in opisali v nadaljevanju.  

 

Slika 2: Mobiusova zanka 

Najbolj znan znak je Mobiusova zanka. Trije kraki pomenijo: zbiranje, predelavo v 

nov izdelek in nakup izdelka. Mobiusova zanka je simbol za izdelek ali embalažo, ki 

ima na koncu življenjskega cikla določeno zbiranje in postopke recikliranja. 

Vsak krak Mobiusove zanke namreč predstavlja del verige potrebne za uspešno 

recikliranje: zbiranje, predelavo v nov izdelek in nakup izdelka iz reciklata (Ekološke 

oznake s področja ravnanja z odpadno embalažo, 2012). 
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Slika 3: Zelena pika 

Zelena pika je znak, ki označuje, da se embalaža izdelka zbira, ponovno uporabi, 

reciklira ali drugače predela. Znak ima podoben pomen kot Mobiusova zanka le da 

Zeleno piko v Sloveniji podeljuje družba Slopak. Zelena pika se pojavlja na embalaži 

izdelkov in označuje, da je ta embalaža vključena v sistem ravnanja z odpadno 

embalažo ter da se zbira, reciklira ali drugače ustrezno predela in ponovno uporabi 

(Ekološke oznake s področja ravnanja z odpadno embalažo, 2012). 

 

Slika 4: Smetnjak 

Ta slika nam pravi, da je embalažo treba odvreči v ustrezen zabojnik za ločevanje 

odpadkov. Košek opozarja, da je embalažo potrebno odvreči na primerno mesto – 

ekološki otok (zbiralnica ločenih frakcij) (Ekološke oznake s področja ravnanja z 

odpadno embalažo, 2012). 

 

 

Slika 5: Simbol s krožnico 
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Simbol s krožnico se uporablja za embalažo, ki je delno ali v celoti izdelana iz 

recikliranega materiala. Istočasno pa nas ta simbol opozarja, da je nekdo (podjetje, 

država) naredila embalažo, ki je delno ali v celoti izdelana iz recikliranega materiala. 

Takšnih simbolov v vsakdanjem življenju ni malo in vedno bolj pogosto jih 

srečujemo tudi pri nas (Ekološke oznake s področja ravnanja z odpadno embalažo, 

2012). 

 

Slika 6: Trikotnik 

Trikotnik je mednarodni simbol, ki uporabnikom pove, da izdelek, ki je označen s to 

oznako,  lahko  recikliramo. Sredi trikotnika je napisana številka, spodaj pa je 

kratica, ki označuje vrsto materiala (Ekološke oznake s področja ravnanja z odpadno 

embalažo, 2012). 

 

Slika 7: Evropska marjetica (Ekološke oznake s področja ravnanja z odpadno 

embalažo, 2012). 

Evropska unija proizvodom dodeli evropsko marjetico, če ti izdelki ne vplivajo 

negativno na okolje, pripomorejo h gospodarnejši rabi energije ter zaradi visoke 

ravni varstva okolja pomenijo dodatno vrednost za potrošnika. Merila za dodelitev 

Evropske marjetice je določila Evropska komisija (Ekološke oznake s področja 

ravnanja z odpadno embalažo, 2012) 
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Slika 8: Nekaj primerov označevanja embalaž 

Na zgornji sliki lahko vidimo nekaj tipičnih primerov oznak na embalaži. Na vrhu je 

steklenica, pod njo desno je vrečka iz Mercatorja, kjer piše, da je reciklirana. Spodnja 

slika levo je iz ovitka neke začimbe, zgornja slika pa je embalaže za mleko. Vsi štirje 

fotografirni kosi embalaže imajo skupni oznaki: trikotnik in zeleno piko, ki sta tudi 

najbolj pogosta znaka na embalažah. 

2.4. Varčevanje 

Vsak dan vnašamo v dom različno plastično, stekleno ali kartonsko embalažo. Ritem 

sodobnega človeka je iz leta v leto hitrejši in bolj potraten. Odpadkov je vedno več, 

še vse do včeraj pa se je praktično razmišljalo le o tem, kako bodo kar najhitreje 

končali v bližnji kanti za smeti.   Na odpadke smo v preteklosti gledali kot na nujno 

zlo. Nič čudnega, energenti so bili poceni, dostopni, glas naravovarstvenikov pa 

slabo slišan. Le malokdo se je zavedal, da z velikimi količinami odpadkov 

škodujemo okolju in da pravzaprav mečemo proč nekaj, kar bi lahko spremenili v 

energijo. 

Varčevanje je preudarna ali zmerna raba denarja ali drugih dobrin. Pomeni tudi, da se 

to ne bi takoj porabilo ampak, da se en del shrani za boljše življenje kasneje 

(Leksikon Sova, 2006). 

Ta definicija nam pride prav v današnjih časih, ko živimo v krizi in recesiji.  

Nenehno gledamo na vsak cent, ki ga porabimo pa tudi na to, da kupimo nekaj, kar 

bomo večkrat uporabili in celo mogoče sami reciklirali in iz tega naredili nekaj 

povsem drugega in uporabnega za nas.   
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Največkrat varčevanje povežemo z denarjem, ampak ni vse v denarju. Varčujemo 

lahko tudi na drugih področjih (dobrinah, sestavinah, dodatkih, hrani, porabi 

energije, goriva itd.). Vsi pa zagotovo nekje varčujemo le, da se mogoče ne 

zavedamo takoj, da smo varčevali – namesto, da si kupimo knjigo, si jo izposodimo v 

knjižnici. 

2.5. Kako sami varčujemo in recikliramo? 

Vsak posameznik lako naredi kaj za okolje in posledično tudi zase. Pogosto to tudi 

počnemo, le da se niti zavedamo ne. Za bolj učinkovito zaščito okolja pa je treba 

dobre navade ozavestiti in tudi s svojim zgledom prepričati svojo okolico, da ravna 

kot mi. Spodaj navajamo nekaj koristnih primerov. 

Eden imed najlažjih načinov varčevanja in hkrati varovanja okolja je to, da ne 

kupimo plastične vrečke, ko nakupujemo. Namesto tega prinesemo s sabo vrečko za 

večkratno uporabo (iz blaga ali katerega drugega materiala). Tako vsakič 

privarčujemo nekaj centov, ki bi jih porabili za nakup vrečke, hkrati pa ne 

obremenjujemo okolja, saj so plastične vrečke so postale naš največji problem. 

Plastične vrečke in ostala plastična embalaža so narejene iz takih materialov, ki jih je 

težko reciklirati in onesnažujejo naš planet. Zato so se tudi nekatere države odločile, 

da ukinejo plastične vrečke in med njimi je tudi Slovenija.  

Da bi privarčevali nekaj papirja in časa, se lahko tudi odločimo za e-račun. To je 

zamenjava za klasični račun, ki ga dobivamo mesečno po pošti. Z e-računom imamo 

vpogled v elektronsko banko, kar nam omogoča lažji pregled nad našimi financami, 

lažje plačevanje računov in pregled plačanih računov. Vpogled imamo 24 ur na dan, 

za to pa le rabimo računalnik z internetom in nekaj računalniškega znanja (E-račun, 

2012). 

Porabo papirja zmanjšamo tudi, če se odpovemo kupovanju časopisov ali revij, ki jih 

lahko spremljamo v elektronski obliki z nekaj znanja o internetu. Prednost pa je tudi 

ta, da si tisti, ki slabše vidijo lahko povečajo pisavo, tako lahko brez problemov in 

očal preberejo želeno novico.  

V gospodinjstvu lahko tudi bolj smotrno uporabljamo izdelke. Naše vodilo naj bo: 

vsako stvar uporabi vsaj dvakrat. Vzemimo za primer peki papir. Mogoče se nam ne 



14 

 

bo zdelo higienično, da bi dvakrat pekli na njem, vseeno pa ga lahko shranimo in ga 

uporabimo, ko potrebujemo zaščito delovne površine pri bolj umazanih opravilih.  

To je le nekaj primerov, seveda pa ima vsak izmed nas svoj način varčevanja in 

recikliranja. Tako smo lahko sami za zgled, lahko pa se vedno še čsa naučimo od 

drugi, ki so bolj ekološko ozaveščeni od nas. Marsikaj pa se lahko naučimo od starih 

staršev, ki so živeli v časih, ko se še ni uporabljalo toliko embalaže in za okolje 

obremenjujočih čistil.  Glavno pa je, da tako živimo vsak dan in ne samo ob dnevih, 

na katere nas spomnijo mediji in, ki se nanašajo na temo ločevanja odpadkov in 

zaščito okolja: 

 Svetovni dan varčevanja z energijo: 6. marec 

 Svetovni dan Zemlje: 22. april 

 Svetovni dan brez avtomobila: 22. april 

 Svetovni dan podnebnih sprememb: 15. maj 

 Svetovni dan okolja: 5. junij 

 Svetovni dan boja proti širjenju puščav in suše: 17. junij 

 Svetovni dan ohranjanja ozonske plasti: 16. september 

 Svetovni dan bivalnega okolja: 6. oktober 

 Svetovni dan varčevanja: 31. oktober (Seznam praznikov z oznako Svetovni 

dan, 2012). 
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3 ZAKONODAJA 

V tem poglavju smo pisali o zakonodaji, ki velja za celotno Slovenijo in se nanaša na 

ravnanje z odpadki. Ta uredba ima namen varstva okolja in varovanja človekovega 

zdravja tako, da določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali 

zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. V 

celotnem tretjem poglavju tega diplomskega dela je opisana omenjena uredba, ki je 

objavljena na internetni strani Uradnega lista RS in od tam tudi povzeta.  

V Uradnem listu RS številka 103/2011 z dne 16.12.2011 je torej objavljena naslednja 

uredba o odpadkih.  

3.1. Osnovni pojmi 

Odpadek je snov ali predmet, ki ga odvržemo,  nameravamo zavreči ali pa moramo 

zavreči.  

Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga povzročitelj ne more ali ne želi uporabiti 

sam, in ker ga povzročitelj ne potrebuje, ga mora zavreči. Vsak odpadek je potrebno 

zaradi varstva okolja prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje na 

predpisan način. Vsekakor ostajajo nekatera odprta vprašanja, na primer, glede 

odpadnih kovin in papirja, ki so lahko sekundarne surovine ali pa odpadki. Dejstvo, 

da ima nek material ekonomsko vrednost ali pa je integralni del industrijske 

proizvodnje, ne preprečuje, da bi bil označen kot odpadek (Odpadek je vir surovin, 

2012). 

Nevarni odpadek je odpadek, ki kaže eno ali več nevarnih lastnosti (eksplozivno, 

lahko vnetljivo, vnetljivo, škodljivo, strupeno, rakotvorno…), medtem ko so 

nenevarni odpadki, taki odpadki, ki se ne uvrščajo med nevarne odpadke. Biološki 

odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz 

gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin. 

»Nevarni odpadki so tisti odpadki, ki nepredelani zaradi fizikalnih, kemičnih ali 

kužnih lastnosti lahko prispevajo ali imajo za posledico ogrožanje zdravja, če niso 

izolirani iz okolja, ali ki posredno ali neposredno učinkujejo na organizme zaradi 

njihove izpostavljenosti ali nalaganja v njih preko prehranjevalne verige, zaradi 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Okolje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kovina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Papir
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekundarna_surovina&action=edit&redlink=1
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vzajemnih učinkov ali drugače. Odpadki se štejejo za nevarne, dokler ni dokazano 

drugače« (Mirković, 1999, str. 33). 

Povzročitelj ali imetnik odpadkov smo vsi, ki z našim delovanjem povzročamo 

nastajanje odpadkov pa tudi tisti, ki izvajajo predobdelavo, mešanje ali druge 

postopke, s katerimi se spreminja lastnost ali sestava odpadkov. Ravnanje z odpadki 

je zbiranje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov ter nadzor nad temi 

postopki. Zbiranje pa je prevzemanje odpadkov ter njihovo predhodno razvrščanje, 

dokler je ločeno zbiranje tako zbiranje kjer so odpadki ločeni glede na njihovo vrsto 

in naravo, da bi se olajšala posamezna obdelava odpadkov. 

Ponovna uporaba je postopek, kjer se proizvodi, ki niso odpadek ponovno uporabijo 

za enak namen (čiščenje ali popravilo). Obdelava je postopek predelave ali 

odstranjevanja vključno s pripravo na to. Predelava je pa postopek, kjer je glavni 

rezultat, da se odpadki ponovno koristno uporabijo. 

Recikliranje je predelava, kjer se odpadne snovi predelajo v proizvode, materiale ali 

snovi za prvotni ali drug namen. Recikliranje vključuje tudi ponovno predelavo 

organskih snovi. Zbirni center je objekt, kjer se prevzemajo odpadki, ki so se 

predhodno razvrstili in uskladiščili z namenom prevoza do ponovne obdelave 

odpadkov. 

Prenehanje statusa odpadka pomeni, da je odpadek ponovno predelan v svoj prvotni 

ali pa drugi namen ali pa za pridobivanje energije. Če pa gre za odpadno embalažo, 

izrabljena vozila, odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadne baterije in 

akumulatorje, se količina materialov, ki so prenehali biti odpadki šteje kot količina 

recikliranih in predelanih odpadkov.  

3.2. Odpadek kot vir surovin 

To je nov pristop obravnave odpadka. Odpadki tako postanejo vir surovin in ne nekaj 

kar je potrebno najceneje odložiti. Zato nova direktiva o ravnanju z odpadki 

uveljavlja pristop obravnave in sicer ta, da se odpadki čim več ponovno uporabljajo. 

To dosežemo s 5-stopenjsko hierarhijo ravnanja z odpadki, ki se upošteva kot 

prednostni vrstni red pri načrtovanju in pripravi zakonodaje na področju odpadkov.  
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To je: 

1. preprečevanje nastajanja odpadkov 

2. priprava odpadkov za ponovno uporabo 

3. recikliranje 

4. druga predelava (na primer: energetska predelava) 

5. odstranjevanje 

 

Slika 9: Shema 5-stopenjske hierarhije ravnanja z odpadki (Odpadek je vir surovin, 

2012). 

Glavna cilja politike ravnanja z odpadki sta, da se zmanjšajo škodljivi vplivi 

nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi na zdravje ljudi in okolje in zmanjšanje 

uporabe virov in spodbujanje praktične uporabe ustreznega ravnanja z odpadki. 

Najpomembnejše je ločevati odpadke na samem izvoru (na primer v gospodinjstvu) 

ker se tako prispeva k njihovi pripravi za ponovno uporabo, recikliranje ali drugo 

vrsto predelave.  

Zelo pomembna sta tudi ekonomski in socialni vidik glede ravnanja z odpadki. 

Evropska Unija ima za cilj, da bi postali »družba recikliranja«, to pomeni, da se 

poskušamo izogibati nastajanju odpadkov in da, uporabljamo odpadke kot vir. Zato 
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so potrebni ukrepi s katerimi bi ločevali odpadke že na samem izvoru jih zbirali in 

reciklirali zaradi enostavnejše predelave (Odpadek je vir surovin, 2012). 

3.3. Varstvo okolja in človekovega zdravja 

Z odpadki je treba tako ravnati, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne 

povzroča škodljivih vplivov na okolje kot so: prekomerno obremenjevanje voda, 

zraka in tal in prekomerno obremenjevanje s hrupom in neprijetnimi vonjavami. 

Načrtovanje, proizvodnja, distribucija, potrošnja in uporaba izdelkov mora biti taka, 

da se pripomore k preprečevanju nastajanja odpadkov.  

3.4. Cilji pri ponovni uporabi, recikliranju in predelavi 

Da se do leta 2020 pripravi načrt za ponovno uporabo in recikliranje (odpadnega 

papirja, kovin, plastike in stekla iz gospodinjstev pa tudi iz drugih virov, kjer so 

odpadki podobni gospodinjskim odpadkov), ki naj se poveča najmanj za 50 % 

skupne teže. 

Ter da se tudi do leta 2020 pripravi načrt za ponovno uporabo, recikliranje in 

materialno predelavo, ki vključuje zasipanje z uporabo odpadkov za nadomestitev 

drugih materialov, nenevarnih gradbenih odpadkov in odpadkov pri rušenju 

objektov, razen  naravno prisotnega materiala, poveča na najmanj 70 % skupne teže.  

3.5. Ravnanje z odpadki 

Prepovedano je puščati odpadke v naravnem okolju, z njimi nenadzorovano ravnati 

ali pa jih obmetavati. Z njimi je treba ravnati, da se omogoča nadaljnje ravnanje torej 

predelava, obdelava ali ponovna uporaba.  

Odpadke je treba tudi ločeno zbirati, predvsem odpadke iz papirja, kovine, plastike in 

stekla. Teh odpadkov se tudi ne sme mešati med sabo ali z drugimi materiali z 

drugačnimi lastnostmi.  

Ne glede na to ali ločujemo doma ali v službi je treba odpadke ločevati, ker gre 

najverjetneje za take odpadke, s katerimi se največkrat srečujemo. Torej so 
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najpogostejši (vsak dan uporabljamo papir in plastiko oziroma drugo embalažo) in je 

zato potrebno ločevati tisto, kar je v vsakdanji rabi in česar se največ porabi. 

3.5.1. Predelava odpadkov 

Odpadki se predelujejo, in sicer tako, da ima priprava za ponovno uporabo prednost 

pred recikliranjem in drugimi postopki predelave, recikliranje pa ima prednost pred 

drugimi postopki predelave, razen pred pripravo za ponovno uporabo. 

Odpadkov pa ne predelamo, če nimamo ustrezne tehnike za predelavo, če ni možno 

nadaljnje uporabljanje odpadkov ali njihovih sestavin, če so stroški predelave višji od 

stroškov njihovega odstranjevanja ali pa če predelava odpadkov obremenjuje 

človekovo okolje in zdravje (emisije snovi in energije v zraku, vodi ali tleh, poraba 

naravnih virov, vsebnost nevarnih snovi v ostankih odpadkov). 

Odpadki, ki so izločeni iz mešanih komunalnih odpadkov v okviru mehansko-

biološke obdelave so v večini primerni za recikliranje, razen kovin, ki so primerne za 

predvsem energetsko predelavo. Tudi zaradi tega je pomembno ločeno zbiranje 

odpadkov že na izvoru. Odpadke, ki se jih ne da predelati pa je treba odstraniti 

(Predelava odpadkov, ki niso primerni za recikliranje, 2012). 

3.6. Obveznosti podjetja, ki opravlja zbiranje odpadkov 

Podjetje lahko zbira odpadke, če ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev 

odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Za to je potrebno, da je 

podjetje registrirano v RS za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov, da 

ima eno ali več zbirnih centrov, da ima sredstva in opremo za prevzem in prevoz 

odpadkov, da ima narejen načrt zbiranja odpadkov in da ni bil izbrisan iz evidence 

zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih od vložitve zahteve. 

Podjetje mora svoj načrt zbiranja odpadkov vsako leto pregledati in dopolniti ter 

zbirati odpadke v skladu z svojim načrtom zbiranja odpadkov. Mora tudi voditi 

kronološko evidenco o zbiranju odpadkov s podatki o klasifikacijskih številkah in 

količinah (zbranih odpadkov in oseb, ki so povzročili odpadke, skladiščenih 

odpadkov in odpadkov oddanih v nadaljnjo predelavo). 
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3.7. Obveznosti podjetja, ki prevaža odpadke 

Podjetje lahko prevaža odpadke, če je vpisano v evidenco prevoznikov odpadkov, ki 

jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Podjetje mora imeti licenco za opravljanje 

prevozov blaga v cestnem prometu ali pa je v RS registrirano za opravljanje 

dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov ali dejavnosti cestnega tovornega prometa. 

Podjetje mora zagotoviti, da bo prevoz potekal v skladu z zahtevami in da bodo vsi 

odpadki dostavljeni ustreznim podjetjem za nadaljnje ravnanje z odpadki. Tudi 

nevarne odpadke bo prevažalo v skladu z zahtevami za prevoz nevarnih odpadkov. 

3.8. Kazenske določbe 

Z globo od 2000 do 5000 EUR se kaznuje fizična oseba torej vsak povzročitelj 

odpadkov, če: z nevarnim odpadkom ravna kot z nenevarnim, pusti odpadke v 

naravnem okolju ali jih odvrže ali pa z njimi nenadzorovano ravna in meša med 

samo dve ali več različnih vrst nevarnih odpadkov. Za te iste prekrške se samostojni 

podjetnik posameznik ali pa odgovorna oseba podjetja kaznuje z globo od 2000 do 

4100 EUR, z globo od 6000 do 20000 EUR se kaznuje samostojni podjetnik 

posameznik, ki je tudi imetnik odpadkov, z globo od 10000 pa do 30000 EUR pa se 

kaznuje podjetje.  

Podjetje, ki zbira odpadke se kaznuje z globo od 10000 do 30000 EUR če: 

predhodno skladišči odpadke v nasprotju z določili, ne prijavi nameravane 

spremembe pri zbiranju odpadkov, ne zbira odpadkov v skladu z načrtom zbiranja 

odpadkov, ne vodi evidence o zbiranju odpadkov na predpisan način, ne hrani 

evidence o zbiranju odpadkov za posamezno koledarsko leto najmanj pet let in ne 

poroča o zbiranju odpadkov na predpisan način.  

Z globo od 5000 do 15000 EUR se tudi kaznuje podjetje, ki zbira odpadke če: 

predhodno skladišči odpadke, ki niso pakirani ali označeni pravilno, predhodno 

skladišči nevarne odpadke, ki niso opremljeni z oznako, ne obvesti ministrstva o 

začetku ali prenehanju zbiranja odpadkov na predpisan način, ne prijavi sprememb 

imena, naslova firme ali sedeža na predpisan način in ne omogoči ministrstvu ali 

pristojnemu inšpektorju vpogleda v evidenco o zbiranju odpadkov. 
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Z globo od 5000 do 15000 EUR se kaznuje podjetje, ki opravlja funkcijo prevoznika 

odpadkov če: prevaža odpadke, ki niso označeni na predpisan način, ne obvesti 

ministrstva o začetku ali prenehanju odvažanja odpadkov na predpisan način, če ne 

prijavi spremembe imena, naslova firme ali sedeža ministrstvu, spremembe glede 

tega, da prevaža nenevarne ali nevarne odpadke na predpisan način, ne zagotovi, da 

prevoz odpadkov poteka na predpisan način, ne vodi evidence o opravljenih prevozih 

nevarnih odpadkov na predpisan način, ne hrani evidence o opravljenih prevozih 

nevarnih odpadkov za posamezno koledarsko leto najmanj tri leta, ne omogoči 

ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na zahtevo vpogleda v evidenco o opravljenih 

prevozih odpadkov.  
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4 ODLOK O RAVNANJU Z ODPADKI V OBČINI ŠEMPETER-

VRTOJBA 

V tem poglavju bomo podrobneje pregledali odlok, ki se nanaša na ravnanje 

odpadkov v občini Šempeter-Vrtojba. Podjetje Komunala Nova Gorica d.d.  ima na 

svoji spletni strani objavljene odloke o ravnanju z odpadki za vse občine, s katerimi 

sodeluje. V Uradnem listu RS številka 59 z dne 13.6.2008 je za občino Šempeter-

Vrtojba veljaven naslednji odlok, ki je povzet z internetne strani podjetja Komunala 

Nova Gorica d.d.  

4.1. Opredelitev pojmov 

Občina Šempeter-Vrtojba je podelila koncesijo podjetju Komunala Nova Gorica d.d. 

za opravljanje komunalnih storitev na območju občine Šempeter-Vrtojba. Vsi 

prebivalci občine in podjetja, ki so tam registrirani so povzročitelji odpadkov. 

Komunalni odpadki so vsi odpadki, ki nastanejo tako v gospodinjstvu, pri čiščenju 

okolice ter tudi v proizvodnji.  

»Odpadki so snovi ali predmeti v tekočem, plinastem ali trdem stanju, ki so izločeni 

ali zavrženi kot neuporabni ali nepotrebni in jih imetnik ne namerava ohraniti« (Lah, 

1995, str. 214). Odpadek je namreč vse, kar ne rabimo ali kar nam je odslužilo in 

nočemo več sami ponovno uporabiti kot ali za neko drugo stvar ali pa hraniti za 

naprej.  

Biološki odpadki so odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če jih pravilno 

razgradimo. Med biloške odpadke spadajo ostanki hrane, zelen odpad z vrtov, 

zelenic in parkov, odpadni les, žaganje in drugi odpadki biološkega izvora. 

Hišni kompostnik je zabojnik na vrtu, ki je namenjen za kompostiranje odpadkov 

rastlinskega izvora ter iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu, ki pripadajo 

posameznemu gospodinjstvu. 

Sekundarne surovine, ki jih najdemo v gospodinjstvu ali proizvodnji in so primerne 

za ponovno uporabo in predelavo, je treba zbirati  ločeno po določenih vrstah (papir, 

steklo, plastika itd.). Zaradi lažje predelave ali uporabe je torej zelo pomembno, da te 
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odpadke zbiramo ločeno. Vsako mešanje odpadkov med sabo povzroči to, da jih je 

potrebno ločevati naknadno, kar je zamudno in drago. 

OEEO (odpadna električna in elektronska oprema) je tudi odpadek in ga je treba 

ločeno zbirati. Sem spadajo: veliki gospodinjski aparati (hladilniki, zamrzovalniki, 

pralni stroji, štedilniki, mikrovalovne pečice, klimatske naprave…), mali 

gospodinjski aparati (sesalniki, likalniki, opekači, električni noži, budilke…), oprema 

za IT in telekomunikacije (računalniki, tiskalniki, telefoni, mobilni telefoni…), 

oprema za zabavno elektroniko (radijski in televizijski sprejemniki, videokamere, 

videorekorderji…), oprema za razsvetljavo (razsvetljava ali oprema za difuzijo ali 

nadzor svetlobe razen žarnic z žarilno nitko), električna in elektronska orodja 

(vrtalniki, žage, šivalni stroji…), igrače oprema za prosti čas in šport (električni 

vlakci, garnitura dirkalnih avtomobilčkov, videoigre, igralni avtomati na kovance…), 

medicinski pripomočki (aparature za dializo, dihalni aparati, naprave za analize…), 

instrumenti za spremljanje in nadzor (detektorji dima, termostati…) in avtomati 

(avtomati za vroče pijače, bančni avtomati…) (Seznam električne in elektronske 

opreme, 2012). 

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so ostanki, ki so nastali ob njihovi uporabi in so 

zlasti ostanki mineralnih olj, barv, lakov, škropiv, zdravil, baterijskih vložkov in 

akumulatorjev, ter snovi, ki vsebujejo živo srebro. 

Ostanki odpadkov so tisti odpadki, ki ne spadajo med biološke, kosovne ali nevarne 

odpadke in jih ne moremo uporabiti kot sekundarne surovine in so zato 

nerazgradljivi komunalni odpadki.  

Odpadke, ki jih zbiramo in ločujemo moramo dati v predpisane posode za odpadke iz 

katerih jih potem komunalno podjetje prevzame. Reče se jim tudi namenska posoda 

za odpadke (kontejnerji za ločevanje odpadkov).  

Komunala Nova Gorica d.d. prazni zabojnike za ločevanje odpadkov iz lokacije 

(ekološkega otoka), ki je na javnem mestu in ki mora biti prosto, nemoteno 

dosegljiva ter mora ustrezati estetskim, higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim 

pogojem. Mora biti dostopna za smetarsko vozilo, torej se mora upoštevati, da vozilo 
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lahko pride nemoteno do vseh zabojnikov za ločevanje odpadkov, da jih lahko 

izprazni in vrne na svoje mesto.  

 

Slika 10: Nepravilno parkirana vozila na ekološkem otoku 

Na zgornji sliki vidimo, da je voznik belega vozila nepravilno parkiral in s tem 

onemogočil, da bi smetarsko vozilo opravilo svojo nalogo.  

Ko komunalno podjetje s svojimi vozili zbere odpadke, ki so jih odvrgli prebivalci 

občine, jih pripelje v zbirni center. Zbirni center je prostor, ki je urejen in opremljen 

tudi za ločeno zbiranje vseh odpadkov. Tam se odpadki hranijo, tudi tisti iz 

ekološkega otoka, dokler jih ne oddajo naprej v predelavo, uporabo ali pa jih uničijo. 

Zbirni center je urejen tudi za zbiranje nevarnih odpadkov, ki jih v zbirnem centru 

prav tako samo začasno skladiščijo.   

Nevarne komunalne odpadke, ki jih ne smemo metati v zabojnike za mešane 

odpadke, še manj pa v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, komunalno podjetje 

zbira s posebno premično zbiralnico komunalnih odpadkov. To je tovorno vozilo, ki 

je opremljeno tako, da je v njem varno zbirati nevarne odpadke. Komunalno podjetje 

razpiše razpored pobiranja nevarnih odpadkov, ki se ob določenih dnevih izvaja tako, 

da vozilo s postanki na naseljenih območjih občine omogoča občanom oddajanje 

nevarnih gospodinjskih odpadkov.  
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Odpadke zbiramo, da bi jih lahko reciklirali, torej jih koristno uporabili za predelavo 

v surovine. Možno jih je tudi sežigati, a to je smotrno le, če je vložena energija za 

sežig enaka ali manjša pridobljeni energiji od sežiga.  

Odstranjevanje odpadkov je ravnanje z odpadki in je namenjeno končni oskrbi 

odpadkov, ki jih ni mogoče drugače predelati. Zajema pa predvsem obdelavo 

odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami. 

Začasno skladiščimo odpadke kadar jih ni mogoče takoj predelati ali odstraniti. 

Začasno se skladiščijo tudi tisti odpadki, ki so pripeljani, ampak niso ustrezni. 

4.2. Organizacijska in prostorska zasnova izvajanja komunalnih storitev 

4.2.1. Pravice in obveznosti Komunale Nova Gorica d.d. 

Komunala Nova Gorica d.d. ima pravice in obveznosti da, redno, neprekinjeno in 

strokovno izvaja vse komunalne storitve, poleg tega pa še skupaj z občino Šempeter-

Vrtojba skrbi za razvoj, načrtovanje in pospeševanje komunalnih storitev. Mora pa 

tudi gospodarno ravnati z objekti, napravami in sredstvi, ki so potrebni za izvajanje 

komunalnih storitev ter tudi pripraviti program odvoza odpadkov, voditi kataster 

zbirnih in odjemnih prostorov, v imenu in za račun občine voditi kataster divjih 

odlagališč, voditi podatkovne baze za obračun smetarine, sklepati pogodbe s občani 

ter tudi pripravljati letne in dolgoročne plane izvajanja komunalnih storitev v občini.  

4.2.2. Uporabniki komunalnih storitev 

Uporabniki komunalnih storitev so povzročitelji odpadkov torej vse osebe na 

območju občine, vsi prebivalci, samostojni podjetniki in obrtniki, lastniki počitniških 

objektov, vse pravne osebe (podjetja), ki imajo poslovne prostore v občini ter vsi 

tisti, ki organizirajo kulturne, športne in druge prireditve. 

4.3. Zbiranje odpadkov 

Prebivalci občine Šempeter-Vrtojba smo dolžni ločeno zbirati odpadke in jih odlagati 

v pravilne zabojnike za ločevanje odpadkov. Lahko jih tudi oddamo v vrečkah za 

odpadke, ki jih odložimo na zbirnem centru ali ekološkem otoku. To naredimo, ko so 

zabojniki za ločevanje odpadkov nedostopni ali pa preveč oddaljeni od doma.  
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Če imamo večjo količino odpadkov, ki jih ne moremo odložiti v ustrezen zabojnik za 

ločeno zbiranje odpadkov, odpadke damo v ustrezno vrečko za smeti in jo dan pred 

predvidenim praznjenjem zabojnikov odložimo na ekološki otok za ločeno zbiranje 

odpadkov.  

Če količina odpadkov presega prostornino zabojnika, lahko komunalno podjetje 

postavi večjega ali pa pogosteje odvaža odpadke. 

Komunala Nova Gorica d.d. skrbi za vzdrževanje, pranje in obnavljanje zabojnikov v 

svoje lastno breme. Če pa se zabojniki poškodujejo ali uničijo, se stroške popravila 

zaračuna občanom.  

4.4. Odvoz odpadkov 

Občani smo dolžni vzdrževati red in čistočo na ekoloških otokih in poteh okoli njih.  

Odvoz odpadkov določi Komunala Nova Gorica d.d. po programu odvoza in se ga 

mora držati. Odpadke odvaža s posebej urejenimi vozili, ki morajo omogočati 

brezprašno nakladanje in odvažanje brez negativnih posledic za okolje. 

Zabojnike za ločevanje odpadkov je Komunala Nova Gorica d.d. dolžna prazniti 

redno po razpisanem urniku praznjenja. Izprazniti morajo tudi tiste zabojnike, ki še 

niso polni. Za zabojnike z biološkimi odpadki velja še dodatno določilo, da jih je 

treba prazniti tedensko, razen v zimskem času. Če podjetje ne more opraviti 

praznjenja iz objektivnih razlogov (ovire na cesti in dovozu, naravne neprilike ipd.) 

je dolžna zabojnike izprazniti takoj, ko je to mogoče.  

4.5. Odstranjevanje odpadkov iz divjih odlagališč 

Divja odlagališča so tista odlagališča, za katera niso bila izdana ustrezna dovoljenja 

in za katere ni predvideno, da se tam zbira in odlaga odpadke. Kdor tam odvrže 

odpadke je dolžan poravnati stroške sanacije odpadkov.  

4.6. Financiranje Komunale Nova Gorica d.d. 

Komunalno podjetje Nova Gorica d.d. se financira iz plačil uporabnikov (smetarina), 

proračuna občine, dotacij, donacij in subvencij, pa tudi iz sredstev EU.  
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Smetarino smo dolžni plačevati vsi občani praviloma na dva meseca. Za 

gospodinjstva se smetarina določi kot pavšalno določena količina oddanih odpadkov 

na osebo na mesec, ki je ugotovljena kot povprečna količina vseh odpeljanih 

odpadkov na osebo na območju občine, izražene v kg. Začnemo jo plačevati takoj, 

ko se vselimo v svojo stanovanjsko enoto oziroma takoj, ko se rodimo, saj so starši 

dolžni v skupno gospodinjstvo prijaviti novega družinskega člana. 

Podatke, ki jih Komunala Nova Gorica d.d. potrebuje za obračun smetarine mora 

podjetju priskrbeti občina Šempeter-Vrtojba. Ti podatki obsegajo: število oseb v 

skupnem gospodinjstvu, podatke o nosilcu gospodinjstva, podatke o lastnikih 

počitniških objektov, podatke vselitve oziroma izselitve in podatke o začetku 

oziroma koncu izvajanja te dejavnosti.  

Če Komunala Nova Gorica d.d. ugotovi, da posameznik odpadkov ne ločuje 

pravilno, ga je dolžna opozoriti na to. Če občan še naprej ne ločuje pravilno, mu 

lahko Komunala Nova Gorica d.d. v okviru smetarine zaračuna še dodatne stroške 

zaradi nepravilnega ločevanja.  

Občani pa imamo pravico do trajnega in nemotenega zagotavljanja komunalnih 

storitev, pravico do enake obravnave glede na kakovost in dostopnost storitev ter 

pravico uporabe komunalne storitve. 

4.7. Nadzor nad Komunalo Nova Gorica d.d. 

V Občini Šempeter-Vrtojba opravljajo ta nadzor občinski inšpektorji, komunalni 

nadzorniki in občinski redarji, lahko pa tudi občina pooblasti drugo institucijo. 

4.8. Razmerja med občani, občino in Komunalo Nova Gorica d.d.  

4.8.1. Dolžnosti Komunale Nova Gorica d.d. 

Komunalno podjetje Komunala Nova Gorica d.d. mora svoje delo opravljati 

kvalitetno, nemoteno in enakopravno do vseh občanov. Upoštevati mora vse 

tehnične, zdravstvene predvsem pa ekološke standarde in normative. Svoje naprave 

in objekte mora gospodarno uporabljati in jih vzdrževati tako, da ohranjajo svojo 

vrednost. Mora pa tudi obveščati občane glede vseh sprememb, ki so povezane s 
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komunalnimi storitvami, ki jih opravlja ter upoštevati pobude in pritožbe, ki jih 

imajo občani. 

Komunala Nova Gorica d.d. mora zagotoviti tudi odvoz nevarnih odpadkov ter redno 

sanirati poškodbe na zabojnikih za nevarne odpadke. Vzdrževati in ob poškodbah 

morajo sanirati tudi naprave in objekte v delu za nevarne odpadke. Poškodbo pa 

morajo sanirati najkasneje 12 ur po ugotovitvi napake oziroma poškodbe. Ker so 

nevarni odpadki zdravju in okolici škodljivi je pomembno, da se v primeru okvare 

objektov ali pa naprav napaka takoj odpravi. 

Za ostale objekte in naprave pa velja, da morajo morebitne poškodbe sanirati 

najkasneje v 14-ih dnevih po ugotovitvi poškodbe.  

4.8.2. Dolžnosti občine Šempeter-Vrtojba 

Občina mora zagotavljati izvajanje vseh komunalnih storitev po takih cenah, ki 

zagotavljajo optimalno izvajanje storitev na področju občine. Cene in tarife določi 

župan z občinsko upravo. Mora pa tudi kaznovati občane, ki bi onemogočali 

opravljanje komunalnih storitev Komunali Nova Gorica d.d. Poleg tega mora občina 

Komunali Nova Gorica d.d. posredovati morebitne ugovore in pritožbe s strani 

občanov.  

4.9. Kazenske določbe 

Komunala Nova Gorica d.d. se kaznuje z globo 1400 EUR: če ne odvaža odpadkov z 

vozili, ki niso ustrezna, če ne odvaža odpadkov skladno s programom odvoza ali ne 

prazni vseh zabojnikov, ne glede na napolnjenost ali pa, če ne poveča svojih 

kapacitet v primeru, da je to potrebno. 

Podjetja, ki imajo sedež v občini in tudi samostojni podjetniki posamezniki se 

kaznujejo z globo od 1400 EUR za prekrške: če svoje odpadke odlagajo izven 

ekološkega otoka ali drugih določenih odlagališč, če na svojem poslovnem prostoru 

ne postavijo zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov in jih tudi ne praznijo redno. 

Občan je lahko kaznovan z globo 200 EUR, če svoje odpadke odlaga izven 

ekološkega otoka ali drugih določenih odlagališč za to. 
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5 KAKO LOČUJEMO? 

 

Nekoč smo vse odpadke vrgli v isti koš za smeti in nato tega v en za smeti določen 

zabojnik. Danes moramo to delati drugače. Doma imamo verjetno več košev ali pa 

več vrečk za smeti, v katere ločujemo odpadke. Imamo en koš za mešane komunalne 

odpadke, enega za plastiko, papir, biološke odpadke. Lahko pa si ločevanje 

organiziramo tako, da imamo doma v eni vrečki mešane komunalne odpadke, v drugi 

pa odpadke predvidene za ločevanje, ki jih ločimo na ekološkem otoku. Sistem 

zbiranja odpadkov na domu je prepuščen vsakemu posamezniku.  

Ločevanje odpadkov je postalo obvezno za vse. In za vse velja tudi, da so zabojniki 

enako označeni. Zato v naslednjem poglavju opisujemo postopek ločevanja 

odpadkov glede na najbolj pogoste gospodinjske odpadke. 

 

5.1. Ekološki otok 

 

Ekološki otok ali zbiralnica je prostor, kjer stojijo zabojniki za ločeno zbiranje 

odpadkov, v katere občani odlagamo odpadke in tako omogočamo Komunali Nova 

Gorica d.d., da jih prevzame. 

 

5.1.1.  Beli zabojniki za steklo 

 

Beli zabojniki za steklo so namenjeni za zbiranje:  

 steklenic 

 kozarcev 

 steklene posode 

 steklenih vaz 

 razno drugo stekleno embalažo 

V zabojnik ne odlagamo: 

 porcelana 

 kristala 

 žarnic 

 ogledal 
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 keramičnih izdelkov 

 ravnega stekla 

 neonskih luči (Ločujmo, varujmo, ekološki otok, brošura). 

 

5.1.2. Modri zabojniki za papir in karton 

 

Modri zabojniki za papir in karton so namenjeni zbiranju: 

 časopisov 

 revij 

 knjig 

 zvezkov 

 letakov 

 kartona 

V modri zabojnik ne odlagamo: 

 zamaščenega ali plastificiranega papirja 

 tetrapak embalaže 

 uporabljenih papirnatih prtičkov in brisač (Ločujmo, varujmo, ekološki otok, 

brošura). 

 

Slika 11: Modri zabojnik za papir 

5.1.3. Rumeni zabojniki za embalažo 

 

V rumene zabojnike za embalažo odlagamo:  

 plastično embalažo čistil, pijač in šamponov 

 plastične kozarce 

 vrečke in folije iz polietilena 

 tetrapak embalažo 
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 pločevinke živil in pijač 

V njih ne mečemo: 

 plastično embalažo nevarnih snovi in njihove ostanke (motorna in druge vrste 

mineralna olja, pesticide, barve, lake…) 

 kosovne plastične predmete (otroške igrače, polomljene plastične stole…) 

Spomnimo se: 

 splakniti embalažo 

 stisniti embalažo, da pridobimo prostor v zabojniku  - občina nam je pred leti  

podarila stiskalnico za pločevinke in plastenke (Ločujmo, varujmo, ekološki 

otok, brošura). 

 

 

Slika 12: Beli zabojnik za steklo, modri za papir in karton in rumeni za embalažo 

5.1.4. Bio razgradljivi kuhinjski odpadki 

Odpadke odložimo brez embalaže. V ta zabojnik rjave barve spadajo vsi kuhinjski 

odpadki: odpadki vseh vrst zelenjave in sadja, kavna usedlina, kavni filtri, čajne 

vrečke, netekoči ostanki hrane, jajčne lupine in pokvarjeni prehrambeni izdelki. 

Ne odlagamo pa maščob in cigaretnih ogorkov (Ločujmo, varujmo, ekološki otok, 

brošura). 
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Slika 13: Zabojnik za biološke odpadke 

5.1.5. Zeleni zabojniki za mešane komunalne odpadke 

 

V mešane komunalne odpadke spadajo vsi odpadki, ki ne sodijo v prej naštete 

zabojnike in se jih ne da predelati in izločiti z ločenim zbiranjem odpadkov na 

ekoloških otokih. 

Sem pa ne spada električna in elektronska oprema, nevarne snovi, gradbeni materiali, 

večji kosi embalaže, kovine, olja in zdravila (Ločujmo, varujmo, ekološki otok, 

brošura). 

 

Slika 14: Zeleni zabojniki za mešane komunalne odpadke 

5.2. Zbirni center 

Zbirni center je posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje vseh vrst 

odpadkov, kjer lahko občani brezplačno odlagamo odpadke, ki ne sodijo v nobenega 

izmed zabojnikov za redno zbiranje odpadkov (sem spadajo vsi večji kosovni 
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odpadki, gospodinjski aparati, elektronska in računalniška oprema, gradbeni material 

ipd.).   

Poleg zabojnikov, ki so na ekoloških otokih, so v zbirnem centru tudi zabojniki za 

naslednje odpadke: 

 Les in zeleni odrez: lesena embalaža (palete, gajbice in zaboji), pohištveni les 

(omare, pohištvo in stoli) in zeleni odrez (veje, živa meja, listje…). 

 Oblačila: oblačila, perilo, posteljnina, pokrivala, torbice, obuvala v dobrem 

stanju. Izdelki v primernem stanju so ponovno uporabljeni v dobrodelne 

namene. Oddane stvari je potrebno zaščititi z ovojem ali vrečko. 

 Detergente: detergenti brez nevarnih snovi (samo odpadki iz gospodinjstev). 

 Jedilna olja in maščobe (odpadna jedilna olja po uporabi, po cvrtju in olje iz 

konzerv). 

 Barve: barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi. 

 Tekstil: ves odpadni tekstil (preproge, cunje in razni kosi blaga). 

 Baterije in akumulatorji 

 Električna in elektronska oprema: velike gospodinjske naprave (hladilniki, 

zamrzovalniki, pralni in sušilni stroji), male gospodinjske naprave (sesalniki, 

šivalni stroji…), televizijski in računalniški ekrani, računalniki, faksi, 

telefoni, videorekorderji, kamere, električna in elektronska orodja, oprema za 

razsvetljavo. 

 Kosovne odpadke: kopalniška oprema, pohištvo, preproge, oblazinjeno 

pohištvo, vzmetnice, svetila in senčila, plastični stoli. Sem ne spadajo: 

gospodinjski odpadki, zemlja, listje, veje, nevarni odpadki, avtomobilske 

gume, gradbeni odpadki. 

 Kovine: masivno železo (radiatorji, jekleni profili, masivni kosi in litine), 

kovinska embalaža (sodi, kantice, konzerve), kovinska posoda iz 

gospodinjstev (kozice in ponve) (Ločujmo, varujmo, zbirni center, brošura). 

Za občino Šempeter-Vrtojba je zbirni center pri Lavžniku.  
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6 OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA 

Občina Šempeter-Vrtojba je bila ustanovljena leta 1998, ko se je odcepila od občine 

Nova Gorica. Leži na skrajnem zahodnem delu Slovenije, na meji z Italijo na 

vzhodnem delu goriške ravnine. Občina ima dve naselji, ki se imenujeta isto kot 

občina: Šempeter pri Gorici in Vrtojba. Površinsko meri 15 km
2
, ima 6451 

prebivalcev (30.6.2008) in 2231 gospodinjstev (popis 2002) (Občina Šempeter-

Vrtojba, 2012). 

Občina Šempeter-Vrtojba je zgradila na območju industrijske cone Lavžnik primeren 

zbirni center za odlaganje odpadkov. Investicija je bila ocenjena na 200.000 EUR za 

objekt dimenzij 50x15 m (Občina Šempeter-Vrtojba, 2012). 

Na občini si zelo prizadevajo za ohranitev čistega okolja, zato so se tudi letos odločili 

za sodelovanje z Ekologi brez meja v vseslovenski prostovoljni čistilni akciji 

Očistimo Slovenijo 2012, ki je potekala v soboto, 24. Marca 2012. Akcije se je 

udeležila s številnimi društvi, kot so: Civilna zaščita Občine Šempeter-Vrtojba, 

Prostovoljno gasilsko društvo Šempeter pri Gorici, šole v okolici ter prostovoljci. V 

akcijo so se vključili tudi predstavniki Civilne zaščite Gorica iz Italije, tako da je 

akcija bila čezmejna. Udeležilo se je 490 prostovoljcev, zbranih pa je bilo 6.000 kg 

smeti (Občina Šempeter-Vrtojba, 2012). 

V letu 2011 pa je organizirala akcijo na temo zbiranja odpadkov v Občini Šempeter-

Vrtojba, ki je trajala od 10. do 15. novembra. V tem času je potekalo zbiranje in 

odvoz kosovnih odpadkov in elektronske opreme. 12. novembra 2011 pa je bilo 

organizirano zbiranje nevarnih in azbestcementnih odpadkov (Občina Šempeter-

Vrtojba, 2012). 

Tudi v letu 2012 je vsako gospodinjstvo prejelo letak z navedenimi termini odvoza 

odpadkov: zbiranje kosovnih odpadkov in elektronske opreme (od 19. do 24. aprila) 

ter nevarnih in azbestcementnih odpadkov (21. aprila) (letak Občine Šempeter-

Vrtojba in Komunale Nova Gorica d.d.). 
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7 RAZISKAVA 

Za vzorec prebivalcev občine Šempeter-Vrtojba (100 anket) smo pripravili anonimni 

vprašalnik. Vprašanja smo poskušali oblikovati tako, da so enostavna in razumljiva 

vsem anketirancem. Anketni vprašalnik je razmeroma kratek in ne vzame veliko časa 

za reševanje. Da bi delo anketirancev še bolj olajšali,  smo zastavili vprašanja 

zaprtega tipa. Pri vsakem vprašanju je ponujenih nekaj odgovorov (obkrožitev 

izbranega odgovora), ponekod smo pustili tudi prazen prostor, kjer so anketiranci 

lahko napisali svoj odgovor oziroma mnenje. Cilj je bil, da bi ugotovili odnos 

občanov do ločevanja odpadkov, njihove navade in osveščenost do prijaznega okolja. 

Ugotoviti smo želeli ali ima obstoječi sistem ločevanja odpadkov slabosti in ali to 

občani zaznavajo in kako bi jih lahko odpravili. Istočasno so nas zanimale tudi dobre 

strani sistema, ki so se med prebivalci usidrale v obliki vsakodnevnih navad. 

Sto (100)  anketnih vprašalnikov je bilo razdeljenih občanom, sosedom, znancem s 

prošnjo, da poprosijo svoje znance, prijatelje, sodelavce itn., da izpolnijo in vrnejo 

anketni vprašalnik.  Od stotih razdeljenih vprašalnikov smo prejeli 67 izpolnjenih 

anket (67 %), od tega jih je bilo 64 oziroma 95 % pravilnih (odgovorili so na vsa 

vprašanja), tri anketne vprašalnike (5 %)  pa smo morali zaradi nepopolnosti zavrniti 

in jih nismo upoštevali pri analizi pridobljenih podatkov. 

Pridobljene podatke smo obdelali in analizirali v programu Microsoft Office Excel. 

V diplomi smo predstavili vse odgovore anketirancev, ki so nam pripomogli k čim 

bolj jasni sliki stanja na področju ločevanja odpadkov. Zavedamo se tudi omejenosti 

pridobljenih rezultatov, saj je vzorec anketirancev premajhen, da bi lahko na temelju 

odgovorov sodelujočih v anketi sodili o značilnostih celotne populacije oziroma vseh  

občanov Občine Šempeter-Vrtojba.  

Anketni vprašalnik je vseboval 18 vprašanj, od tega so se tri vprašanja nanašala na 

demografske podatke sodelujočih (spol, starost in izobrazba).  Ostala vprašanja so 

splošne narave in s pomočjo teh smo skušali ugotavljati vedenje o ločevanju 

odpadkov, kaj oziroma, katere odpadke vprašani najbolj pogosto ločujejo ter ali 

sodelujoči v anketi vejo, kaj lahko kam vržejo ter ali pa bi mogoče potrebovali 

dodatna in natančnejša navodila. Pozanimali smo se tudi, ali imajo v bližini 

zabojnike za ločevanje in, ali jih kaj moti glede komunalnih storitev v občini. 
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Zanimalo nas je tudi, koliko dejansko kupujejo izdelke, ki so primerni za recikliranje 

oziroma ali jih sploh kupujejo in ali je to le odvisno od cene. Na koncu pa smo 

vprašali tudi, kaj menijo o aktualni temi, ki se nanaša na ukinitev plastičnih vrečk ter 

ali bi sami koga opozorili, če bi videli, da ne ločuje pravilno odpadkov. 

7.1. Rezultati in interpretacija 

Vsi vprašani, razen enega, so vedeli, da se odpadke lahko ločuje. Torej so vsi 

seznanjeni s tem, da je potrebno ločevati odpadke. Veliki večini vprašanih se je zdelo 

ločevanje odpadkov pomembno. Le enemu se to ne zdi pomembno, trije pa niso 

vedeli kaj bi odgovorili. 

 

 

Slika 15: Ali občani ločujejo odpadke? 

Vidimo, da je velika večina (85 %) odgovorila, da odpadke ločujejo, ostali so 

odgovorili, da ne ločujejo ali pa, da ločujejo zgolj včasih. Kot vzrok navajajo, da v 

svoji bližini nimajo zabojnikov za ločevanje odpadkov ali pa da imajo le enega ali 

dva. Navajali so tudi, da če hočejo ločevati odpadke, jih morajo voziti do prvih 

urejenih odlagališč (zabojnikov), kar nikakor ne radi počno. Posledica tega dejstva 

je, da nekateri zato, kar vse odpadke vržejo v eno vrečko.  
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Slika 16: Zakaj občani ločujejo odpadke? 

Na vprašanje, Zakaj ločujejo odpadke je večina (74 %) navedla odgovor, da je to 

pomembno zaradi čistega okolja. Kot pomembno dejstvo so anketiranci navajali, da  

imajo tako manj odpadkov doma, saj sproti odvržejo in ločujejo vse, kar se nabira. 

Nihče od sodelujočih v raziskavi pa ni navedel kazni, ki naj bi bila vzrok, da ločujejo 

odpadke. Pod možnost odgovora »drugo« pa je nekdo napisal, da uporablja vse svoje 

odpadke – torej jih kar sam reciklira. 

 

Slika 17: Zakaj občani ne ločujejo odpadkov? 
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Kot najpogostejši razlog za to, da ne ločujejo odpadkov, so anketirani navedli, da v 

bližini svojega doma nimajo zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, zato so 

primorani dati vse svoje odpadke v eno vrečko in jo odložiti v zabojnik za mešane 

odpadke ali pa morajo odpadke prevažati do najbližjega ekološkega otoka. Tako je 

odgovorilo kar 67 % anketiranih. 

 

Slika 18: Katere odpadke se najpogosteje ločuje? 

Na vprašanje, kaj oziroma katere odpadke anketiranci najpogosteje ločujejo,  jih je 

največ (20%) odgovorilo, da so to papir in karton ter plastika. 15 % vprašanih je 

odgovorilo, da so to odpadki iz stekla in organski odpadki. Najmanj vprašanih (6 %) 

pa je navedlo, da so to t.i. kosovni odpadki. Po vsej verjetnosti so vzroki v dejstvu, 

da so zabojniki za plastiko, papir in karton ter organske odpadke na ekološkem otoku  

in je to relativno blizu doma. Ostale večje odpadke pa morajo občani pripeljati v 

zbirni center, če jih hočejo odložiti izven termina zbiranja kosovnih in drugih večjih 

odpadkov, ki jih razpiše komunalno podjetje Komunala Nova Gorica d.d. Poleg tega 

pa so veliki odpadki manj pogosti, ker nastanejo predvsem pri generalnem čiščenju, 

prenovi domovanja, selitvi in podobno. 
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Slika 19: Ali so občani prepričani, da vedo kaj vse se vrže v določeni kontejner za 

ločevanje odpadkov? 

Zanimiva ugotovitev je, da samo 28  ali 44 % sodelujočih v anketi ve, kam je treba 

kaj vreči, 23 anketirancev ali 36 %  od vseh sodelujočih je odgovorilo, da vejo le 

delno in 13 ali 20 % pa je odgovorilo, da ne vejo, kam se kakšni odpadki odlagajo.  

Za tiste odpadke, ki jih najpogosteje ločujemo, vemo, kam se jih odloži, za tiste, ki 

jih imamo občasno, pa ne vemo vedno, kam bi jih dali in jih zato najpogosteje 

odložimo kar med mešane komunalne odpadke. 

Na vprašanje, ali anketirani pogrešajo konkretnejša navodila glede ločevanja 

odpadkov, jih je polovica (50 %) odgovorila, da ne, nekaj manj (33 %) pa, da so 

potrebna. Verjetno je tudi tukaj isti razlog kot pri prejšnjem vprašanju.  

Ko smo anketirance povprašali, če bi jim koristilo, da bi na embalažah bilo napisano 

ali narisano, v kateri zabojnik za ločevanje odpadkov spada določena embalaža, so 

odgovorili, da bi jim koristilo (72 %), predvsem za izdelke, ki so iz več snovi ali pa 

za kuverte, ki so obložene. Po navadi takšne odpadke odložijo v zabojnik, kamor 

spadajo odpadki, ki so narejeni iz snovi, ki prevladuje (recimo pisemsko ovojnico z 

okencem, ki je iz papirja in plastike, odložijo v zabojnik za papir, ker je to 

prevladujoča snov te ovojnice). Če se da odpadek ločiti, to naredijo (obloženo 

ovojnico ločijo na del iz papirja in del iz plastike, ki jo potem odložijo v ustrezna 
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zabojnika). Težava nastane predvsem pri embalažah, ki je težko ali popolnoma 

neločljiva, pri katerih so v dvomih in ne vejo, kam bi take odpadke odložili.  

 

Slika 20: Ali je v bližini bivališča nameščen kontejner za ločevanje odpadkov? 

37 anketiranih ali 58 % anketiranih navaja, da ima v bližini svojega doma nameščene 

zabojnike za ločevanje odpadkov. 18 anketiranih ali 28 % pa  je navedlo, da v bližini 

njihovega doma niso nameščeni zabojniki za ločevanje odpadkov. To dejstvo pa je 

vzrok, da odpadkov ne ločujejo oziroma jih ne vozijo tja, kjer bi jih lahko ločevali.  

Če bi pa imeli vsi blizu doma zabojnike za ločevanje odpadkov, bi bil delež tistih, ki 

ne ločujejo po vsej verjetnosti nižji. Torej je ločevanje odpadkov odvisno od tega, ali 

imajo občani pogoje za ločevanje odpadkov. Če jih nimajo, je to najpogostejši 

izgovor, da ne ločujejo odpadkov. Tu bi lahko komunalno podjetje in občinska 

uprava stanje ločeno zbiranje odpadkov izboljšala tako, da bi postavila dodatne 

ustrezne in dobro označene zabojnike. 
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Slika 21: Ali občane kaj moti glede komunalnih storitev v občini? 

Anketirane glede komunalnih storitev moti najbolj prenapolnjenost zabojnikov, tako 

meni 23 % anketiranih. Takoj zatem pa pomanjkanje zabojnikov za določene vrste 

odpadkov in nepravilno odvrženi odpadki (oba ponujena odgovora imata po 22 % 

delež). 17 % anketiranih moti umazanija, 13 % anketiranih pa je po odgovorih sodeč 

s storitvami komunalnega podjetja zadovoljnih, saj so odgovorili, da jih nič ne moti. 

3 % anketiranih pa je navedlo da jih moti brezbrižnost ljudi oziroma pomanjkanje 

zabojnikov. 

Anketirani navajajo tudi, da imajo pomanjkljivo opremljen prostor za odlaganje 

odpadkov, saj na ekoloških otokih pogosto manjka zabojnik za določene odpadke. 

Tako je ponekod le nekaj zabojnikov za mešane komunalne odpadke ter zabojnik za 

papir in karton, ostali zabojnikov (embalaža, steklo, biološki odpadki) pa ni.  
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Slika 22: Ali občani raje kupujejo izdelke, ki so primerni za recikliranje? 

Polovica anketiranih ne preverja, kakšna je embalaža izdelkov, ki jih kupujejo. 

Mogoče kakšen tak izdelek kupijo, ko se ta prodaja po znižani ceni. To je razvidno iz 

odgovora »občasno«, ki ga je obkrožilo 20 % anketiranih. Velika večina kupuje tisto, 

kar najmanj obremenjuje njihov proračun, sploh zdaj v gospodarski krizi, kar lahko 

razberemo iz odgovora »odvisno od cene«, ki gaj je obkrožilo 17 % anketiranih. 13 

% anketiranih pa raje kupi izdelke, ki imajo embalažo primerno za recikliranje. 

 

Slika 23: Ali bi občani opomnili osebo, ki ne ločuje pravilno in jo podučili kako se to 

pravilno počne? 
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Le majhen delež vprašanih (13 %) meni, da ni njihov problem opomniti osebo, ki 

nepravilno ločuje odpadke. Večina, oziroma več kot dve tretjini (67 %) anketirancev 

pa bi opomnila tudi neznane osebe, ki bi nepravilno ločevale odpadke.  

Petnajsto vprašanje v anketi je bilo namenjeno preverjanju pripravljenosti 

anketirancev, da bi se ukinila uporaba plastičnih vrečk. Pritrdilno je odgovorila 

večina anketirancev (46), proti ukinitvi pa jih je bilo 9. Verjetno je pritrdilen odgovor 

posledica tega, da vse večje nakupe opravimo v nakupovalnih središčih, kamor se 

pripeljemo z avtom. Zato lahko nakupljene izdelke pospravimo iz nakupovalnega 

vozička v avto, kjer imamo pripravljene škatle oz. vrečke za večkratno uporabo, s 

katerimi si pomagamo pri prenosu dobrin v stanovanje. 

Zadnji zadnja tri vprašanja ankete so bila namenjena ugotavljanju demografskih 

podatkov: spol, starost in izobrazba.  

V anketi je sodelovalo več žensk (66 % oziroma 42 občank je pravilno izpolnilo 

vprašalnik) kot moških (34 % oziroma 22 občanov je pravilno izpolnilo anketni 

vprašalnik). Na ankete so v večini odgovarjale osebe ženskega spola (66 % oziroma 

42 občank), dokler je moških bilo 22 oziroma 34 %. 

 

Slika 24: Starost anketiranih občanov 

Največ sodelujočih pri raziskavi  (17 ali 27 %) je starih od 41 do 50 let, 23 % ali 15 

anketirancev pa je starih od 31 do 40 let. Samo 3 % oziroma zgolj 2 anketirana sta 
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bila mlajša od 20 let. Starostna struktura anketirancev nakazuje spoznanje, da mladih 

ta problematika očitno ne zanima preveč, kar vsekakor ni dobro, zato bo treba na 

področju osveščanja mladih še marsikaj postoriti. Seveda pa dopuščamo tudi 

možnost, da je bil anketni vprašalnik bolj dostopen starejši populaciji oziroma si je 

starejša populacija bila pripravljena vzeti čas, potreben za izpolnjevanje ankete. 

 

Slika 25: Izobrazba anketiranih občanov 

Med sodelujočimi v raziskavi je bilo največ tistih, ki imajo srednješolsko izobrazbo 

(55 % ali 35 anketirancev),  nato sledijo tisti s poklicno izobrazbo 17 %. Z višjo šolo 

jih je bilo 9 anketiranih, z osnovno 6 in najmanj takih z dokončano fakulteto (3 

oziroma 5 %). Nihče, ki ima dokončan magisterij ali pa doktorat ni odgovarjal na 

ankete.  
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8 UGOTOVITVE  

Občina Postojna je že leta 1992 uvedla nov sistem zbiranja in odvoza odpadkov. To 

je bil eden od pomembnejših ukrepov, ki so sestavljali celovit program čistega 

okolja. Deloval je tako, da so že v gospodinjstvu poskrbeli za ločeno zbiranje 

odpadkov in sicer tako, da so dali: rjavo posodo za bio odpadke in temno sivo 

posodo za ostale odpadke. V dogovoru s Krajevno skupnostjo pa so v bližini 

namestili tudi ekološke otoke, na katerih so bile tri raznobarvne z ustreznimi napisi 

opremljene posode za zbiranje stekla, papirja in kovin (Turk (ur.), 1992). 

Primer Postojne navajamo zato, ker se je Občina Šempeter-Vrtojba za ločeno 

zbiranje odpadkov odločila zelo pozno. V Uradnem listu RS je odlok o ravnanju z 

odpadki za občino Šempeter-Vrtojba iz leta 2008. Torej lahko štejemo, da se je takrat 

pričelo ločevanje odpadkov. V praksi se je ločevanje odpadkov, kot ga navaja primer 

iz Postojne začelo šele pred parimi leti, še vedno pa marsikje ločeno zbiranje 

odpadkov ni ustrezno organizirano, kar je nenazadnje prikazala tudi naša anketa. 

Še vedno je ogromno odpadkov, ki niso pravilno ločeni. Podatki za leto 2009 kažejo, 

da je bilo med mešanimi komunalnimi odpadki vsaj 26% plastike, 22% kuhinjskih 

odpadkov, 17% papirja in vsaj 7% kovin (Predelava odpadkov, ki niso primerni za 

recikliranje, 2012). 

Vzroke za to, da je med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno tako visok delež 

odpadkov, ki bi jih lahko ponovno uporabili, je moč iskati tudi v tem, da je v občini 

Šempeter-Vrtojba premalo ekoloških otokov oziroma so ti preveč oddaljeni od 

bivališč občanov, kar občane odvrne od ločenega zbiranja odpadkov, da je na 

ekoloških otokih premalo različnih zabojnikov ali pa zabojnikov za določeno vrsto 

odpadkov sploh ni. Občina Šempeter-Vrtojba in komunalno podjetje Komunala 

Nova Gorica d.d., ki skrbi za odvoz in ločeno zbiranje odpadkov v tej občini, bi 

morala razmisliti o aktivnejšem ozaveščanju občanov in o določeni spodbudi, ki bi 

občane motivirale, da bi svoje odpadke ustrezno ločevali.  

Tako bi se verjetno izognili tudi še enemu perečemu problemu: divjim odlagališčem, 

kjer malomarni občani odlagajo tako mešane komunalne odpadke in kosovne 

odpadke, ki se jim jih ne da odnesti na zbirno mesto ali odpeljati v zbirni center, do 
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nevarnih odpadkov, ki so škodljivi za okolje in ogrožajo zdravje ljudi. Prav zaradi 

tega se odpadke zbira v zbirnem centru, kjer se poskrbi, da so ti odpadki hranjeni 

varno in so kasneje tudi nadzorovano in strokovno uničeni. 

Opozoriti je treba, da je zelo nevarno odlagati azbestne materiale na taka odlagališča. 

Likar pravi, da ti materiali sproščajo v zrak drobna in trdoživa azbestna vlakna, ki so 

rakotvorna (pljučni rak in rak na debelem črevesu), povzročajo nerakave pljučne 

bolezni in azbestozo (Likar, 2000).  

Nepravilno odvrženi biološki odpadki so tudi velika obremenitev za okolje. Iz ene 

tone nepredelanih odpadkov se sprosti od 120 m
3
 do 180 m

3
 deponijskega plina, ki je 

sestavljen iz 60 % metana in 40 % ogljikovega dioksida. Metan je toplogredni plin, 

ki v 100-tih letih z vsakim kilogramom v povprečju ogreje Zemljo 25-krat bolj kot 

ogljikov dioksid (Odpadki, 2012). 

Nepravilno odvrženi nevarni odpadki, kot so razna mineralna olja, akumulatorji in 

baterije, laki in ostala kemična sredstva, agresivna čistila in topila in podobno so tudi 

zelo škodljivi okolju in zdravju. Predvsem zato, ker skozi zemljo pronicajo v 

podtalnico in tako onesnažijo pitno vodo, ker pa niso vidni s prostim očesom in 

nimajo vonja, onesnaženost pitne vode lahko sploh ne opazimo.  

Zaradi vsega navedenega je zelo pomembno, da vse odpadke odlagamo na posebej 

določenih mestih (ekoloških otokih ali zbirnem centru), ker je tam poskrbljeno za 

njihov odvoz in ustrezno skladiščenje ter predelavo in obdelavo odpadkov, ki so za 

to primerni.  

Vendar divja odlagališča niso edini problem v občini. Problem je v nevestnem 

ravnanju občanov, ki nimajo nobenega odnosa do okolja, v katerem živijo in jim je 

vseeno, kam odvržejo vse od drobnih odpadkov, kot so cigaretni ogorki, žvečilni 

gumiji, papirčki, do večje embalaže. Na žalost ugotavljamo, da je bila občina 

Šempeter-Vrtojba čista le neposredno po akciji Očistimo Slovenijo. Občani so nas 

opozarjali, da niso zadovoljni z nekaterimi stvarmi. Najbolj je mogoče moteče to, da 

tam kjer nimajo kontejnerjev za embalažo ampak kontejner za plastiko in pločevinke 

ne morejo spraviti večjih kosov plastike noter. To velja predvsem za večje plastenke 

od destilirane vode, ki se rabijo v gospodinjstvu, pri uporabi likalnika ter za več 
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litrske plastične embalaže od mehčalcev, ki se zelo težko spravijo v tak kontejner 

kjer je odprtina precej manjša od same embalaže. 

Poleg tega so nas občani opozorili, da imajo zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov 

premajhne odprtine in zato ne morejo pravilno odložiti odpadkov. Velik problem pri 

gospodinjskih odpadkih predstavlja večlitrska embalaža za destilirano vodo, ki jo 

gospodinje uporabljajo za likalnike in večlitrska embalaža za pralne praške in 

mehčalce.  

Podoben problem imajo pri zabojnikih za ločeno zbiranje papirja in kartona, saj reža 

zabojnika ne omogoča, da bi vanj stlačili večjo embalažo iz kartona, kot je na primer 

embalaža pohištva ali kartonski zabojček za sadje. V lepem vremenu lahko takšno 

embalažo odložimo poleg zabojnika, problem pa nastane v deževnih mesecih. 

Anketirani so navedli, da jih zelo moti nečistoča in neprijazen vonj zabojnikov. To je 

moteče zlasti poleti, ker Komunala Nova Gorica d.d. zabojnikov za ločeno zbiranje 

odpadkov ne prazni pogosteje. Pogosteje bi morali prazniti zlasti zabojnike za 

zbiranje embalaže. Poleg tega je velikokrat zabojnikov premalo, kar privede do tega, 

da občani svoje odpadke odlagajo ob zabojnikih, kar je neestetsko, v poletnih 

mesecih pa tudi neprijetno. Spodnja slika prikazuje opisano problematiko, ki je na 

področju občine Šempeter-Vrtojba kar pogosta. 

 

Slika 26: Plastična embalaža, ki čaka na odvoz 
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9  PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 

V občini bi lahko namestili tudi nekaj zabojnikov za zdravila in druge farmacevtske 

izdelke, ki jim je potekel rok uporabe. Zdaj lahko take odpadke prinesemo v lekarno, 

vendar pa smo vezani na delovni čas lekarne, v zabojnik pa bi lahko odpadke odložili 

kadarkoli. En tak primer je iz Italije, natančneje iz Riminija, kjer je tak zabojnik 

nameščen v središču mesta. Je bele barve in na njem piše Zbiralnik za zdravila s 

poteklim rokom uporabe, kot vidimo na sliki spodaj. Sicer pa je treba zdravila s 

poteklim rokom in ne do konca porabljena zdravila, v lekarno prinesti brez papirnate 

ovojnine in navodil za uporabo, te odvržemo v zabojnik za papir. Farmacevtske 

izdelke pa v lekarno odnesemo v dobro zaprti originalni embalaži. 

 

Slika 27: Zabojnik za zdravila s poteklim rokom uporabe 

Zanimiv način obveščanja uporabnikov komunalnih storitev pa smo zasledili v 

občini Repentabor, ki leži v Tržaški pokrajini v Italiji. Tam so na zabojnike za smeti 

napisali (v italijanščini in slovenščini): Občina Repentabor; Trdni mestni odpadki; 

Uporabljaj vreče za smeti in ne puščaj jih ob zabojnikih! Slika spodaj. To je dobra 

rešitev zlasti za občine, v katerih za odvoz odpadkov skrbi komunalno podjetje, ki 

skrbi za več občin (tako kot Komunala Nova Gorica d.d.). Tako bi občina lahko 

imela boljši pregled nad stanjem svojih zabojnikov. 
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Slika 28: Primer napisa na zabojniku 

 

Po vzoru prvega centra ponovne uporabe v Sloveniji, ki je v Rogaški Slatini v 

Tuncovcu, bi lahko nekaj podobnega naredili tudi v naši občini. Ta center prevzame, 

odpelje ter pripravi za ponovno uporabo izdelke, ki so za nekoga odpadek 

(računalniška oprema, pohištvo, razno blago z napako, gospodinjski aparati, igrače, 

športna in otroška oprema, oprema za dom, knjige in tako dalje). Vse te izdelke je 

mogoče s procesom obdelave vključiti v ponovno uporabo. Omogočajo tudi nakup 

odvrženih, a še uporabnih stvari, saj imajo urejeno trgovino, kjer se ti izdelki 

prodajajo po simboličnih cenah. Center ponovne uporabe ima tudi ekonomske, 

socialne in okoljske učinke. Omogoča nova delovna mesta, manj je odpadkov, izvaja 

se ponovna uporaba, s čimer se varujejo naravni viri. Center tudi poučuje o 

okoljskem osveščanju in širjenju zavedanja, da je naš planet omejen z viri in da ne 

smemo vsega, kar ne potrebujemo metati med mešane odpadke. Sicer pa ponujajo 

tudi praktične storitve za gospodinjstva in podjetja (popravila, barvanje, 
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restavriranje, obnovo, čiščenje in izdelavo izdelkov), selitvene storitve in storitve 

praznjenja stanovanj (Odpadek je vir surovin, 2012).  

V prihodnjih parih letih namravajo odpreti še sedem takih centrov in ker ni nobeden 

predviden na Goriškem, je lahko to lepa priložnost za našo občino, da se prva 

ponudi. Imeli bi tudi italijanski trg, ki meji z občino, zato bilo uporabnikov storitev 

takega centra zelo veliko.  
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10          ZAKLJUČEK    

Glede na rezultate anket občani poznajo pomembnost ločevanja odpadkov ter jih tudi 

v večini ločujejo. Zavedajo se ekoloških posledic, ki bi nastale zaradi ne ločevanja 

odpadkov. Obenem pa jim je tudi praktično, če sproti vržejo tisto, kar se nabere 

odpadkov in pa še sproti ločujejo ter spoštujejo naravo. Tisti, ki nimajo v bližini 

zabojnikov za ločevanje odpadkov, pa po navadi ne ločujejo, kar je velika škoda, 

zato bi bilo smotrno razmisliti o postavitvi dodatnih ekoloških otokov. Najbolj se 

ločuje papir in karton, plastiko, steklo in organske odpadke, malo manj pločevinke in 

nevarne odpadke ter najmanj kosovne odpadke. Večinoma občani vedo, kam se kaj 

vrže in ne pogrešajo dodatnih navodil. Menijo pa, da bi jim koristilo, če bi na 

embalažah bilo napisano ali narisano, v kateri zabojnik za ločevanje odpadkov ta 

sodi. Večina občanov 58 % ima v bližini zabojnike za ločevanje odpadkov, 28 % pa 

jih nima. Če pa bi jih imeli vsi, bi se velika večina odločila za ločevanje odpadkov. 

Glede komunalnih storitev v občini je najbolj moteč problem prenapolnjenost 

zabojnikov, pomanjkanje zabojnikov in tudi nepravilno odvrženi odpadki, manj jih 

moti umazanija. Glede kupovanja izdelkov primernih za recikliranje občani ne 

kontrolirajo tega, kar kupijo, nekaj jih to počne občasno in glede na ceno in le 13 % 

vprašanih pazi na to, kaj kupi. Večina bi opomnila osebo, ki nepravilno ločuje in jo 

podučila o tem. Pravtako se večini anketoranih zdi prav, da se plastične vrečke 

ukinejo. Anketo so izpolnjevale predvsem občanke stare med 41 in 50 let, ki imajo 

srednješolsko izobrazbo.  

Glede na dobljene rezultate mogoče ne bi bilo napačno, če bi imeli več informacij, 

kako ustrezno ločevati odpadke. Res je, da je na zabojnikih napisano, kaj spada v 

določen zabojnik, vendar je papir, embalaža in steklo preohlapna informacija, zato bi 

lahko na zabojnike v alinejah zapisali, kaj točno vanje spada in se tako izognili 

nepravilno ločenim odpadkom. Ena od možnih rešitev je tudi, da bi na embalažo 

napisali, v kateri zabojnik spada. Ker so zabojniki že ločeni po barvah, bi lahko na 

embalaži uporabili znakec z barvo zabojnika, v katerega embalaža spada. Nenzadnje 

bi lahko bolj angažirali medije, ki bi ljudem ločevanje odpadkov še bolj približali. 

 Pomanjkanje določenih zabojnikov za ločevanje odpadkov je tudi problem. Tako 

občani ne ločujejo dovolj in je zato posledično več mešanih komunalnih odpadkov. 

Pa tudi zabojniki bi lahko bili večji oziroma bolj uporabni. Za plastiko, ki jo 
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najpogosteje ločujemo, bi zasbojniki morali imeti dovolj velike odprtine, da bi 

občani vanje lahko odvrkli tudi večjo embalažo na primer od tekočih pralnih 

praškov, mehčalcev in destilirane vode. Komunalno podjetje Komunala Nova Gorica 

d.d. pa bi moralo pogosteje dvažati te odpadke. 

Mogoče bi bila spodbuda za večje ločevanje odpadkov redna inšpekcija na ekoloških 

otokih in globa za tiste, ki ne spoštujejo pravil. Seveda z določenimi izjemami. Nihče 

od občanov ni kriv, če v bližini ni zabojnikov za ločevanje odpadkov oziroma, če so 

ti prepolni ali pa nefunkcionalni. Tako bi mogoče spodbudili Komunalo Nova Gorica 

d.d. ali pa občino glede reševanja tega problema. 
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Odpadki. Pridobljeno 7.5.2012 s svetovnega spleta: 

http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/  

Predelava odpadkov, ki niso primerni za recikliranje. Pridobljeno 7.5.2012 s 

svetovnega spleta: 

http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/predelava_odpadkov_ki_

niso_primerni_za_recikliranje/  

Seznam električne in elektronske opreme. Pridobljeno 7.5. 2012 s svetovnega spleta: 

http://www.zeos.si/sl/oeeo/seznam-ee-opreme.html  

Seznam praznikov z oznako Svetovni dan. Pridobljeno 27.4.2012 s svetovnega 

spleta: http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan  

Uredba o odpadkih. Pridobljeno 5.5.2012 s svetovnega spleta: http://www.uradni-

list.si/1/content?id=106484#  

 

 

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=367
http://www.sempeter-vrtojba.si/
http://www.komunala-ng.si/mma_bin.php/$fId/2010061510082805/$fName/odlok+o+ravnanju+z+odpadki+v+ob%C4%8Dini+%C5%A1empeter+vrtojba.pdf
http://www.komunala-ng.si/mma_bin.php/$fId/2010061510082805/$fName/odlok+o+ravnanju+z+odpadki+v+ob%C4%8Dini+%C5%A1empeter+vrtojba.pdf
http://www.komunala-ng.si/mma_bin.php/$fId/2010061510082805/$fName/odlok+o+ravnanju+z+odpadki+v+ob%C4%8Dini+%C5%A1empeter+vrtojba.pdf
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/odpadek_je_vir_surovin/
http://www.eko-tce.eu/aktualno/53-odpadek-je-vir-surovin.html
http://www.eko-tce.eu/aktualno/53-odpadek-je-vir-surovin.html
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/predelava_odpadkov_ki_niso_primerni_za_recikliranje/
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/predelava_odpadkov_ki_niso_primerni_za_recikliranje/
http://www.zeos.si/sl/oeeo/seznam-ee-opreme.html
http://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_praznikov_z_oznako_Svetovni_dan
http://www.uradni-list.si/1/content?id=106484
http://www.uradni-list.si/1/content?id=106484
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PRILOGA: ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem študentka Poslovno-tehniške Fakultete v Novi Gorici in pripravljam diplomo s področja ločevanja odpadkov. Anketa, 

ki sem jo pripravila je anonimna, prosila pa bi, da odgovarjate po resnici, podatke pa bom uporabila le v raziskovalne 

namene pri svoji nalogi. 

 

1. Ali veste, da se odpadke lahko tudi ločuje?   

a. da   

b. ne 

c. ne vem  

 

2. Ali se vam sploh zdi pomembno ločevati odpadke?      

a.  da  

b.  ne 

c. ne vem  

 

3. Ali ločujete odpadke?   

a. da  

b. ne 

c. zgolj včasih 

 

4. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, odgovorite zakaj jih ločujete? 

a. pomembno mi je z okoljskega vidika 

b. zaradi morebitne kazni, ki bi jo plačal-a 

c. tako imam manj smeti doma, ker sproti vržem in tako še ločujem 

d. ne vem 

e. drugo:______________________________________________________________________ 

 

5. Če ste na tretje vprašanje odgovorili z ne, odgovorite zakaj ne ločujete odpadkov? 

a. ni mi pomembno ločevanje odpadkov 

b. nimam časa 

c. kontejnerji za ločevanje so daleč od bivališča 

d. ne vem 

e. drugo:______________________________________________________________________ 

 

6. Kaj oziroma katere odpadke najpogosteje ločujete? (lahko obkrožite več odgovorov) 

a. plastiko  

b. steklo 

c. papir in karton  

d. kosovne odpadke   

e. pločevinke  

f. nevarne odpadke  

g. organske odpadke   

h. drugo:______________________________________________________________________ 

 

7. Ali ste prepričani da veste kaj vse se lahko vrže v določeni kontejner za ločevanje odpadkov? 

         

a. da      

b. ne        

c.  le delno  

 

8. Ali pogrešate konkretnejša navodila glede ločevanja odpadkov?    

a. da   

b. niti ne 

c. ne vem 
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9. Ali bi vam koristilo, če bi na embalažah bilo napisano ali narisano v kateri kontejner za ločevanje 

odpadkov se to vrže?    

a. da, vsekakor  

b. niti ne   

c. če da, za katere izdelke 

npr.:_____________________________________________________________ 

10. Ali je v bližini vašega bivališča (do 50 metrov) nameščen kontejnerje za ločevanje odpadkov? 

  

a. da  

b. ne 

c. ne vem 

 

11. Če bi imeli v bližini kontejnerje za ločevanje odpadkov ali bi jih ločevali?   

a. da  

b. ne 

c. ne vem 

 

12. Ali vas kaj moti glede komunalnih storitev v občini Šempeter – Vrtojba? (lahko obkrožite več 

odgovorov) 

a. prenapolnjenost kontejnerjev 

b. umazanija  

c. pomanjkanje kontejnerjev za določene vrste odpadkov 

d. nepravilno odvrženi odpadki 

e. nič me ne moti 

f. drugo: 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Ali raje kupujete izdelke na katerih piše, da so primerni za recikliranje?    

a. da, vsekakor 

b. ne, tega ne kontroliram 

c. odvisno od cene 

d. občasno 

 

14. Ali bi opomnili osebo, ki ne ločuje pravilno in jo podučili kako se to pravilno počne?  

a. da 

b.  ne, to ni moj problem   

c.  da, samo če je znanec 

 

15. Ali se vam zdi pravilna odločitev, da se plastične vrečke ukinejo?   

a. da  

b. ne 

c. nimam stališča do te problematike 

 

16. Obkrožite prosim vaš spol: 

a. ž   

b. m 

 

17. Obkrožite prosim še v katero starostno kategorijo vi sodite? 

a. pod 20 let 

b. od 21 do 30 let 

c. od 31 do 40 let 

d. od 41 do 50 let 

e. od 51 do 60 let 

f. več kot 60 let 
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18. Ob koncu nam zaupajte še vašo dokončano stopnjo izobrazbe? 

a. osnovna šola  

b. poklicna šola  

c. srednja šola  

d. višja šola 

e. fakulteta 

f. magisterij 

g. doktorat  

 

 

 

Hvala za vaš čas in prijaznost, da ste odgovorili na zastavljena vprašanja. 

A. Lakatoš 

 


