
 
 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IZ DELAVNIC PO KRAJEVNIH 
SKUPNOSTIH 

 
 
 
Zakaj je sploh potrebno ločeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat? Kakšne so prednosti tega načina 
ločenega zbiranja? 
Glede na to, da je v zabojnikih za mešane odpadke še vedno veliko odpadkov, ki vanj ne sodijo, vam želimo 
s sistemom ločenega zbiranja od vrat do vrat ločeno zbiranje odpadkov še bolj približati.  
Ločeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat pomeni, da se odpadki dosledno in pravilno ločijo že na izvoru 
nastanka. Z uvedbo ločenega zbiranja odpadkov od vrat do vrat se bo odstotek ločeno zbranih odpadkov 
nedvomno povečal, zaradi česar smo se tudi odločili, da vzporedno s tem zmanjšamo število odvozov ostalih 
odpadkov. 
 
Na koliko časa se bodo pobirali različni odpadki? 
2x mesečno rumena vreča 
1x mesečno papir 
1x mesečno steklo 
1x mesečno ostali odpadki 
1x tedensko biološki odpadki v letnem času (7 mesecev) 
2x mesečno biološki odpadki v zimskem času (5mesecev) 

Bodo ekološki otoki ostali? 
Ekoloških otokov ne bo več, saj je sistem zbiranja preko ekoloških otokov  pomanjkljiv predvsem zaradi 
sledečega: 
- pomanjkanje nadzora nad pravilnim odlaganjem odpadkov (ali v zabojniku za ločeno zbiranje res končajo 
samo tisti odpadki, ki se lahko predelajo), 
- odprtine na zabojniku onemogočajo odlaganje večje plastične in steklene embalaže, 
- zabojniki se polnijo nepredvideno, zato je težje načrtovati praznjenje, 
- neenakomerna dostopnost ekoloških otokov vsem občanom. 

Kaj sploh še sodi v zabojnik za ostale odpadke? 
V zabojnik za ostale odpadke sodijo odpadki, ki se ne dajo predelati: 
celofan, cigaretni ogorki, fotografije, flomastri, glavniki, manjši glineni izdelki, ogledala (manjša), lepilni 
trakovi, lončena posoda, igrače, kasete (avdio in video), zgoščenke (CD-ji), keramika (manjše količine), 
kemični svinčniki, tapete (manjše količine), onesnažena embalaža, ohlajen pepel, plenice, higienski vložki, 
pluta (manjše količine), porcelan (manjše količine), usnjeni izdelki (manjše količine), iztrebki malih živali, 
pesek mačjih stranišč, … 

Kako bom odlagal biološke odpadke v zabojnik? 
Pomembno je, da biološke odpadke ne odložimo skupaj s plastično vrečko, saj je tako v nadaljevanju 
onemogočen proces predelave odpadkov. Lahko pa uporabite biorazgradljivo vrečko. V trgovinah so na 
voljo biorazgradljive papirnate in plastične vrečke. Dovoljeno je tudi odlaganje bioloških odpadkov zavitih v 
časopisni papir. 
 
Moram obstoječi zabojnik za ostale odpadke zamenjati? 
Zabojnik za ostale odpadke, ki ga že imate, vam ostane. Menjave obstoječih zabojnikov za ostale odpadke 
na zahtevamo.  
 
Glede na to, da bom sedaj imel več zabojnikov, bo moj mesečni izdatek za odpadke višji ali nižji? 
Kljub temu, da boste lahko po novem imeli dva zabojnika (v primeru, da ne boste sami kompostirali), se 
končna cena na položnici v primerjavi z današnjo ne bo bistveno zvišala, ker bomo zmanjšali količine 
ostalih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališče. Nižji izdatek ne more biti, ker se količina odpadkov ne bo 



spremenila, saj gre pri tem sistemu samo za ločevanje vseh odpadkov na izvoru, da so te frakcije še naprej 
primerne za uporabo in se jih ne odlaga na odlagališče. 
 
 
Kolikšen je strošek nabave rumenih vreč? 
20 rumenih vreč na leto dobi vsako gospodinjstvo, kar pomeni, da bo strošek vključen v ceno. 
 
Zakaj dobi gospodinjstvo samo 20 rumenih vreč na leto? 
20 vreč bi moralo zadostovati na leto, po potrebi pa lahko gospodinjstva dobijo še več vreč oz. lahko 
odlagajo vso embalažo v svoje prozorne vrečke. 
 
Zakaj ni rumenih zabojnikov namesto vreč? 
Ker gre za uvajanje sistema, naknadno se lahko sistem nadgradi z zabojniki za embalažo, čeprav so rumene 
vrečke bolj priročne za odvoz. 
 
Kaj se zgodi, če vreča dobi nalepko, da embalaža ni ustrezno ločena? 
Če nadzornik ugotovi, da v rumeni vreči ni samo embalaža, dobi takšna vreča nalepko o neustreznosti. 
Uporabnik mora do naslednjega odvoza poskrbeti, da pravilno loči frakcije.  
 
Ali bo z uvedbo rumenih vreč in ukinitvijo ekoloških otokov še več divjih odlagališč? 
Ne, ker ta sistem omogoča zbiranje vseh frakcij od vrat do vrat in je bolj prijazen za uporabnike. 
 
Ali bo še vedno potekala akcija vrat do vrat za kosovne odpadke? 
Ta akcija bo samo še to leto 21.06.2010, od drugega leta bodo uporabniki imeli možnost telefonskega klica 
1x letno na gospodinjstvo za odvoz kosovnih odpadkov, ko bodo imeli dovolj zbranih kosovnih odpadkov za 
odvoz. 
 
Zakaj je potrebno plačati, če pripeljemo gradbeni material v zbirni center? 
Občani ne bodo več plačevali, če bodo pripeljali odpadke v ZC. Vsi ostali npr. podjetniki, pravne osebe pa 
so dolžni poravnati strošek, kot jim to nalaga zakonodaja oz. morajo imeti svoje zabojnike za ločevanje 
odpadkov. 
 
Kaj naredimo če bo zabojnik za ostale odpadke prej kot v enem mesecu poln? 
Sedaj ko boste vse zbirali ločeno zabojnik ne bo tako hitro poln, do konca  meseca ga boste napolnili največ 
do polovice. 
 
Kaj pa svetovalni nadzor? 
Svetovalec bo na dan odvoza pregledoval vaše rumene vreče, na njih nalepil nalepko, da je bila vaša vreča 
ali zabojnik pregledana. Do naslednjega odvoza boste morali pravilno ločiti odpadke, v kolikor boste dobili 
nalepko o neustreznosti. 
 

Kje bodo rumene vreče stale na dan odvoza? 
Postavili jih boste na tisto mesto, kjer sedaj stojijo zabojniki za odvoz, torej na odjemno mesto. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                    

Slike: Predstavitev sistema ločevanja odpadkov v rumeno vrečo 

 

 

 

 Vprašanja  

KS Dravski dvor 

(14.04.2010) 

 

 
Kam se odlagajo manjši 
elektronski deli? 
 
Odpeljite jih v zbirni center ali jih 
zbirajte ločeno in jih oddajte v 
akciji zbiranja kosovnih 
odpadkov.  
 
 

 
Kam se odlaga odpadno 
kuhinjsko olje? 
 
Odpadno kuhinjsko olje se zbira 
v ločeni plastični posodi in se 
lahko odda v zbirnem centru. 

 
Kam odložimo staro posodo? 
 
Staro posodo odložite v 
zabojnik za ostale odpadke ali 
pa jo odpeljite v zbirni center. 
 

 
Kam se odlaga steklo, papir, 
ker ni več ekoloških otokov? 
 
Papir in steklo ločeno zbirate v 
kartonskih škatlah. 1x mesečno 
bo odvoz stekla in papirja po 
urniku, ki ga boste dobili od 
Snage. 
 

 
Kam se odlaga stiropor? 
 
Manjši kosi stiropora se lahko 
odložijo v rumeno vrečo, večje 
kose pa odpeljite v zbirni center. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 Vprašanja  

KS Miklavž na 

Dravskem polju 

(19.04.2010 in 

21.04.2010) 

 

Kam se odložijo spreji, kreme, 
parfumi? 

Vse kar je v stekleni embalaži se 
odloži med steklo, ostalo pa se da 
v rumeno vrečo. Vse stvari 
morajo prej sprazniti. 

 
Kam odlagamo kartonsko 
embalažo? 
 
Odložimo jo med časopis, 
potrebno jo je sploščiti, da 
zavzame čim manj prostora. 
Manjšo kartonsko embalažo pa 
lahko odložimo tudi v rumeno 
vrečo. 

 
Kam se odložijo tube od 
majoneze, gorčice, zobne 
paste? 
 
Izpraznemo, stisnemo in 
sploščimo ter jih odložimo v 
rumeno vrečo. 
 

 

Kam se odložijo lončki za 
rože ter korita? 

Manjše lončke od rož damo v 
rumeno vrečo, večje kose pa 
odpeljemo na zbirni center. 

 

 
Kam odložimo zamaške iz plute? 
 

Zamaški iz plute so razgradljivi, 
zato jih odložimo v zabojnik za 
biološke odpadke ali na kompost. 

 



 

 

                                             

Slike iz delavnice. 

V mesecu maju bo potekala svetovalna delavnica tudi na Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju za vse zaposlene v 

šoli in vrtcih, saj kot izobraževalna ustanova mora biti  vzgled vsem, predvsem pa najmlajšim. Pomembno je, da se 

spodbuja ekološka zavest pri otrocih. 

 

 

Kam sodijo kovinski 
zamaški od steklenic? 

V rumeno vrečo. 

 

  

Vprašanja  

KS Skoke 

(21.04.2010) 

 

 

Kam z olupki pomaranč in 
limon ter drugega južnega 
sadja? 

Lahko jih odložimo na 
kompostnik (če gre za manjše 
količine) ali v zabojnik za ostale 
odpadke. 

 

Kam odložimo onesnaženo 
embalažo npr. vreče od 
mesa? 

V zabojnik za ostale odpadke. 

 

 

Kam z barvami in olji? 

Odpeljemo jih v zbirni center, 
ker sodijo med nevarne 
odpadke. 

 

 

Kam se odložijo igle
(medicinske, ki jih nekateri 
uporabljajo za zdravljanje)? 

Igle zbiramo doma v kartonski 
škatli in jih nato odpeljemo v 
zbirni center v zabojnik za 
nevarne odpadke. 

 

Kam lahko odložimo pasje 
iztrebke in kosti od mesa? 

Odložimo jih v zabojnik za 
ostale odpadke. 

 


