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IZVLEČEK  

Odnos do odpadkov se spreminja. Danes imamo vsi praktično možnost, da ločujemo 
komunalne odpadke na samem izvoru. V Sloveniji je ravnanje z odpadki določeno z Uredbo o 
odpadkih, ta pa določa obvezno ravnanje z odpadki, pogoje zbiranja, prevažanja, 
posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanja odpadkov.  

Koroška regija ima urejen sistem ločenega zbiranja odpadkov iz gospodinjstev na suhe, mokre 
in biološko razgradljive odpadke. Takšen sistem ločevanja komunalnih odpadkov je enoten po 
celotni Koroški regiji in je prilagojen za nadaljnjo snovno in energetsko izrabo komunalnih 
odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Kocerod in Regijskem odlagališču Zmes.  

Za ravnanje s komunalnimi odpadki v Koroški regiji so odgovorni izvajalci gospodarske javne 
službe Javno podjetje Kocerod, Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, Javno komunalno 
podjetje Dravograd, Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi in Javno komunalno podjetje 
Log. Obvezna gospodarska javna služba zajema zbiranje, prevoz, obdelavo mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganje preostanka po obdelavi.  

Javne gospodarske službe na Koroškem že dlje časa aktivno osveščajo in spodbujajo občane 
k pravilnemu ločevanju odpadkov, o njegovem pomenu ter o posledicah nepravilnega 
ločevanja. Cilj je, da se količine suhih komunalnih odpadkov, ki so primerne za nadaljnjo 
predelavo in reciklažo, postopno povečujejo, količine mokrih komunalnih odpadkov, ki 
zahtevajo mehansko-biološko obdelavo, pa zmanjšujejo. Raziskava v diplomskem delu je 
pokazala, da Koroška regija še ni dovolj uspešna z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov. 
Količine zbranih suhih odpadkov v obdobju 2013−2016 se le postopno povečujejo, količine 
mokrih odpadkov pa se bistveno ne spreminjajo. Za uspešno obvladovanje ravnanja z odpadki 
je pomembno, da prebivalce stalno ozaveščajo in informirajo ter področje hkrati urejajo tudi 
zakonodajno.  

 

Ključne besede: komunalni odpadki, ločevanje odpadkov, javna komunalna podjetja, mokri in 
suhi komunalni odpadki, biorazgradljivi odpadki, Koroška regija.  
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ABSTRACT 

Attitudes towards waste are changing. Nowadays, we all basically have an opportunity to 
separate municipal waste at the source. In Slovenia, the waste management is laid down in 
Regulation on waste which stipulates mandatory waste management, the conditions of waste 
collection, transportation, transmission, processing and waste disposal.  

The region of Koroška has a regulated system of separate household waste collection – dry, 
wet and biodegradable waste. Such a system of separating municipal waste is applied 
throughout the whole region and is adjusted for further material and energy recovery from 
municipal waste at the regional waste management centre Kocerod and the regional landfill 
Zmes.  

The contractors of public companies Kocerod, public companies Slovenj Gradec, public 
companies Dravograd, public companies Radlje ob Dravi, and public companies Log are 
responsible for the management of municipal waste in the region of Koroška. Compulsory 
public services include the collection, transport and processing of mixed municipal waste as 
well as the disposal of remains after the processing.  

Public companies in the region have been actively raising awareness among the citizens 
sorting for a long time now. The companies have been encouraging the citizens to properly 
separate waste, informing them about the importance of waste sorting and about the 
consequences of an incorrect waste sorting. The goal is to increase the amount of dry 
municipal waste suitable for further processing and recycling and decrease the amount of wet 
municipal waste that require a mechanical biological treatment. The research in the thesis has 
revealed that the region of Koroška is not successful enough when it comes to separate 
collection of municipal waste. The amount of dry waste collected in the period 2013-2016 only 
gradually increased, whereas the amount of wet waste remained relatively the same. In order 
to successfully cope with waste management, it is important to continuously raise awareness 
among inhabitants and inform them and at the same time it is also important to regulate the 
area according to the legislation.  

 

Key words: municipal waste, waste separation, public companies, wet and dry municipal 

waste, biodegradable waste, Koroška region. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štaher A.: Analiza učinkovitosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem, VŠVO, Velenje 2017.  
 

 
 

V 
 

KAZALO 

1 UVOD ........................................................................................................................ 1 

2 OPIS PODROČJA IN OPREDELITEV PROBLEMA .................................................. 2 

3 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA ................................................................... 2 

4 METODE DELA ......................................................................................................... 2 

5 SPLOŠNO O ODPADKIH .......................................................................................... 3 

5.1 Hierarhija ravnanja z odpadki .......................................................................... 4 

5.2 Komunalni odpadek ........................................................................................ 5 

6 ZAKONODAJA NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI ........................................ 5 

6.1 Pravni red Evropske unije na področju odpadkov ............................................ 5 

6.2   Slovenska okoljevarstvena zakonodaja ................................................................. 7 

7 STANJE NA PODROČJU KOMUNALNIH ODPADKOV V SLOVENIJI .....................12 

7.1 Količine nastalih in ločeno zbranih odpadkov .................................................12 

7.2 Odloženi komunalni odpadki ..........................................................................12 

7.3 Ocena tokov komunalnih odpadkov v prihodnosti ...........................................13 

8 OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA – KOROŠKA REGIJA ..................................15 

8.1 Javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji .......................16 

8.1.1 Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d. o. o. ......................................17 

8.1.2 Javno komunalno podjetje Dravograd, d. o. o. ............................................18 

8.1.3 Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o. ....................................18 

8.1.4 Javno komunalno podjetje Log, d. o. o........................................................19 

8.2 Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – Kocerod .............................20 

8.3 Primerjava ravnanja komunalnih odpadkov po regijah....................................21 

9 SISTEM LOČEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V KOROŠKI REGIJI ................23 

9.1 Suhi, mokri in biorazgradljivi odpadki .............................................................24 

9.2 Ekološki otoki .................................................................................................25 

9.3 Rabljen gospodinjski tekstil − zabojniki za tekstil, čevlje in igrače ...................25 

9.4 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov .................................................................25 

9.5 Primerjava sistema ločevanja komunalnih odpadkov po regijah .....................25 

10 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V KOROŠKI REGIJI ............................28 

10.1 Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov ..........................................................28 

10.2 Zbrani komunalni odpadki v gospodinjstvih in pravnih subjektih .....................34 

10.3 Količine komunalnih odpadkov na prebivalca .................................................35 

10.4 Odlaganje komunalnih odpadkov ...................................................................36 

10.5 Primerjava ravnanja s komunalnimi odpadki v Šaleški dolini ..........................38 



Štaher A.: Analiza učinkovitosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem, VŠVO, Velenje 2017.  
 

 
 

VI 
 

11 RAZPRAVA IN SKLEPI .........................................................................................38 

12 ZAKLJUČEK .........................................................................................................40 

13 POVZETEK ...........................................................................................................41 

14 VIRI IN LITERATURA ...........................................................................................43 

 

KAZALO PREGLEDNIC  

Preglednica 1: Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalec) ...............................................21 

Preglednica 2: Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov (% od nastalih) ....................22 

Preglednica 3: Količina odloženih komunalnih odpadkov (kg/prebivalec) .........................23 

Preglednica 4: Primerjava sistema ločenega zbiranja komunalnih odpadkov s Šaleško  

dolino ...............................................................................................................................26 

Preglednica 5: Količina zbranih komunalnih odpadkov v JKP Slovenj Gradec v obdobju 

2013−2016.......................................................................................................................31 

Preglednica 6: Količina zbranih komunalnih odpadkov v JKP Radlje ob Dravi v obdobju 

2013−2016.......................................................................................................................32 

Preglednica 7: Količina zbranih komunalnih odpadkov v JKP Dravograd v obdobju 

2013−2016.......................................................................................................................33 

Preglednica 8: Količina zbranih komunalnih odpadkov v JKP Log v obdobju 

2013−2016………………………………………………………………………………………...34 

Preglednica 9: Količina komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in pravnih subjektov  

2016 ................................................................................................................................35 

 

KAZALO SLIK  

Slika 1: Hierarhija ravnanja z odpadki ............................................................................... 4 
Slika 2: Lega Koroške regije na karti Slovenije………………………………………………. 16 
Slika 3: Nalepke na zabojnikih za suhe in mokre komunalne odpadke…………………….24 
Graf 1: Zbiranje komunalnih odpadkov v letu 2014 in predvideno zbiranje v letu 2020 .....14 

Graf 2: Količina suhih komunalnih odpadkov, zbranih po JKP Koroške regije ..................29 

Graf 3: Količina mokrih komunalnih odpadkov, zbranih po JKP Koroške regije ................29 

Graf 4: Količina biorazgradljivih odpadkov, zbranih po JKP Koroške regije ......................30 

Graf 5: Količina zbranih odpadkov na prebivalca v obdobju 2013−2016 ..........................36 

Graf 6: Količina odloženih komunalnih odpadkov na prebivalca v obdobju 2013−2015 ....37 

Graf 7: Primerjava količin posameznih frakcij v Koroški regiji in Šaleški dolini v obdobju 

2013−2016.......................................................................................................................38 

 

 

 

 



Štaher A.: Analiza učinkovitosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem, VŠVO, Velenje 2017.  
 

 

1 
 

1 UVOD  

 
Učinkovito ravnanje z odpadki je eden izmed ukrepov na področju varstva okolja. Z ravnanjem 
z odpadki se ukvarjajo že več desetletij. V preteklosti so se komunalni odpadki iz gospodinjstev 
v glavnem odlagali v skupen zabojnik. Takšne odpadke imenujemo mešani komunalni 
odpadki, ti so se v celoti odlagali na odlagališčih. Z večanjem okoljske zavesti širše javnosti o 
varovanju okolja ter s sprejemom nove zakonodaje se je začela krepiti zavest o potrebnem 
ločevanju komunalnih odpadkov iz gospodinjstev.  

V Koroški regiji imajo podoben sistem ločenega zbiranja odpadkov iz gospodinjstev kot drugje 
po Sloveniji. Ločujejo jih na suhe, mokre in biološko razgradljive odpadke. Takšen sistem 
ločevanja komunalnih odpadkov je enoten po celotni Koroški regiji in je prilagojen nadaljnji 
predelavi in sortiranju odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Koroške − Kocerod. 

Družbo Kocerod, d. o. o., je leta 2011 ustanovilo 12 občin Koroške regije, z namenom, da 
opravlja naloge gospodarske javne službe. V ta namen so v Mislinjski Dobravi postavili 
ustrezno komunalno infrastrukturo za predelavo komunalnih odpadkov iz gospodinjstev ter na 
lokaciji »Zmes« na Prevaljah, odlagališče za odlaganje preostanka. V letu 2013 je družba 
Kocerod zaključila poskusno obratovanje v Mislinjski Dobravi in od takrat dalje izvajajo 
ravnanje z odpadki v Mestni občini Slovenj Gradec ter Občinah Mislinja, Dravograd, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. V drugi polovici leta 2015 
pa so tudi začeli s poskusnim obratovanjem na odlagališču Zmes in ga zaključili v drugi polovici 
leta 2016. S pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja za obe lokaciji 
so zaključili projekt izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Kocerod, podprtega 
tudi z EU sredstvi (Kocerod, d. o. o., Računovodska in poslovna poročila 2013−2016).  

Za 12 koroških občin so leta 2011 z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji določili pogoje in način izvajanja gospodarske 
javne službe s komunalnimi odpadki. Obvezna gospodarska javna služba ravnanja z odpadki 
zajema zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, obdelavo mešanih mokrih odpadkov ter 
odlaganje preostanka po obdelavi.  

Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na Koroškem izvajajo Javno podjetje Komunala 
Slovenj Gradec, d. o. o.; Javno komunalno podjetje Dravograd, d. o. o.; Javno komunalno 
podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o. in Javno komunalno podjetje Log, d. o. o. 

Javno komunalna podjetja opravljajo dejavnosti, kot so javna oskrba s pitno vodo, ravnanje z 
odpadki, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda, čiščenje in vzdrževanje javnih 
površin … Na področju ravnanja z odpadki že dlje časa aktivno osveščajo in motivirajo 
prebivalce k pravilnemu ločevanju odpadkov, z namenom, da se izboljša ločevanje komunalnih 
odpadkov na samem izvoru njihovega nastanka.  

Z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov vsak prebivalec prispeva k varovanju okolja. 
Ločeno zbiranje je pogoj za uspešno recikliranje odpadkov. Z recikliranjem dosežemo 
ohranitev naravnih virov in porabimo bistveno manj energije. S pravilnim ločevanjem odpadkov 
zmanjšamo količine odloženih odpadkov in s tem manj nastalih toplogrednih plinov (predvsem 
CH4). Odlagališče se uporablja samo še za tiste odpadke, ki jih ni mogoče predelati. Danes 
želimo ne le zmanjšati količine odpadkov, ampak tudi preprečevati njihov nastanek v čim večji 
meri in da končno začnemo ravnati prav (Sterže, 2010).  
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2 OPIS PODROČJA IN OPREDELITEV PROBLEMA  
 
Velik problem na področju odpadkov predstavljajo komunalni odpadki iz gospodinjstev. V 
preteklosti so se zbirali v skupnem zabojniku in nato odlagali na odlagališčih. Sčasoma so se 
odlagališča začela polniti, prostora za ureditev novih pa je bilo vedno manj. Prav tako so se 
pojavila divja odlagališča, ki pa so povzročala negativne posledice na okolje, npr. ogrožanje 
vodnih virov in nastajanje toplogrednih plinov (Sterže, 2010).  

Z ozaveščanjem prebivalcev o varovanju okolja in s sprejeto novejšo zakonodajo se je 
ravnanje z odpadki v Sloveniji izboljšalo. Slovenija je svoje predpise uskladila z zakonodajo 
EU in se zavezala, da na področju ravnanja z odpadki uredi sistem ločevanja odpadkov na 
kraju njihovega nastanka. Tako so z ureditvijo ločenega zbiranja odpadkov po sistemu »od 
vrat do vrat« in z zbirnimi centri za ločeno zbiranje večjega števila ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov, pripomogli k reševanju problematike odlaganja odpadkov v Sloveniji (ARSO. 
SOER: Odpadki, 2017).  

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v gospodinjstvih je danes že samoumevno in se 
zavedamo, da je ločevanje odpadkov pomembno, saj s tem zagotovimo, da so odpadki 
primerni za predelavo in tako prispevamo k čistejšemu okolju (Sterže, 2010).  

Koroška se je odločila za poseben način ločevanja odpadkov, in sicer na mokro in suho ter 
biološko razgradljivo frakcijo komunalnih odpadkov. Prav tako pa poteka zbiranje nenevarnih 
frakcij na ekoloških otokih ter zbiranje večjega števila ločenih frakcij komunalnih odpadkov v 
zbirnih centrih. Ta sistem je podoben drugim v Slovenji in je prilagojen za nadaljnje sortiranje 
in predelavo odpadkov v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Kocerod. S tem sistemom 
želijo občane motivirati, da bi odpadke že na samem izvoru pravilno ločevali in s tem 
zagotavljali kvalitetnejše bivalno okolje (JKP Slovenj Gradec, 2017).  

3 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 

Namen diplomskega dela je primerjati učinkovitost sistema ločevanja odpadkov, ki ga na 
Koroškem izvajajo: Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o.; Javno komunalno 
podjetje Dravograd, d. o. o.; Javno komunalno podjetje Log, d. o. o. in Javno podjetje 
Komunala Slovenj Gradec, d. o. o.  

Z analizo podatkov iz mesečnih in letnih poročil Regijskega centra za ravnanje z odpadki 
Kocerod, bom primerjala količine prejetih komunalnih odpadkov (kg/prebivalca) po komunalnih 
podjetjih v zadnjih 4 letih (od leta 2013 do leta 2016). Zajela bom vse zbrane komunalne 
odpadke po posameznih javnih komunalnih podjetjih (suhi, mokri in biorazgradljivi odpadki, 
kosovni odpadki ter ločene frakcije komunalnih odpadkov z ekoloških otokov in zbirnih 
centrov).  

Cilj diplomskega dela je oceniti, katera Javna komunalna podjetja so bolj uspešna z 
ločevanjem odpadkov (dosegajo večje deleže suhe frakcije kot mokre frakcije odpadkov, in so 
pozorni na pravilno ločevanje komunalnih odpadkov na samem izvoru, torej v gospodinjstvih).  

4 METODE DELA 
 

Pri diplomskem delu bom uporabila opisno metodo, s študijem različne domače in tuje 
literature. Statistične podatke o Koroški regiji in posameznih občinah bom pridobila s 
Statističnega urada Slovenije. Uporabila bom tudi mesečna in letna poročila Regijskega centra 
za ravnanje z odpadki Kocerod, pridobljena od Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec. 
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Hipoteze, ki ji nameravam preveriti pri diplomskem delu, so:  

(H1) Deleži ločeno zbranih mokrih odpadkov na Koroškem v zadnjem obdobju padajo, 
 deleži suhih odpadkov pa naraščajo. 

(H2) Več ločenih frakcij se zbere v individualnih zabojnikih kot na ekoloških otokih in 
 zbirnih centrih. 

(H3) Pri ločevanju komunalnih odpadkov Koroška regija zaostaja za slovenskim 
 povprečjem. 

5 SPLOŠNO O ODPADKIH  
  
V zakonu o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO) je odpadek definiran na naslednji način: 
»Odpadek je določena snov ali predmet, ko ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki ima snov 
ali predmet v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči«. »Ravnanje z odpadki obsega 
zbiranje, prevažanje, trgovanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom 
teh ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za ravnanje z odpadki« (ZVO). 

Beseda »odpadek« se pojavi v več možnih razlagah, največkrat kot odvečni material, odvržena 
stvar, nekaj uničenega, ostanki v dejavnostih in gospodinjstvih, predmeti in snovi, ki jih ne 
potrebujemo več, predmeti in snovi, ki bi se jih radi znebili, ostanki od priprave hrane v 
gostinstvih itd. (Vuk, 1997). 

Odpadki so stari toliko, kolikor je staro človeštvo. Eden znanih načinov ravnanja z odpadki v 
preteklosti je bilo odlaganje odpadkov v globeli in zasipavanje z zemljino. Pogosto so odpadke 
odmetavali ob ceste ali v reke. Velikokrat je bilo takšno ravnanje z odpadki vir smradu, okužb 
in bolezni. To so bili večinoma odpadki iz gospodinjstev ter odpadki od izdelave orodja in 
orožja. Še pred nekaj desetletji je bilo odlaganje odpadkov na neurejenih odlagališčih ali divjih 
odlagališčih edini način ravnanja z odpadki. Izcedne vode iz odpadkov so bile po navadi 
nevarne, saj so pronicale v tla in ogrožale podtalnico. Danes je odpadke prepovedano odlagati 
v naravnem okolju ali nenadzorovano obdelovati. Vse odpadke je treba ustrezno predelati. 
Odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti predelave, pa jih je treba odstraniti, pri tem pa je 
odlaganje najslabša rešitev. Z odpadki je treba ravnati tako, da ne ogrožajo človekovega 
zdravja in okolja (Sterže, 2010).  

Sodobni človek ima različne potrebe, npr. fiziološke, kulturne … Svoje potrebe zapolnjuje z 
raznimi materialnimi dobrinami in dejavnostmi. Materialne dobrine nastajajo v procesu 
proizvodnje. Vsaka proizvodnja ima za cilj izdelati dobrine, ki v končni fazi prihajajo v potrošnjo 
in se tam uničijo. Tako v fazi produkcije kot v zadnjem členu verige nastajajo raznovrstni 
odpadki.  

Pri različnih človekovih dejavnostih nastaja največ trdnih odpadkov. To so odpadki v trdnem 
agregatnem stanju, ki se zavržejo, kadar nam ne koristijo. Poznamo naslednje vrste odpadkov: 
komunalni, industrijski, nevarni in posebni odpadki. Takšna delitev se pojavlja v strokovni 
literaturi in praksi, čeprav ni popolnoma skladna z zakonodajo Slovenije. Za opredelitev izvora 
trdnih odpadkov je zahtevano poznavanje vseh karakterističnih značilnosti okolja, kjer ti 
odpadki nastajajo (Zore, 2015). 

Glede na vir nastanka odpadkov ločimo komunalne in nekomunalne odpadke. Komunalni 
odpadki so večinoma gospodinjski in njim podobni odpadki. Nekomunalni odpadki pa so vsi 
odpadki, ki nastanejo kot posledica pri opravljanju različnih dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, 
rudarstvo, gradbeništvo ...) (Sterže, 2010). V obeh omenjenih skupinah odpadkov se pojavljajo 
nevarni in nenevarni odpadki (Drev in Čuvan, 2013).  
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5.1 Hierarhija ravnanja z odpadki 
 

Problematika odpadkov je pravno urejena z ustreznimi evropskimi zakoni, podzakonskimi akti 
in direktivami. Za ravnanje z odpadki določa splošne cilje Evropska Direktiva o odpadkih 
2008/98/ES. Dolgoročni cilj Evropske unije je, da postane gospodarsko in okoljsko učinkovita 
družba recikliranja. Cilj tega je, da se izognemo nastajanju odpadkov in začnemo uporabljati 
odpadke kot vire. Takšna usmeritev naj bi prispevala k preusmeritvi trenda v različne oblike 
predelave odpadkov, da se poveča delež recikliranja in delež kompostiranja in da se hkrati 
opušča odlaganje odpadkov.  

V Sloveniji je glavni cilj ravnanja z odpadki, da se v vsaki lokalni skupnosti odpadki že na 
samem izvoru ločeno zbirajo in da se preostali odpadki učinkovito obdelajo (mehansko, 
biološko in termično) (Mestna uprava … 2010).  

V Direktivi o odpadkih 2008/98/ES je oblikovana petstopenjska hierarhija ravnanja z odpadki, 
ki služi kot prednosti vrstni red pri nastajanju in ravnanju z odpadki.  

 

Slika 1: Hierarhija ravnanja z odpadki.   
(Vir: ARSO. Ravnanje z odpadki, 2017). 

Področje preprečevanja nastajanja odpadkov je zahtevno zaradi različnih pogledov na 
standard prebivalcev v vsakdanjem življenju. Vodilni moto te strategije je: najugodnejši 
odpadek je tisti, ki sploh ni nastal. S ponovno uporabo odpadkov pa prispevamo k zmanjšanju 
izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu in manj obremenjenemu okolju, zmanjšamo količino 
odloženih odpadkov in vplivamo na varčevanje z naravnimi viri. S ponovno uporabo odpadkov 
podaljšamo življenjsko dobo izdelkov (Sterže. Lastni zapiski … 2010).  

Reciklaža in kompostiranje je tretja prioriteta v hierarhiji ravnanja z odpadki, ki zajema snovni 
krogotok z namenom, da se prihrani energija in surovine. Recikliranje pomeni vključevanje 
odpadkov v snovno in energetsko izrabo. S kompostiranjem bioloških odpadkov lahko 
pridobimo zrel kompost, ki ga uporabimo kot gnojilo in s tem nadomestimo umetna gnojila.  

Pridobivanje energije iz odpadkov je postopek, ki je zadnji pred odlaganjem. Govorimo o 
termični obdelavi določenih vrst odpadkov, ki jih sežigajo zaradi zmanjšanja volumna 
odpadkov in pridobitve toplotne ter električne energije. Odlaganje odpadkov je zadnja možnost 
odstranjevanja odpadkov. Danes služijo odlagališča za odlaganje preostalih odpadkov po 
mehansko-biološki obdelavi v regijskih centrih za ravnanje z odpadki. 

Z ustrezno politiko ravnanja z odpadki, ki vključuje upoštevanje hierarhije ravnanja z odpadki 
in uporabo izboljšanih okoljskih tehnologij, spremenimo komunalne odpadke v sekundarno 
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surovino za nadaljnjo izrabo npr. reciklažo ali toplotno izrabo. S tem ciljem dosežemo, da 
nastaja manj stroškov obdelave odpadkov in hkrati tudi vedno manj odloženih odpadkov (Drev 
in Čuvan, 2013).   

5.2 Komunalni odpadek 
 
V ZVO so komunalni odpadki definirani na naslednji način: »Komunalni odpadek je odpadek 
iz gospodinjstev in njemu podoben odpadek iz trgovine, proizvodnih, poslovnih, storitvenih in 
drugih dejavnosti ter javnega sektorja« (ZVO). 

Komunalni odpadki so tisti, ki nastajajo v gospodinjstvih in pri čiščenju javnih površin. Odpadki, 
ki nastajajo v storitvenih ali proizvodnih dejavnostih, ni nujno, da so vsi komunalni odpadki. 
Med komunalne odpadke uvrščamo odpadke iz gospodinjstev, kosovni odpadki, ulični odpadki 
in odpadki iz javnih ali zasebnih zelenih površin. Delno komunalni odpadki pa so mineralizirano 
blato iz čistilnih naprav, odpadki iz gostinskih obratov in odpadki iz gradbenih dejavnosti. 
Uvrščanje omenjenih odpadkov med komunalne odpadke je po definiciji in zakonodaji 
nedosledno. Zaradi praktičnih in ekonomskih razlogov se pogosto ti odpadki zbirajo in 
predelajo skupaj s komunalnimi odpadki (v primeru manjših količin).  

V Sloveniji so za zbiranje komunalnih odpadkov odgovorne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki. Poleg prevzemnega načina zbiranja odpadkov morajo zagotavljati tudi 
ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah ločenih frakcijah in v zbirnih centrih. Prav tako 
morajo zagotoviti prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in na ostalih prevzemnih 
mestih za kosovne odpadke ter nato odpadke razvrščati v sortirnici.  

V gospodinjstvih se najpogosteje komunalni odpadki ločeno zbirajo na prevzemnih mestih. 
Ločeno se zbirajo mešani komunalni odpadki, biorazgradljivi odpadki in mešana embalaža. 
Prevzemna mesta so že vnaprej določena mesta, kjer javne službe prevzemajo odpadke iz 
gospodinjstev oziroma od drugih povzročiteljev odpadkov. Takšen način zbiranja komunalnih 
odpadkov se večinoma pojavlja pred bloki in individualnimi hišami.  

V skladu z zakonodajo pa so tudi postavljene zbiralnice ločenih frakcij (na vsakih 500 
prebivalcev) za zbiranje papirja in kartona, plastične in kovinske embalaže ter steklene 
embalaže. Zbiralnice je potrebno urediti v bližini stanovanjskih območjih, v večjih trgovskih 
centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah itd. (Zore, 2015). 

Na sestavo in količino komunalnih odpadkov vplivajo naslednji faktorji:  

− tip in velikost bivališča (stanovanje, individualna hiša); 
− letni čas; 
− bivalno okolje (mestno, podeželsko); 
− sociološko-ekonomske razmere; 

− število oseb v gospodinjstvih (Gantar, 2014).  

6 ZAKONODAJA NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI 
 
Z ureditvijo podzakonskih aktov in seznama odpadkov na področju ravnanja s komunalnimi 
odpadki so se natančneje opredelili pojmi in pomeni komunalnih odpadkov, natančneje ločenih 
frakcij in nevarnih frakcij komunalnih odpadkov ter njihove sestave (ARSO. Odpadki, 2017).  

6.1 Pravni red Evropske unije na področju odpadkov 

 

Pravo Evropske unije je mednarodni pravni sistem, ki deluje vzporedno s pravom držav članic 
EU. Pravni red EU sestavljata primarna in sekundarna zakonodaja.  
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V primarno zakonodajo uvrščamo ustanovitvene pogodbe, na katerih temelji Evropska unija. 
Sekundarno zakonodajo pa sestavljajo pravni akti, kot so direktive, uredbe, odločbe, 
priporočila in mnenja.  

Direktiva zavezuje države članice, da v svojo zakonodajo prenesejo vsebino direktive. Države 
članice se morajo držati ciljev vsebine, kako pa bodo to speljale v svojo zakonodajo, pa imajo 
prepuščeno izbiro. Uredba je veliko konkretnejša kakor direktiva. Uredba vsebuje določbe, ki 
jo direktno uporabljajo vse države članice. Odločba se nanaša na posamezno državo članico 
oziroma na določeno področje urejanja. Je konkretna in v celoti zavezujoča za določeno 
področje v državi članici. Priporočilo ni zavezujoče, vendar z upoštevanjem priporočil stremimo 
k višji zavesti do pravnega reda drugih držav članic (Kovačič Viler, 2010).  

› Direktiva 2008/98/ES o odpadkih 
 
Direktiva o odpadkih, v skladu s Tematsko strategijo o preprečevanju nastajanja in recikliranju 
odpadkov ter v skladu z izhodišči o potrebi po recikliranju odpadkov iz Šestega okoljskega 
akcijskega programa, določa, v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki, naslednje cilje: 
 

− Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za spodbujanje ponovne uporabe 
proizvodov. 

− Države članice uvedejo ukrepe za spodbujanje recikliranja in do leta 2015 
vzpostavijo sisteme ločenega zbiranja odpadkov vsaj za papir, kovine, plastiko in 
steklo.  

− Do leta 2020 je potrebno ponovno uporabo in recikliranje povečati najmanj za     50 
% za odpadni papir, kovine, plastiko in steklo iz gospodinjstev ter iz drugih virov, 
če so odpadki podobni odpadkom iz gospodinjstev.  

 
Cilji varstva okolja iz Direktive o odpadkih imajo pomemben vpliv na odločitev o celotni potrebni 
zmogljivosti infrastrukture za termično obdelavo mešanih frakcij in za odlaganje preostanka 
obdelanih komunalnih odpadkov. Prav tako spodbujajo pospešeno ureditev za zbiranje ločenih 
frakcij ter spodbujajo recikliranje in drugo predelavo odpadkov (Operativni program … 2013).   

 
› Direktiva 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži 

 
Direktiva o embalaži in odpadni embalaži vsebuje cilje varstva okolja na področju ravnanja z 
embalažo in odpadno embalažo ter določa ukrepe za preprečitev nastajanja in spodbuditev 
ponovne uporabe, recikliranja in drugih oblik predelave odpadne embalaže. Na podlagi tega 
so določeni minimalni deleži predelave in recikliranja odpadne embalaže: 

− Predelava celotne mase odpadne embalaže za najmanj 60 %. 
− Reciklaža celotne mase odpadne embalaže za najmanj 55 % in največ 80 %. 
− Za posamezno vrsto odpadne embalaže je treba zagotoviti recikliranje za najmanj 60 

% steklene embalaže, 60 % za odpadni papir in karton, 50 % za kovinsko embalažo, 
22,5 % za plastično embalažo primerno za reciklažo in 15 % za odpadno leseno 
embalažo.  

 
Direktiva narekuje tudi pospešeno ureditev ločenega zbiranja odpadne embalaže na samem 
izvoru ter spodbuja nadaljnje predelave (Operativni program … 2013). 
 

› Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih 
 

Direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih določa ukrepe v zvezi z obremenjevanjem 
okolja s komunalnimi odpadki. V direktivi so določeni naslednji ukrepi: 
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− Določena merila in standardi, ki spodbujajo preprečitev nastajanja odpadkov in 
druge predelave npr. recikliranje za zmanjšanje količin odloženih odpadkov. Prav 
tako so določeni standardi v zvezi z biološko razgradljivimi odpadki, ki spodbujajo 
kompostiranje, pridobivanje bioplina in drugo predelavo.  

− Določena so finančna jamstva za obremenjevanje okolja, na podlagi katerih je 
potrebno upoštevati vso škodo, ki jo odlaganje komunalnih odpadkov povzroči 
okolju.  

− Določeni so postopki obdelave komunalnih odpadkov za odlaganje, z namenom, 
da zmanjšamo škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi.  

− Določeni so ukrepi za zmanjševanje metana na odlagališčih, tako da zmanjšamo 
delež odloženih biološko razgradljivih odpadkov, in ukrepi, ki spodbujajo ločeno 
zbiranje biološko razgradljivih odpadkov (Operativni program … 2013). 

 
› Direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi 

 
Direktiva daje prednost ponovni uporabi odpadne električne in elektronske opreme. 
Cilji varstva okolja te direktive vplivajo na ukrepe pri opredelitvi potrebne infrastrukture za 
zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov in preprečevanju mešanja odpadne električne in 
elektronske opreme z drugimi vrstami komunalnih odpadkov (Operativni program … 2013). 
 

› Direktiva 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih 
 

Direktiva o baterijah in akumulatorjih opredeljuje kot glavni cilj varstva okolja, da se zmanjšajo 
negativni vplivi odpadnih baterij in akumulatorjev na okolje. S tem bi prispevali k izboljšani 
kakovosti okolja. Prav tako je cilj zagotoviti ločeno zbiranje odpadnih baterij in akumulatorjev 
ter zmanjševanje količin baterij in akumulatorjev, odvrženih med mešane komunalne odpadke. 
Prav tako pa je pomembno, da se večji delež zbranih odpadnih baterij in akumulatorjev reciklira 
(Operativni program … 2013).  

6.2 Slovenska okoljevarstvena zakonodaja  
 
Najvišji državni predpis Republike Slovenije je ustava, ki ureja državno, politično in 
gospodarsko ureditev ter človekove pravice in svoboščine. Naslednji predpis po hierarhični 
lestvici je zakon, s katerim se urejajo posamezna področja in velja za celotno Slovenijo (npr. 
za okolje je zakon o varstvu okolja). Nato sledijo podzakonski akti, mednje spadajo uredbe in 
pravilniki, ti imajo svojo pravno podlago v zakonu. Zanje velja, da morajo biti v skladu z ustavo 
in zakonom. 

Slovenska okoljevarstvena zakonodaja določa, da ima vsak prebivalec Slovenije pravico do 
zdravega življenjskega okolja. Pravica do čistega in zdravega okolja je pomembna vrednota 
za vsakega državljana Slovenije. Zakonodaja nam daje možnost sodelovanja in vplivanja pri 
izvajanju okoljskih politik. Krovni akt, ki nam daje to možnost, je Arhuška konvencija 
(konvencija o dostopu do informacij ter udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah.). Na ravni Evropske unije pa sta predvsem pomembni Direktiva o 
javnem dostopu do informacij o okolju ter Direktiva o zagotavljanju udeležbe javnosti pri 
sprejemanju nekaterih planov in programov, ki se nanašajo na okolje in na udeležbo javnosti.  

Država mora javnost redno obveščati o okoljskih podatkih, npr. o stanju okolja, emisijah, 
odpadkih in nevarnih snoveh. Obveščanje javnosti je zagotovljeno na svetovnem spletu in z 
objavo nekaterih dokumentov v Uradnem listu RS (Kovačič Viler, 2010). 
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Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, 20/2006, 39/2006, 70/2008, 108/2009, 
48/2012, 57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/2016). 

Zakon o varstvu okolja je krovni predpis, ki ureja varstvo okolja v Sloveniji. Prvi zakon je bil 
sprejet leta 1993, ki je veljal vse do leta 2004. Takrat je bil sprejeti novi Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1), ki z manjšimi spremembami velja še danes.  

ZVO se ukvarja z varstvom okolja, in sicer varstvom pred obremenjevanjem okolja kot 
temeljnim pogojem za trajnostni razvoj. Zakon določa temeljna načela in ukrepe varstva okolja 
ter načine in pogoje spremljanja stanja okolja. Prav tako določa javne službe, ekonomske in 
finančne instrumente, ki pripomorejo k doseganju ciljev varstva okolja, ter druga vprašanja, 
povezana z varstvom okolja. 

Nameni in cilji varstva okolja so oblikovani tako, da bi spodbujali takšen družbeni razvoj, ki bi 
omogočal dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, kakovostno človekovo življenje in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Z zakonom je cilj zmanjšati ali celo preprečiti 
obremenjevanje okolja, izboljšanje kakovosti okolja, trajnostno ravnanje z naravnimi viri in 
večja uporaba obnovljivih virov ter odpravljanje posledic obremenjevanja okolja. 

Temeljna načela v ZVO: 

› načelo o trajnostnem razvoju; 
› načelo celovitosti; 
› načelo sodelovanja; 
› načelo preventive; 
› po načelu previdnosti; 
› načeli odgovornosti povzročitelja čezmerne obremenitve okolja; 
› načelo plačila za obremenjevanje okolja; 
› načelo subsidiarnega ukrepanja države oziroma lokalne skupnosti v primeru čezmerne 

obremenitve okolja; 
› načelo spodbujanja; 
› načelo javnosti; 
› načelo dopustnosti posegov v okolje; 
› načelo ekološke funkcije lastnine (Kovačič Viler, 2010). 

Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015 in 69/2015) 

Uredba o odpadkih je sprejeta z namenom varstva okolja in varovanja človekovega zdravja. 
Ta določa pravila ravnanja z odpadki, in sicer preprečevanje ali zmanjševanje nastanjanja ter 
izboljšanje učinkovitosti uporabe naravnih virov. Uredba se uporablja za vse odpadke, razen 
če je za posamezno vrsto drugače določeno. 

V uredbi o odpadkih so določeni obvezni pogoji za ravnanje z odpadki, pogoji za zbiranje, 
prevažanje, posredovanje, trgovanje, predelave in odstranjevanja odpadkov ter obveznost 
poročanja Evropski komisiji. Uredba vsebuje tudi oblikovano 5-stopenjsko hierarhijo ravnanja 
z odpadki. Od vrstnega reda hierarhije se ne odstopa. Razen za posamezne odpadke, za 
katere je tako določeno s posebnimi predpisi. Uredba tudi vključuje splošne zahteve za varstvo 
okolja in varovanje človekovega zdravja. Z odpadki je treba ravnati tako, da ni ogroženo 
človekovo zdravje in da hkrati ne škodi okolju.  

Iz programa ravnanja z odpadki izhajajo cilji pri ponovni uporabi, recikliranju in predelavi:  

− do leta 2020 se ponovna uporaba in recikliranja materialov, kot so papir, plastika, 
kovine in steklo iz gospodinjstev in drugih virov poveča na najmanj 50 % skupne 
mase; 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=48407
http://www.uradni-list.si/1/content?id=71886
http://www.uradni-list.si/1/content?id=72890
http://www.uradni-list.si/1/content?id=87576
http://www.uradni-list.si/1/content?id=95457
http://www.uradni-list.si/1/content?id=109062
http://www.uradni-list.si/1/content?id=109498
http://www.uradni-list.si/1/content?id=114980
http://www.uradni-list.si/1/content?id=122720#%21
http://www.uradni-list.si/1/content?id=124601
http://www.uradni-list.si/1/content?id=126244


Štaher A.: Analiza učinkovitosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem, VŠVO, Velenje 2017.  
 

 
 

9 
 

− do leta 2020 se ponovna uporaba, recikliranje in materialna predelava nenevarnih 
odpadkov in odpadkov pri rušenju povečajo na najmanj 70 % skupne mase.  

V uredbi o odpadkih so tudi določeni pogoji za izvirne povzročitelje odpadkov iz dejavnosti. 
Izvirni povzročitelj odpadkov je oseba, od katere dejavnost povzroča nastajanje odpadkov. 
Povzročitelj odpadkov mora za vsako pošiljko odpadkov zagotoviti evidenčni list in imeti načrt 
gospodarjenja z odpadki, v skladu s katerim izvaja ukrepe preprečevanje in zmanjševanje 
odpadkov ter škodljivih vplivov na okolje in človekovo zdravje (zaradi emisij in vonjav, razsutja 
ali razlitja, požarov, hrupa ...).  

V uredbi so določene še ostale zahteve za ravnanje z odpadki, kot so obveznosti prevoznika, 
obveznosti trgovca, obveznosti posrednika, informacijski sistem o ravnanju z odpadki, analiza 
podatkov in poročanje komisiji, nadzor in kazenske določbe (Uredba o odpadkih, 2015). 

Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki  

Pravna podlaga za Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki je Direktiva 
2008/98/ES o odpadkih, Zakon o varstvu okolja (ZVO), Uredba o odpadkih, Direktiva 94/62/ES 
o embalaži in odpadni embalaži ter Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih. 

Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki je oblikovan s cilji za preprečevanje 
nastajanja odpadkov in uporabe odpadka kot vir. V primeru nastajanja odpadkov pa je 
določeno ravnanje z njimi v skladu s hirearhijo ravnanja z odpadki na okoljsko spremenljiv 
način.   

Program določa ukrepe za doseganje okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki, v smislu 
zbiranja, predelave, ponovne uporabe in recikliranja ter odstranjevanja komunalnih odpadkov 
na območju Slovenije. Ukrepi, ki jih določa program: 

− analiza trenutnega stanja na področju odpadkov in opis nastalih vrst, količin ter 
izvor odpadkov v Sloveniji; 

− opis obstoječega sistema zbiranja komunalnih odpadkov vključno z napravami za 
predelavo (recikliranje, odstranjevanje ...) in vse posebne ureditve za ločene 
frakcije odpadkov, ki jih ureja zakonodaja; 

− potrebne ukrepe za izboljšanje priprave odpadkov za ponovno uporabo, 
recikliranje, predelavo in odlaganje komunalnih odpadkov; 

− oceno potrebe po novih sistemih zbiranja, zaprtju obstoječih odlagališč 
komunalnih odpadkov in izgradnji dodatnih naprav za kompostiranje kuhinjskih 
odpadkov, za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, za energetsko predelavo 
gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov, za odlagališča za odlaganje 
obdelanih mešanih komunalnih odpadkov in ostankov predelave ločenih frakcij 
komunalnih odpadkov; 

− potrebne informacije za izvajanje javne službe, o lokacijskih merilih za določitev 
območja in zmogljivosti prihodnjih večjih naprav za obdelavo mešanih komunalnih 
odpadkov; 

− opis politik ravnanja s komunalnimi odpadki (načrtovane tehnologije, metode za 
ravnanje z odpadki); 

− oceno, kako bo program uspešen pri izvajanju ciljev in oceno o razvoju tokov 
komunalnih odpadkov v prihodnosti. 

Operativni program tudi vsebuje druge ukrepe na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, 
in sicer organizacijske vidike, uporabo kampanj za osveščanje in obveščanje javnosti ter oceno 
uporabnosti ekonomskih instrumentov za odpravljanje raznoraznih težav v zvezi s 
komunalnimi odpadki.   
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Operativni program sledi izpolnjevanju okoljskih zahtev o najmanj 50 % pripravi za ponovno 
uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov, predvsem za odpadni papir, kovine, plastiko in 
steklo ter za zmanjšanje količin odloženih biorazgradljivih sestavin komunalnih odpadkov. 

Operativni program za obdobje pričakovane življenjske dobe pomembnejših naprav za 
ravnanje s komunalnimi odpadki (npr. odlagališča, MBO naprave ...) za obdobje 2011−2030 
opredeljuje: 

− najmanjšo letno količino zbranih ločenih frakcij, ki temelji na upoštevanju cilja 
priprave na ponovno uporabo in recikliranja komunalnih odpadkov; 

− letne količine gorljivih frakcij mešanih komunalnih odpadkov, primerne za RDF; 
− zmogljivost MBO naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov; 
− najprimernejšo lokacijo za postavitev MBO naprave; 
− zmogljivost odlagališč za odlaganje preostalih odpadkov; 
− zahteve za izvajalce javne službe zbiranja komunalnih odpadkov in obdelavo 

mešanih komunalnih odpadkov po posameznih statističnih regijah (zaradi 
doseganja okoljskega cilja zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih sestavin 
komunalnih odpadkov) (Operativni program … 2013).  

Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/2001) 

Odredba je pravni akt, ki podrobneje določa izvrševanje posameznih določb zakona.  

Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki določa ravnanje z ločenimi frakcijami in nevarnimi frakcijami, za njih so 
odgovorne lokalne javne službe. Lokalne javne službe morajo zagotoviti, da se iz vseh zbranih 
komunalnih odpadkov iz gospodinjstev kot tudi iz storitvenih in drugih dejavnosti izločijo ločene 
in nevarne frakcije. Za zbiranje ločenih frakcij morajo urediti ločeno zbiranje in prevzemanje v 
zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih. Prav tako morajo zagotoviti prevzemanje kosovnih 
odpadkov in razvrščanje zbranih komunalnih odpadkov v sortirnici. Za zbiranje nevarnih frakcij 
morajo zagotoviti in urediti zbiranje ter prevzemanje nevarnih frakcij iz gospodinjstev, v 
premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.  

Lokalna javna služba mora v naseljih z več kot 500 prebivalci zagotoviti ekološki otok za ločeno 
zbiranje papirja in kartona, steklene embalaže, plastične embalaže in embalaže iz kovin. V 
naseljih z več kot 8 000 prebivalci morajo urediti zbirne centre za zbiranje ločenih frakcij in 
kosovnih odpadkov. V naseljih z več kot 25 000 prebivalci mora biti zagotovljena vsaj ena 
zbiralnica za nevarne frakcije. V naseljih z manj prebivalci pa morajo za nevarne frakcije 1-krat 
letno zagotoviti premične zbiralnice. 

V odredbi so prav tako določeni standardi opremljenosti zbirnih centrov za odpadke. Zbirni 
center mora biti zagotovljen za naslednje odpadke: papir in karton, steklo vseh vrst, plastiko, 
les, tekstil, jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila (ne vsebujejo nevarnih snovi), baterije 
in akumulatorje, OEEO, kosovne odpadke itd. Na območju občine z več kot 8.000 prebivalci 
mora biti urejen najmanj en zbirni center za odpadke.  

V odredbi so določeni še preostali ukrepi za lokalne javne službe, npr. poročilo o ravnanju z 
ločeno zbranimi frakcijami, o skladnem delovanju po programu za ravnanje z ločenimi 
frakcijami, o vodenju evidence odpadkov itd. (Odredba o ravnanju … 2001). 

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
v Koroški regiji (Ur. l. RS, št. 85/2011). 

Odlok je pravni akt, ki ga izda Vlada Republike Slovenije, ureja posamezna vprašanja ali 
sprejema posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen. 
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Odlok določa izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v 
Koroški regiji, na območju 12 občin: Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja, Občina 
Ravne na Koroškem, Občina Mežica, Občina Prevalje, Občina Črna na Koroškem, Občina 
Dravograd, Občina Ribnica na Pohorju, Občina Muta, Občina Podvelka, Občina Vuzenica, 
Občina Radlje od Dravi. Namen odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe je, da 
se zagotovi ustrezno ravnanje s komunalnimi odpadki v Koroški regiji.   

Specifični cilji: 

− izvajanje javne službe za ravnanje s komunalnimi odpadki se uskladi z zakonodajo 
in predpisi iz področja ravnanja s komunalnimi odpadki; 

− preprečitev nastajanja in zmanjšanja količine odloženih odpadkov; 
− preprečitev nekontroliranega odlaganja odpadkov; 
− ločevanje odpadkov na samem izvoru (v gospodinjstvih); 
− zagotoviti čim več predelave, ponovne uporabe in recikliranja odpadkov; 
− uveljaviti in upoštevati dejstva, da povzročitelj komunalnih odpadkov plača stroške 

nepravilnega ravnanja z odpadki; 
− ustrezno ravnanje z nevarnimi snovmi in biološko razgradljivimi odpadki ter z 

zelenim odpadom; 
− spremljati nastale količine in vrste odpadkov; 
− osveščanje uporabnikov javnega dela, kot tudi gospodinjstva o ločevanju 

komunalnih odpadkov; 
− izdelava ukrepov na področju ravnanje s komunalnimi odpadki; 

− sledenje novim predpisom iz področja komunalnih odpadkov. 

Za ravnanje s komunalnimi odpadki so odgovorni izvajalci gospodarske javne službe Koroške 
regije, ki so Javno podjetje KOCEROD (Družba za ravnanje z odpadki, d. o. o.), Javno 
komunalno podjetje Dravograd, d. o. o.; Javno komunalno podjetje Log, d. o. o.; Javno 
komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o. in Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d. o. 
o. Odgovornost gospodarskih javnih služb je zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz 
komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje obdelanih 
odpadkov ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. 

Prav tako je njihova obvezna dejavnost, da zagotavljajo zbiranje in prevzemanje ločenih frakcij. 
Zbirati morajo biološke odpadke, odpadno embalažo (plastično, kovinsko, iz sestavljenih 
materialov), odpadni papir in karton, mešane komunalne odpadke pri gospodinjstvih (suhe in 
mokre komunalne odpadke), nevarne frakcije in druge ločene frakcije, za katere je predpisan 
poseben način ravnanja z odpadki. 

Javna služba ravnanja z odpadki se zagotavlja v Regijskem centru za ravnanje z odpadki 
Kocerod. Kocerod je javno podjetje, ki zagotavlja ravnanje z odpadki za celotno Koroško regijo. 
Torej javna komunalna podjetja na Koroškem odvažajo zbrane komunalne odpadke za 
nadaljnjo snovno in energetsko izrabo v družbo Kocerod, ki obsega sortirnico (za obdelavo 
suhih odpadkov), mehansko biološko obdelavo (za obdelavo mokrih odpadkov) in 
kompostarno (za obdelavo bioloških odpadkov).  

V odloku so še določeni ostali pogoji, in sicer način izvajanja javne službe, vrste odpadkov, ki 
so predmet tega odloka, obveznosti izvajalcev in uporabnikov storitev javne službe, viri 
financiranja in obračun storitve javne službe, vrste in obseg objektov ali naprav potrebnih za 
izvajanje, nadzor nad izvajanjem javne službe in določbe o globah za kršitve (Odlok o načinu 
… 2011). 
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7 STANJE NA PODROČJU KOMUNALNIH ODPADKOV V 

SLOVENIJI  
 

Vire za pregled stanja o količinah odpadkov in ravnanju z njimi sem pridobila iz podatkov 

Statističnega urada Republike Slovenije. Uporabila sem podatke od leta 2013 do 2015. 

7.1 Količine nastalih in ločeno zbranih odpadkov 
 

V letu 2013 je v Sloveniji nastalo več kot 4,6 milijona ton vseh vrst odpadkov, od tega je bilo 
82 % odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, 18 % pa komunalnih odpadkov. V tem 
letu je nastalo skoraj za 4 % več vseh odpadkov, glede na leto 2012. Količina vseh zbranih 
komunalnih odpadkov v letu 2013 je 853.000 ton. Količina nastalih komunalnih odpadkov je 
bila za 14 % večja od prejšnjega leta. V letu 2013 je bilo ločeno zbranih skoraj 63 % vseh 
nastalih komunalnih odpadkov oziroma 11 % več glede na prejšnje leto.   Prebivalec 
Slovenije je leta 2013 proizvedel povprečno 414 kg komunalnih odpadkov, in sicer za 52 kg 
več glede na prejšnje leto (SURS. Odpadki, 2013).  

V letu 2014 je nastalo 4,7 milijonov ton vseh vrst odpadkov, od tega jih je 12 % nastalo v 
gospodinjstvih, 60 % v proizvodnih dejavnostih in 30 % iz storitvenih dejavnosti. Od vseh 
zbranih odpadkov je bilo okoli 892.000 ton komunalnih odpadkov. Količina nastalih komunalnih 
odpadkov je bila za 5 % večja od prejšnjega leta. V letu 2014 se je ločeno zbralo skoraj 65 % 
od vseh nastalih komunalnih odpadkov oziroma 8 % več glede na prejšnje leto. Prebivalec 
Slovenije je leta 2014 v povprečju proizvedel 433 kg komunalnih odpadkov, in sicer 19 kg več 
kot v prejšnjem letu (SURS. Odpadki, 2014). 

V letu 2015 je nastalo 5,2 milijona ton vseh vrst odpadkov, od teh je 11 % nastalo v 
gospodinjstvih, 58 % v proizvodnih dejavnostih in 31 % iz storitvenih dejavnosti. Od vseh 
zbranih odpadkov je bilo okoli 929.500 ton komunalnih odpadkov. Količina nastalih komunalnih 
odpadkov je večja za 4 %, glede na leto 2014. V letu 2015 se je ločeno zbralo skoraj 69 % od 
vseh nastalih komunalnih odpadkov oziroma 11 % več glede na prejšnje leto. Prebivalec 
Slovenije je povprečno proizvedel 451 kg komunalnih odpadkov, in sicer 18 kg več kot v letu 
2014 (SURS. Odpadki, 2015).   

Količine vseh nastalih odpadkov se vsako leto povečujejo. Največ odpadkov nastaja v 
proizvodnih in storitvenih dejavnostih. Količine komunalnih odpadkov (količine v tonah in 
kg/prebivalca) se vsako leto povečujejo, predvsem zaradi povečanega izvajanja nadzora nad 
ravnanjem z odpadki, višjega življenjskega standarda prebivalcev, življenjskih navad oziroma 
razvad, bivalnega okolja, osveščenosti prebivalcev o ravnanju z odpadki, ekonomske moči 
družbe, poselitvenih tipov itd.  

Za ravnanje s komunalnimi odpadki lahko povzamemo, da se stanje vsako leto izboljšuje. 
Trend pri deležu ločeno zbranih komunalnih odpadov narašča, kar pomeni, da se približujemo 
konceptu priprave ponovne uporabe, recikliranja in druge predelave. S takim ravnanjem z 
odpadki bo okolje vedno manj obremenjeno.  

7.2 Odloženi komunalni odpadki 
 
Odlaganje je postopek odstranjevanja odpadkov za tiste odpadke, ki jih ni mogoče predelati 
ali drugače izrabiti. V skladu s predpisi je več vrst odlagališč odpadkov, ki se opredelijo na: 
odlagališča za nevarne, nenevarne in odlagališča za inertne odpadke (ARSO. Odlaganje 
odpadkov … 2017). Pod odlagališča za nenevarne odpadke se štejejo tudi odlagališča 
komunalnih odpadkov, ki so namenjena za odlaganje preostalih odpadkov po predelavi ali 
odstranjevanju komunalnih odpadkov (Uredba o odlaganju … 2016).  
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Odlaganje odpadkov je v hierarhiji odpadkov zadnja možnost odstranjevanja odpadkov. 
Veljavna evropska direktiva o odpadkih nas spodbuja, da dosežemo cilje in preidemo v 
»družbo recikliranja«. Kar pomeni, da preprečujemo nastajanje odpadkov ali pa odpadke 
uporabljamo kot vir za surovine in energijo (Snaga, 2017). 

Leta 2013 je bilo na odlagališčih odpadkov (komunalna odlagališča, industrijska odlagališča in 
odlagališča za nevarne odpadke) odloženih okoli 313.000 ton vseh vrst odpadkov. Na 
odlagališčih za komunalne odpadke je bilo odloženih 275.000 ton odpadkov, kar je skoraj za 
41 % manj kot v letu 2012 (SURS. Odpadki, 2013). 

Leta 2014 je bilo na odlagališčih odloženih 283.000 ton vseh vrst odpadkov, kar je skoraj 10 
% manj kot v letu 2013. Na odlagališčih za komunalne odpadke je bilo odloženih 258.000 ton 
odpadkov, kar je skoraj za 7 % manj kot v preteklem letu (SURS. Odpadki, 2014). 

Leta 2015 pa je bilo na odlagališčih odloženih 275.000 ton vseh vrst odpadkov, kar je skoraj 
za 3 % manj kot v letu 2014. Na odlagališčih za komunalne odpadke pa je bilo odloženih 
260.000 ton odpadkov, kar je skoraj za 1 % več kot v preteklem letu (SURS. Odpadki, 2015). 

Trend v količinah odloženih odpadkov postopoma pada. Počasi se približujemo ciljem v 
hierarhiji ravnanja odpadkov, ki daje prednost ponovni uporabi, recikliranju in predelavi. S tem 
pa hkrati opuščamo zadnjo možnost v hierarhiji − odlaganje odpadkov. Slovenija je z 
zmanjševanjem količin odloženih preostalih odpadkov in porasti predelave odpadkov (npr. 
reciklaža) dosegla pozitivne učinke pri ravnanju z odpadki. 

7.3 Ocena tokov komunalnih odpadkov v prihodnosti 
 
Za ravnanje s komunalnimi odpadki in doseganje okoljskih ciljev iz Direktive 200/98/ES o 
odpadkih in Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih so najpomembnejši 
tokovi odpadnega papirja, bioloških odpadkov, odpadne plastike, odpadnih kovin in 
odpadnega stekla.   
Zaradi doseganja ciljev ponovne uporabe in recikliranja komunalnih odpadkov se način 
ravnanja s komunalnimi odpadki od leta 2014 do 2020 spreminja: 

− 36 % delež mešanih komunalnih odpadkov se zmanjša do leta 2020 na 29 %; 
− 41 % delež vseh ločenih frakcij (odpadni papir, plastika, steklo in kovine) se do leta 

2020 poveča na 47 %; 
− 19 % delež ločeno zbranih bioloških odpadkov (zbiranje in odvoz bioloških 

odpadkov zagotavljajo javne službe) ostaja do leta 2020 enak; 
− 4 % delež kosovnih odpadkov ostaja do leta 2020 enak; 
− 18 % delež zbranih drugih odpadkov (les, tekstil, keramika ...) se do leta 2020 

poveča za 1 % (Program ravnanja … 2016). 
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Graf 1: Zbiranje komunalnih odpadkov v letu 2014 in predvideno v letu 2020  
(Vir: Program ravnanja … 2016).  

Zaradi zahteve Direktive 2008/98/ES o odpadkih,  ki določa ločeno zbiranje za papir, kovine, 
plastiko in steklo, ki so oddane v predelavo, je predviden ciljni delež za leto 2020: 

− ciljni delež odpadnega papirja, ki je oddan v predelavo, je, da se od 2014 do 2020 
poveča za 12 % ali 23 ton/leto; 

− ciljni delež za biološke odpadke, ki gredo v predelavo, je, da se od 2014 do 2020 
poveča za 12,5 % ali 30.500 ton/leto; 

− ciljni delež za odpadno plastiko oddano v predelavo je, da se za obdobje 2014−2020 
poveča za 20 % ali 20 ton/leto; 

− ciljni delež za odpadno steklo oddano v predelavo je, da se za obdobje 2014−2020 
poveča za 10 % ali 7 ton/leto; 
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− ciljni delež za kovine oddane v predelavo je, da se za obdobje 2014−2020 poveča za 
4 % ali 12 ton/leto (Program ravnanja … 2016). 
 

Zaradi zahteve Direktive 2008/98/ES o odpadkih je predvideno, da bo leta 2020 dokončno 
zagotovljeno: 

− zbiranje mešanih komunalnih in bioloških odpadkov ter 85 % odpadne plastične in 
kovinske embalaže iz gospodinjstev po sistemu »od vrat do vrat«; 

− zbiranje do 90 % odpadnega papirja in kartona skupaj z odpadno primarno in 
sekundarno embalažo;  

− zbiranje do 20 % odpadnih kovin v zbiralnicah; 
− zbiranje do okoli 97 % odpadne steklene embalaže v zbiralnicah; 
− zbiranje vseh ločenih frakcij komunalnih odpadkov, skupaj z odpadno embalažo, 

odpadkov z vrtov in kosovnimi odpadki v zbirnih centrih (Program ravnanja … 2016). 

V zbirnih centrih je treba zagotoviti zmogljivost za ločeno zbiranje najmanj: 

− 10 % nastalega odpadnega papirja; 
− 15 % nastale odpadne plastike in odpadne plastične embalaže;  
− 80 % nastalih odpadnih kovin in odpadne embalaže iz kovin; 
− 3 % nastalega odpadnega stekla in odpadne steklene embalaže; 
− vseh nastalih kosovnih odpadkov; 
− zbiranje odpadnega tekstila, odpadnega lesa, zelenega vrtnega odpada, OEEO ter 

tiste količine nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, ki se ne zberejo s premično 
zbiralnico (Program ravnanja … 2016).  

Za doseganje ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov so 
izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov odgovorni za prevzemanje bioloških 
odpadkov, odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov od povzročiteljev po sistemu 
»od vrat do vrat«. Prav tako imajo v upravljanju prevzem ločenih frakcij (papir in karton, 
plastična embalaža, steklena embalaža, embalaža iz kovin) v zbiralnicah in vse ločene frakcije 
komunalnih odpadkov, vključno z odpadki z vrtov in kosovnimi odpadki, v zbirnih centrih 
(Program ravnanja … 2016).  

8 OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA – KOROŠKA REGIJA  
 
Koroška leži v severnem delu Slovenije in jo sestavlja 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, 
Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, 
Podvelka, Ribnica na Pohorju in Slovenj Gradec. Slednja ima edina v regiji status mestne 
občine. Koroška ima nekaj manj kot 72.000 prebivalcev in sodi med manjše slovenske regije.  
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Slika 2: Lega Koroške regije na karti Slovenije  
(Vir: Regionalna razvojna … 2017). 

Koroška je ena izmed najstarejših slovenskih industrijskih regij. V prejšnjih stoletjih se je v tej 
regiji razvilo rudarstvo. Za njim sta se razvila železarstvo in lesna industrija, kasneje pa še 
kovinsko predelovalna industrija, proizvodnja vgradnih komponent za avtomobilsko industrijo 
ter strojegradnja. Slednje dejavnosti so še danes prisotne v gospodarstvu Koroške regije.  

Koroška regija je v primerjavi z drugimi regijami v vseh kazalnikih pod slovenskim povprečjem. 
Vizija Koroške regije za leto 2020 je, da postane gospodarsko močna ter socialno in prostorsko 
povezana skupnost, ki občanom omogoča kakovostno življenje in delo v zdravem okolju.  

Razvojni cilji Koroške regije:  

− razvoj dejavnosti in kakovostnih delovnih mest; 
− povečanje kakovosti življenja; 
− povečanje zaposljivosti pri ranljivih skupinah;  
− večja dostopnost na področju izobraževanja, zdravja in socialne varnosti; 
− podpiranje podjetnosti, inovativnosti in naravnih danosti; 
− zagotavljanje boljše dostopnosti in povezanosti v regiji in navzven v smislu 

prometne povezanosti; 
− širitev mreže javnih komunalnih storitev; 
− izvajanje ukrepov na varovanih in degradiranih območjih (Regionalna razvojna … 

2017).  

8.1 Javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji  

 
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo storitve, ki so v javnem interesu in se zaradi 
izpolnjevanja javnih potreb ne smejo prepustiti tržnim zakonitostim.  
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Zagotavljati jih morata država, občina ali lokalna skupnost, ki pa lahko to izvajanje prenese 
drugim osebam. Kar pa je odvisno od zakonodajne ureditve na posameznem področju. V tem 
primeru ločimo: 

− Državne gospodarske javne službe. 

− Lokalne gospodarske javne službe. 

Gospodarske javne službe so obvezne ali izbirne. Obvezne gospodarske službe se določijo z 
zakonom, kar pomeni, da vlada oziroma lokalna skupnost obvezno javno službo zagotavlja na 
podlagi samega zakona. Dejavnosti, ki z zakonom niso opredeljene kot obvezne gospodarske 
javne službe, pa se lahko določijo kot izbirne. Država ali lokalna skupnost se lahko sama 
odloči, ali se bodo opravljale še dodatne dejavnosti (npr. tržne dejavnosti).  

Dejavnosti obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja so: 

− ravnanje z radioaktivnimi odpadki; 
− ravnanje z živalskimi odpadki; 
− zbiranje, predelava in odstranjevanje drugih vrst odpadkov; 
− dimnikarske dejavnosti (meritve, pregledi in čiščenje). 

Dejavnosti obvezne lokalne gospodarske javne službe varstva okolja so: 

− javna oskrba s pitno vodo; 
− odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda; 
− urejanje in čiščenje javnih površin; 

− ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev (Kovačič Viler, 2010).  

Ravnanje z odpadki v lokalnih javnih službah na Koroškem obsega zbiranje, odvoz odpadkov, 
obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov, zbiranje in odvoz ločeno zbrane odpadne 
embalaže, kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov in organizirana oddaja ločenih odpadkov v 
nadaljnjo predelavo družbi Kocerod (Odlok o načinu … 2011). 

8.1.1 Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d. o. o.  
 
Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d. o. o., (v nadaljevanju: JKP Slovenj Gradec) je v 
lasti Mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja. Lastniški delež se deli v lasti 87,97 % 
Mestne občine Slovenj Gradec in 12,03 % v lasti občine Mislinje. Storitve zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov izvajajo za okoli 21.600 prebivalcev. 

Glavne dejavnosti JKP Slovenj Gradec so: 

− oskrba s pitno vodo; 
− ravnanje s komunalnimi odpadki; 
− odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; 
− čiščenje in vzdrževanje javnih površin; 
− letno in zimsko vzdrževanje cest; 
− vzdrževanje prometne signalizacije; 
− pogrebna in pokopališka dejavnost; 
− proizvodnja in distribucija toplotne energije; 
− oskrba z zemeljskim plinom; 
− gradnje, vzdrževanje in servis;  

− strokovno tehnične službe (investicije, kataster, informatika, ravnanje z okoljem).   

Prav tako pa še izvajajo tržne dejavnosti: 

− stanovanjska dejavnost;  
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− geodetske storitve; 
− gradnje komunalne infrastrukture in malih komunalnih čistilnih naprav; 
− čiščenje priključkov na javno kanalizacijo; 

− čiščenje meteornih propustov s specialnim vozilom "CANAL JETT". 

JKP Slovenj Gradec ima urejena dva zbirna centra za odpadke, in sicer v naselju Pameče in 
Dovže. Zbirna centra sta namenjena zbiranju odpadkov, ki ne sodijo v hišne zabojnike in 
ekološke otoke. Tukaj se zbira največ kosovnih in nevarnih odpadkov. V zbirnih centrih 
sprejemajo ločene odpadke, zato je pomembno, da odpadke pravilno ločimo že doma.  

Pobiranje komunalnih odpadkov od gospodinjstev je odvisno glede na poseljenost naselij. V 
mestih oziroma v gosteje poseljenih naseljih odpadke odvažajo v okviru rednega ločenega 
odvoza odpadkov, s tipičnim smetarskim vozilom. Na območjih, kjer pa je redkejša poselitev, 
pa pobirajo tipske komunalne vrečke vsakih 14 dni z manjšim tovornim vozilom. 

JKP Slovenj Gradec ima v upravljanju tudi ekološke otoke, ki so postavljeni na 39 različnih 
mestih. Ekološki otok vsebuje štiri plastične zabojnike, ki so namenjeni ločenemu zbiranju 
odpadkov (JKP Slovenj Gradec, 2017).  

8.1.2 Javno komunalno podjetje Dravograd, d. o. o. 

 
Javno komunalno podjetje Dravograd, d. o. o., (v nadaljevanju: JKP Dravograd) v skladu z 
odlokom občine Dravograd izvaja dejavnosti javne službe za naselja Dravograd, Libeliče, 
Črneče, Trbonje, Otiški Vrh in Šentjanž pri Dravogradu (JKP Dravograd. Ravnanje z odpadki, 
2017). Storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov izvajajo za okoli 8.138 prebivalcev 
(Občina Dravograd, 2017).  

JKP Dravograd izvaja dejavnosti, kot so:   
 

− oskrba s pitno vodo;  
− odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;  
− čiščenje javnih površin; 
− urejanje in vzdrževanje javnih poti in pokopališč; 
− ravnanje s komunalnimi odpadki. 

 
JKP Dravograd ima v upravljanju ekološke otoke, v katerih so postavljeni trije različni zabojniki, 
in sicer za plastično in kovinsko embalažo, stekleno embalažo in papir − karton. Vsaka posoda 
ima različno barvo pokrova, ki nam ponazarja vrsto odpadkov v določenem zabojniku, poleg 
tega pa so na vseh posodah nalepljene nalepke s podrobnim opisom.  

JKP Dravograd ima urejen zbirni center, ki je v naselju Otiški Vrh. Občani lahko v zbirni center 
brezplačno pripeljejo ločene zbrane kosovne odpadke iz gospodinjstev, ki ne spadajo v 
zabojnike ali ekološke otoke (JKP Dravograd, 2017). 

8.1.3 Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o.  
 
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, d. o. o., (v nadaljevanju: JKP Radlje ob Dravi) 
izvaja zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v petih občinah ustanoviteljicah in je v 
naslednjem lastniškem deležu:  

− Občina Radlje ob Dravi: 37,06 %; 
− Občina Muta: 20,80 %; 
− Občina Vuzenica: 18,21 %; 
− Občina Podvelka: 16,38 %; 

− Občina Ribnica na Pohorju: 7,55 %. 
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JKP Radlje ob Dravi izvaja naslednje dejavnosti:   

− oskrba s pitno vodo; 
− ravnanje z odpadki; 
− odvajanje in čiščenje odpadnih voda; 
− pokopališka in pogrebna dejavnost; 
− upravljanje stanovanjskih in poslovnih prostorov; 
− izvajanje gradbenih in instalacijskih del; 
− vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin; 
− zimska služba (JKP Radlje ob Dravi, 2017). 

Storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov izvajajo za okoli 13.130 prebivalcev. Za 
večje količine odpadne embalaže in kosovnih odpadkov imajo v upravljanju dva zbirna centra 
v Radljah ob Dravi in na Muti. Zbirni center lahko koristijo občani in pravne osebe, ki so 
uporabniki komunalnih storitev za odvoz komunalnih odpadkov. 

Ekološki otoki so postavljeni v bližini bivalnih objektov, centrih, naseljih ter v bližini večjih 
trgovskih centrov, šol in vrtcev. V vseh petih občinah je postavljenih okoli 80 ekoloških otokov 
(JKP Radlje ob Dravi, 2017).  

8.1.4 Javno komunalno podjetje Log, d. o. o. 
 
Javno komunalno podjetje Log, d. o. o., (v nadaljevanju: JKP Log) zagotavlja zbiranje 
komunalnih odpadkov v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. 
Storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov izvajajo za okoli 23.600 prebivalcev. 

Lastniški delež JKP Log se deli na 4 občine: 

− Občina Ravne na Koroškem 47,24 %; 
− Občina Prevalje 22,98 %; 
− Občina Mežica 15,52 %; 

− Občina Črna na Koroškem 14,26 %. 

Obvezne občinske gospodarske dejavnosti javne službe varstva okolja: 

− oskrba s pitno vodo v občini Prevalje; 
− odvajanje in čiščenje odpadne vode v občini Prevalje; 
− zbiranje odpadkov v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna 

na Koroškem. 

Druge obvezne občinske gospodarske dejavnosti javne službe: 

− letno vzdrževanje javnih površin v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in 
Mežica; 

− javna razsvetljava v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje; 
− zimsko vzdrževanje javnih površin v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje; 
− pogrebna in pokopališča dejavnost v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje 

in Črna na Koroškem; 
− vodenje katastra v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. 

Prav tako še izvajajo tržne dejavnosti: 

− oskrba s pitno vodo v občini Prevalje in oskrba z industrijsko vodo v občini 
Ravne na Koroškem; 
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− odvajanje odpadne vode v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in 
Črna na Koroškem; 

− ravnanje s komunalnimi odpadki v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, 
Mežica in Črna na Koroškem; 

− urejanje javnih površin v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in 
Črna na Koroškem; 

− pogrebna dejavnost v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na 
Koroškem; 

− geodetska dejavnost v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. 
 

Za večje količine ločene embalaže ima Javno komunalno podjetje Log urejena dva zbirna 
centra na Lokovici in v Dobji vasi, kjer lahko oddajo tudi kosovne odpadke, odpadno električno 
in elektronsko opremo, manjše količine gradbenega materiala, zelenega odreza in nevarne 
odpadke iz gospodinjstev. 

V okviru javne službe izvajajo tudi zbiranje odpadne embalaže. Za ločeno zbiranje odpadne 
embalaže je v vseh štirih občinah postavljenih 81 ekoloških otokov (JKP Log, 2017).  

8.2 Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – Kocerod 
 
Podjetje Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, d. o. o. (v nadaljevanju: Regijski center za 
ravnanje z odpadki Kocerod), je bilo ustanovljeno leta 2012 in pokriva 12 koroških občin. 
Sistem ločenega zbiranja odpadkov na Koroškem je prilagojen za nadaljnjo snovno in 
energetsko izrabo komunalnih odpadkov, v okviru obratovanja Regijskega centra za ravnanje 
z odpadki Kocerod. Regijski center za ravnanje z odpadki Kocerod obsega: 

− Sortirnica (za ročno sortiranje suhih odpadkov) 

Sortirnica ima kapaciteto 5.000 ton/leto. V obratu poteka sortiranje mešanih suhih komunalnih 
odpadkov in ločenih frakcij, za pridobitev kakovostnih frakcij. Suhe komunalne odpadke 
razvrstijo v različne frakcije (papirna in kartonska embalaža, plastična in kovinska embalaža, 
sestavljena embalaža ...), prav tako pa že ločeno zbrano odpadno embalažo še dodatno 
sortirajo z namenom, da se pridobijo čim bolj kvalitetne frakcije in sekundarne snovi za 
predelavo. Kakovostno ločeno frakcijo kasneje oddajo pooblaščenim embalažnim družbam. 
Odpadke s številko 15 01 in 20 01 na sortirni liniji med seboj ne mešajo (Skok, 2014). 

− Mehansko biološka (MBO) naprava (za obdelavo mokrih odpadkov)  

V obrat MBO gredo odpadki s številko 20 03 01 (mešani komunalni odpadki), 19 12 12 (drugi 
odpadki, iz mehanske obdelave odpadkov, ki niso navedeni pod 19 12 11) in 19 05 99 (drugi 
tovrstni odpadki). MBO je proces mehaničnega ločevanja nekaterih sestavin odpadkov ter 
biološke obdelave drugih. S tem dosežejo, da je preostanek odpadkov po obdelavi manjši in 
stabilnejši (Skok, 2014). 

− Kompostarna (za obdelavo bioloških odpadkov)  

Ta objekt je namenjen za obdelavo biorazgradljivih odpadkov iz gospodinjstev in zelenega 
odreza. Kompostarna ima kapaciteto 4.000 ton/leto. V kompostarni poteka zaprti tip 
kompostiranja, kjer je nujno, da se biorazgradljivi odpadki hitro razgradijo v kompost. Masi v 
kompostarni se dovaja zrak, ki je potreben za razgradnjo biorazgradljivih odpadkov. Pred 
začetkom procesa kompostiranja se opravi kontrola materiala, kjer se preveri prisotnost 
materialov, ki bi lahko vplivali na kvaliteto komposta. Neprimerne odpadke odstranijo ročno ali 
preko mostnega dvigala in ga odložijo v kontejner za odstranjene odpadke. Na vhodu v 
kompostarno sta dva zalogovnika, za biorazgradljive odpadke in zeleni odrez ter za strukturni 
material. Kvaliteta komposta je odvisna od same kvalitete vhodnega materiala in se po 
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obdelavi deli na kompost 1 in 2 razreda kakovosti ter stabiliziran biološko razgradljiv odpadek 
(Skok, 2014). 
Družba Kocerod je na dveh lokacijah: 

− V Mislinjski Dobravi, kjer poteka sortiranje, kompostiranje in mehansko biološka 
obdelava komunalnih odpadkov, in v občini Prevalje, natančneje odlagališče 
Zmes za odlaganje preostalih odpadkov po predelavi.  

Regijsko odlagališče Zmes je začelo obratovati z letom 2015 in je urejeno z zmogljivostjo 
108.000 m 3 (113.700 ton). Odlagališče Zmes služi za odlaganje preostalih odpadkov po 
obdelavi, v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Kocerod. Odlagališče vključuje:  

− vhod s tehtnico in upravni objekt; 
− napravo za zajem in izrabo odlagališčnega plina; 
− skladišče zavrnjenih odpadkov; 
− sistem za zajem in čiščenje izcednih, industrijskih, onesnaženih padavinskih in 

komunalnih odpadnih vod (s čistilno napravo za izcedne vode, pralno ploščadjo, 
ponikovalnimi jaški, bazenoma za požarno in izcedno vodo, nepretočno greznico 
…), (Ignjatovič, 2015).  

Z obratovanjem Koceroda se količine nastalih toplogrednih plinov na odlagališču približujejo 
ničelni točki, saj se odložijo samo predhodno obdelani komunalni odpadki. Ker so aerobno 
obdelani, ne povzročajo kemijskih sprememb. Izcedne vode, ki pa nastajajo zaradi meteornih 
vod pa so speljane do urejene čistilne naprave (Skok, 2014).  

8.3 Primerjava ravnanja komunalnih odpadkov po regijah  

 

Trend v količini nastalih komunalnih odpadkov (kg/prebivalca) v obdobju 2012−2015 v Sloveniji 
narašča. V Koroški regiji se je količina odpadkov v tem obdobju povečala za okoli 81 
kg/prebivalca. Količine nastalih komunalnih odpadkov so najnižje v Zasavju, takoj za njim je 
Koroška. Sklepam, da je takšen rezultat predvsem zaradi vrste poselitve, pa tudi od splošnega 
standarda prebivalstva itd. Glede na slovensko povprečje ima Koroška v letu 2015 kar 200 
kg/prebivalca manj nastalih komunalnih odpadkov.  

Preglednica 1: Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalec) 

 2012 2013 2014 2015 

SLOVENIJA  362 414 433 541 

Vzhodna Slovenija 329 385 410 425 

Pomurska 306 372 399 424 

Podravska 351 406 431 438 

Koroška 301 327 350 382 

Savinjska 331 382 401 435 

Zasavska 357 406 448 335 

Posavska 345 416 436 463 

Jugovzhodna Slovenija 305 360 381 405 

Primorsko-notranjska 331 391 437 449 

Zahodna Slovenija 359 447 458 480 

Osrednjeslovenska 410 460 458 494 

Gorenjska 337 393 426 433 

Goriška 413 449 467 480 

Obalno-kraška 422 478 503 495 

(Vir: SURS, 2017). 
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Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov (% od nastalih) med leti 2012−2015 narašča. 
Slovenski povpreček v zadnjem letu je skoraj 70 %. Glede na podane rezultate lahko 
sklepamo, da se počasi približujemo »družbi recikliranja«. Delež ločeno zbranih komunalnih 
odpadkov (% od nastalih) je po statističnih podatkih najnižji v Koroški regiji. V primerjavi s 
preteklimi leti se je delež v obdobju 2012−2013 povečal za 32 odstotnih točk, vendar moramo 
upoštevati, da so z letom 2012 na Koroškem šele začeli s poskusnim obratovanjem na 
Regijskem centru za ravnanje z odpadki. Leta 2015 se je delež glede na preteklo leto povečal 
za 10 odstotnih točk. Ne glede na porast deleža ločenih frakcij v obdobju 2012−2015 je 
Koroška v primerjavi z ostalimi regijami še vedno najmanj učinkovita z ločevanjem komunalnih 
odpadkov. 

Preglednica 2: Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov (% od nastalih) 

 2012 2013 2014 2015 

SLOVENIJA 46,3 62,8 64,7 68,6 

Vzhodna Slovenija 44,1 60,8 62,6 66,8 

Pomurska 42 59,7 60,5 67,1 

Podravska 54,8 67 67,4 70 

Koroška 12,3 44,3 45,2 55,2 

Savinjska 49,2 63,9 67,2 70,3 

Zasavska 38,8 54,2 58,2 60,1 

Posavska 46 61,3 62 67,9 

Jugovzhodna Slovenija 29,8 51,4 55,3 60,4 

Primorsko-notranjska 28 57 57,3 64,3 

Zahodna Slovenija 48,2 64,4 66,1 70,4 

Osrednjeslovenska 50 68,3 68,8 73 

Gorenjska 55,7 67,4 70,4 71,7 

Goriška 40,7 55 59,8 64,2 

Obalno-kraška 37,1 51 53,2 62,2 

(Vir: SURS, 2017). 
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Trend v količini odloženih komunalnih odpadkov v obdobju 2012−2015 v Sloveniji upada. Leta 
2013 so se količine v Sloveniji v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za okoli 45 
kg/prebivalca. V letu 2014 pa so se še dodatno zmanjšale za okoli 8 kg/prebivalca. Leta 2015 
ni zaslediti bistvene spremembe. Od leta 2012 do 2015 so se količine v Sloveniji zmanjšale za 
okoli 50 kg/prebivalca.   
V Koroški regiji količine odloženih odpadkov v obdobju 2012−2015 upadajo. Leta 2012 so na 
Koroškem začeli s poskusnim obratovanjem v Regijskem centru za odpadke Kocerod, zato so 
količine odloženih komunalnih odpadkov v tem letu nekoliko višje. V primerjavi z ostalimi 
regijami ima Koroška najmanj odloženih odpadkov na prebivalca. Od leta 2012 do 2015 so se 
količine zmanjšale za okoli 143 kg/prebivalca.  

Preglednica 3: Količina odloženih komunalnih odpadkov (kg/prebivalec) 

 2012 2013 2014 2015 

SLOVENIJA 153 109 101 101 

Vzhodna Slovenija 146 91 77 76 

Pomurska 143 64 59 70 

Podravska 116 83 53 49 

Koroška 183 44 44 40 

Savinjska 75 59 49 53 

Zasavska 198 186 187 133 

Posavska 147 116 106 84 

Jugovzhodna Slovenija 155 164 147 140 

Primorsko-notranjska 175 120 131 181 

Zahodna Slovenija 161 128 127 129 

Osrednjeslovenska 184 134 130 124 

Gorenjska 124 108 104 111 

Goriška 244 103 125 180 

Obalno-kraška 219 163 154 131 

(Vir: SURS, 2017). 

Zavedati se moramo, da odlaganje odpadkov povzroča veliko onesnaževanje okolja. Potrebno 
je, da odpadke zbiramo ločeno in jih nato predamo v predelavo ali v reciklažo. S takšnim 
ravnanjem z odpadki bomo zmanjšali količine odloženih odpadkov, stroške ravnanja z odpadki 
in predvsem zmanjšali onesnaževanje okolja.  

9 SISTEM LOČEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V KOROŠKI 
REGIJI 

 
Koroška regija ima nekoliko drugačen sistem ločenega zbiranja odpadkov iz gospodinjstev, 
kot drugje po Sloveniji. Ločujejo jih na mokre, suhe in biološko razgradljive odpadke. Takšen 
sistem ločevanja komunalnih odpadkov imajo enoten po celotni Koroški regiji, saj je sistem 
ločevanja komunalnih odpadkov prilagojen za nadaljnjo predelavo in sortiranje odpadkov v 
Koroškem Regijskem centru za ravnanje z odpadki.   
Pobiranje komunalnih odpadkov od gospodinjstev je odvisno glede na poseljenost naselij. V 
mestih oziroma v gosteje poseljenih naseljih odpadke odvažajo v okviru rednega ločenega 
odvoza odpadkov, s tipičnim smetarskim vozilom. Na območjih, kjer pa je redkejša poselitev, 
pa pobirajo tipske komunalne vrečke vsakih 14 dni, z manjšim tovornim vozilom (JKP Slovenj 
Gradec. Ravnanje z odpadki, 2017).  
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9.1 Suhi, mokri in biorazgradljivi odpadki  

 
Med suhe odpadke uvrščamo papir (kartonsko embalažo in lepenko, tetrapak embalažo, 
papirnate nakupovalne vrečke, časopise, revije, zvezke, prospekte, kataloge, pisemske 
ovojnice, pisarniški papir), plastiko (plastenke pijač in živil, plastične kozarce in lončke, 
plastične vrečke in folije, čisto plastično embalažo detergentov in čistil, stiropor) in kovine 
(pločevinke, alu folije, čiste konzerve, kovinske pokrovčke, izpraznjene doze pod pritiskom). 

Med mokre odpadke pa spadajo vse vrste higienskih pripomočkov (papirnate brisače in robčki, 
plenice, higienski vložki, zobne ščetke, tube itd.) ter ostale vrste odpadkov, kot so olupki 
citrusov, kosti, cigaretni ogorki, ostanki tekstila, obutev, dežniki, elastika, keramični izdelki in 
posoda, lepilni trakovi, CD-ji, pisala, vrečke iz sesalnikov, pasji in mačji iztrebki – pesek itd. 
(JKP Slovenj Gradec. Ravnanje z odpadki, 2017). 

                       

Slika 3: Nalepke na zabojnikih za suhe in mokre komunalne odpadke  
(Vir: JKP Slovenj Gradec. Navodila za ločevanje odpadkov, 2017). 

Med biološko razgradljive odpadke uvrščamo ostanke hrane (zelenjavni in sadni odpadki vseh 
vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, pokvarjeni prehrambni izdelki in ostali ostanki hrane) in 
zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, stelja malih 
rastlinojedih živali, lesni pepel). Pri biološko razgradljivih odpadkih imamo dve možnosti 
ravnanja. S sprejeto Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom so Javna komunalna podjetja vsem občanom Koroške regije poslali dopise s 
priloženo izjavo o hišnem kompostiranju. Občani so se morali opredeliti, ali bodo kompostirali 
odpadke doma ali jih bodo odlagali v zabojnike za biološke odpadke. Uporabniki, ki imajo 
zabojnike za biološke odpadke, plačujejo storitve zbiranja in odvoza po veljavnem ceniku 
Komunale. Hišni kompostnik ima tudi pozitivne lastnosti, saj iz njega dobimo zrel kompost, ki 
ga lahko uporabljamo pri sajenju sobnih rastlin, zunanjih rož ali na vrtu. Kompost izboljšuje 
talno sestavo in tako tudi zmanjšuje potrebe po umetnih gnojilih (Priročnik za ravnanje z 
odpadki, 2013). 
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9.2 Ekološki otoki 

 
Ekološki otok vsebuje plastične zabojnike, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov. 
Pokrovi zabojnikov so različnih barv, z namenom, da nam ponazarjajo, katere odpadke 
zbiramo v določenem zabojniku:  

− Papir in karton: časopisi, revije, reklame, kartonska embalaža in lepenka, papirnata 
embalaža, tetrapak. 

− Plastična embalaža: plastenke pijač in živil, plastični kozarci in lončki, plastične vrečke, 
izpraznjena plastična embalaža čistil in pralnih sredstev ter stiropor. 

− Steklena embalaža: steklenice in stekleničke živil, pijač in kozmetike, kozarci vloženih 
živil brez pokrovčkov. 

− Kovinska embalaža: pločevinke in konzerve vseh vrst, drugi drobni odpadki iz kovin. 

Za upravljanje in vzdrževanje ekoloških otokov so odgovorne lokalne javne službe (JKP 
Slovenj Gradec. Ekološki otoki, 2017). 

9.3 Rabljen gospodinjski tekstil − zabojniki za tekstil, čevlje in igrače 

 
Koroška zadruga Dobrote je s projektom Tekstilnica postavila zabojnike za tekstil, čevlje in 
igrače v že obstoječih ekoloških otokih. Prebivalci lahko v te zabojnike odvržejo vsa oblačila, 
čevlje ali igrače, ki ji ne potrebujejo več. Vse zbrano se odpelje v sortirni obrat za tekstil, ki je 
v občini Dravograd. V obratu so zaposleni težje zaposljivi ljudje, ki pregledujejo zbrani tekstil 
in jih razvrščajo glede na kvaliteto. Zbrano blago se deli na del, ki se zreže v industrijske krpe, 
in del, ki se donira pomoči potrebnim, ter del, ki se nameni prodaji ali predelavi v tekstilne 
izdelke npr. blazine, torbice, vreče in izolacijo (Tekstilnica. Novi zabojniki za tekstil v občini 
Slovenj Gradec, 2013). 

9.4 Akcija zbiranja kosovnih odpadkov  

 

Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svojih lastnosti (oblika, velikost in teža) niso primerni za 
odlaganje v hišne zabojnike. Javna komunalna podjetja vsako leto organizirajo, v mesecu 
marcu in aprilu, brezplačno čistilno akcijo zbiranja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. 
Komunala postavi na različnih lokacijah tri večje kontejnerje, za ločeno zbiranje naslednjih 
odpadkov:  

− kontejner, namenjen zbiranju pohištva, večjih kosov lesa, preprog in vzmetnic; 
− kontejner, namenjen zbiranju odpadnih kovin in gospodinjskih aparatov; 
− kontejner, namenjen zbiranju kosovne plastike in embalaže (JKP Slovenj Gradec. 

Akcija zbiranja kosovnih odpadkov, 2017). 

9.5 Primerjava sistema ločevanja komunalnih odpadkov po regijah 
 
Koroško, glede na ločeno zbiranje odpadkov, bomo primerjali s Šaleško dolino, ki je 
geografsko blizu, uporablja pa način, ki je najbolj razširjen v Sloveniji. 
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Preglednica 4: Primerjava sistema ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem s 

Šaleško dolino 

Sistem ločevanja komunalnih odpadkov v 
Koroški regiji 

Sistem ločevanja komunalnih odpadkov v 
Šaleški dolini 

 
SUHI KOMUNALNI ODPADKI 

 
› Papir (kartonska embalaža in 

lepenka, tetrapak embalaža, 
papirnate nakupovalne vrečke, 
časopisi, revije, zvezki, knjige). 

› Plastika (plastenke pijač in živil, 
plastične vrečke, čista plastična 
embalaža ...). 

› Kovine (pločevinke, alu folija, čiste 
konzerve ...). 

 
Zabojnik za suhe komunalne odpadke za 
povzročitelje iz gospodinjstva v blokih in 
individualnih zgradbah na zbirnem mestu. 
Izvirni povzročitelji morajo na dan odvoza 
zabojnik postaviti na prevzemno mesto. 
 
 

 
MEŠANA EMBALAŽA 

 
› Plastenke, stiropor, plastična 

embalaža, folije, tetrapak, 
pločevinke, očiščene konzerve, 
očiščeni plastični lončki ... 

› Odpadna plastična in kovinska 
embalaža. 

 
 
 
V zbiralnicah ločenih frakcij oziroma 
ekoloških otokih – le za blokovna naselja. 
Izvirni povzročitelj iz gospodinjstva na 
zbirnem mestu. 
Izvirni povzročitelji morajo na dan odvoza 
zabojnik postaviti na prevzemno mesto. 
 
 

 
MOKRI KOMUNALNI ODPADKI 

 
› Umazana embalaža (ovojni papir od 

masla, zobne paste, tube z ostanki 
živil ...) 

› Higienski pripomočki.  
› Ostali nenevarni gospodinjski 

odpadki, ki niso primerni za 
kompostiranje ali reciklažo. 

› Ostanki živil, kosti, olupki citrusov, 
pasji in mačji iztrebki in pesek, 
keramična posoda, pepel ...)  

 
Zabojnik za mokre komunalne odpadke za 
povzročitelje iz gospodinjstva v blokih in 
individualnih zgradbah na zbirnem mestu oz. 
odjemnem mestu. Izvirni povzročitelji morajo 
na dan odvoza zabojnik postaviti na 
prevzemno mesto. 

 
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 

 
› Onesnažen papir, pepel, okensko 

steklo, plenice, tapete, higienski 
pripomočki, keramika, kopirni papir 
… 

› Onesnažena embalaža. 
› Ostanki živil, kosti, olupki citrusov, 

pasji in mačji iztrebki ter pesek, 
keramična posoda, pepel ...).  

› Ostali nenevarni gospodinjski 
odpadki, ki niso primerni za 
kompostiranje ali reciklažo. 

 
Izvirni povzročitelj iz gospodinjstva ima na 
odjemnem mestu oziroma zbirnem mestu. 
Izvirni povzročitelji morajo na dan odvoza 
zabojnik postaviti na prevzemno mesto. 

 
BIORAZGRADLJIVI ODPADKI 

 
› Ostanki hrane (zelenjavni in sadni 

odpadek, jajčne lupine, kavna 
usedlina, pokvarjeni prehrambni 
izdelki in ostali ostanki hrane). 

 
BIORAZGRADLJIVI ODPADKI 

 
› Ostanki hrane (zelenjavni in sadni 

odpadek, jajčne lupine, kavna 
usedlina, pokvarjeni prehrambni 
izdelki in ostali ostanki hrane). 
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› Zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, 
plevel, trava, listje, stara zemlja 
lončnic, lesni pepel ...). 

 
Hišno kompostiranje pri gospodinjstvih v 
individualnih zgradbah. 
Zabojniki za izvirnega povzročitelja iz 
gospodinjstva (večstanovanjska ali 
individualna zgradba) na zbirnem mestu. 
Izvirni povzročitelji morajo na dan odvoza 
zabojnik postaviti na prevzemno mesto. 

› Zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, 
plevel, trava, listje, stara zemlja 
lončnic, lesni pepel ...). 

 
Hišno kompostiranje pri gospodinjstvih v 
individualnih zgradbah. Zabojniki za 
izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva 
(večstanovanjska ali individualna zgradba) 
na odjemnem mestu oziroma zbirnem 
mestu. Izvirni povzročitelji morajo na dan 
odvoza zabojnik postaviti na prevzemno 
mesto. 

 
ZBIRALNICE LOČENIH FRAKCIJ 

 
RDEČ POKROV  

› Papir in karton: časopisi, revije, 
reklame, kartonska embalaža in 
lepenka, papirnata embalaža, 
tetrapak. 

MODER POKROV  
› Plastična embalaža: plastenke pijač 

in živil, plastični kozarci in lončki, 
plastične vrečke, izpraznjena 
plastična embalaža čistil in pralnih 
sredstev ter stiropor. 

 
BEL POKROV  

› Steklena embalaža: steklenice in 
stekleničke živil, pijač in kozmetike, 
kozarci vloženih živil brez 
pokrovčkov. 

RJAV POKROV  
› Kovinska embalaža: pločevinke in 

konzerve vseh vrst, drugi drobni 
odpadki iz kovin. 
 

 
ZBIRALNICE LOČENIH FRAKCIJ 

 
RDEČ POKROV 

› Papir in karton: časopisi, revije, 
katalogi, papirna in kartonska 
embalaža, ovojni papir, pisemske 
ovojnice.  

RUMEN POKROV 
› Mešana embalaža: plastenke pijač 

in živil, tetrapaki, plastenke čistil in 
pralnih sredstev, pločevinke živil in 
pijač, folije. 

 
 
ZELEN POKROV 

› Steklena embalaža: steklenice živil 
in pijač, steklena embalaža zdravil 
in kozmetike, kozarci vloženih živil, 
druga steklena embalaža.  

 

 
POVZROČITELJI, KI NISO IZVIRNI 

POVZROČITELJI IZ GOSPODINJSTEV 
 

− Izvirni povzročitelj iz dejavnosti javne 
uprave in javnih storitev. 

− Izvirni povzročitelj iz proizvodne 
dejavnosti, trgovine, poslovne 
dejavnosti, storitvene dejavnosti ali 
druge dejavnosti. 

 
Povzročitelj mora v prostorih, kjer deluje ali 
opravlja dejavnost, zagotoviti ločeno 
zbiranje vsaj za: 

› odpadni papir in karton, vključno z 
odpadno embalažo iz papirja in 
kartona; 

 
POVZROČITELJI, KI NISO IZVIRNI 

POVZROČITELJI IZ GOSPODINJSTEV 
 

− Pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, kot 
izvirni povzročitelj iz dejavnosti. 

 
 
 
Izvirni povzročitelj iz dejavnosti prepušča 
komunalne odpadke izvajalcu javne 
službe zbiranja na način, določen v 
predpisu občine: 
za obrtnike, podjetnike, javne ustanove je 
potrebni zabojnik za: 
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› odpadno plastično in kovinsko 
embalažo; 

› kuhinjske biološke odpadke. 
 
Odpadki se zbirajo na odjemnih mestih.  
Mokre in suhe komunalne odpadke imajo po 
želji, odvisno od vrste nastalih odpadkov v 
dejavnosti (Odlok o načinu … 2011). 

› mešane komunalne odpadke; 
› biorazgradljive odpadke;  
› mešano embalažo;  
› papir in karton;  
› stekleno embalažo.  

 
Odpadki se zbirajo na odjemnih mestih 
(Centrih O., 2015). 

10 RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V KOROŠKI REGIJI  
 

Regijski center za ravnanje z odpadki Kocerod je ustanovljen s strani 12 koroških občin, z 
namenom, da opravlja naloge javne službe predelave komunalnih odpadkov iz gospodinjstev 
in drugih dejavnosti ter odlaganja preostanka. 

Evidenca količin za leto 2013 je že precej zanesljiva, saj so javna komunalna podjetja že bila 
zavezana, da vse odpadke pred odlaganjem obdelajo. Na podlagi analize podatkov iz 
mesečnih in letnih poročil je bilo ugotovljeno, da so gospodinjstva skupaj z ostalimi dejavnostmi 
leta 2013 predala družbi Kocerod 14.540 t vseh komunalnih odpadkov, od tega približno 
12.415 t v okviru javne službe. V letu 2014 so predali družbi Kocerod približno 15.140 t, od 
tega 13.519 t v okviru javne službe. Suhih odpadkov je bilo v letu 2014 predanih 2.734 t, kar 
predstavlja okoli 6 % več kot preteklo leto. V tem letu pa je bilo skupaj predanih mokrih 
odpadkov 9.502 t, kar predstavlja okoli 1 % več kot preteklo leto in 1.621 t biorazgradljivih 
odpadkov skupaj s strukturnim materialom iz zbirnih centrov in javnih površin, kar predstavlja 
okoli 22 % porast v primerjavi z letom 2013. 

Leta 2015 so gospodinjstva z ostalimi dejavnostmi predala 15.613 t odpadkov, od tega 13.884 
t v okviru javne službe. Od komunalnih odpadkov (mokra in suha frakcija) je bilo 2.756 t suhih 
odpadkov, 9.439 t mokrih odpadkov, 1.728 t biorazgradljivih odpadkov. Primerjalno glede na 
preteklo leto zasledimo porast pri biorazgradljivih odpadkih, kar predstavlja okoli 7 % glede na 
preteklo leto. V letu 2016 so gospodinjstva z ostalimi dejavnostmi predala 15.568 t odpadkov, 
od tega v okviru javne službe 13.760 t. Od komunalnih odpadkov je bilo 2.809 t suhih 
odpadkov, 9.381 t mokrih odpadkov in 1.837 t biorazgradljivih odpadkov skupaj s strukturnim 
materialom iz zbirnih centrov in javnih površin. Primerjalno glede na preteklo leto ni bistvenih 
povečanj, ponovno je zaznati manjši dvig količin bioloških odpadkov za okoli 4 %.  

Nadaljujoč je trend manjše gostote glede na volumen odpadkov, kar pomeni, da se v teži 
količina zmanjšuje, volumsko pa ne, s tem je kapaciteta zasedenosti obstoječih naprav v 
Kocerodu enaka, ne glede na manjšo težo. To še najbolj velja za odpadke od pravnih oseb, ki 
so za okoli 10−20 % lažji v primerjavi s tistimi iz gospodinjstev (Kocerod, d. o. o. Računovodska 
in poslovna poročila 2013−2016).  

10.1 Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov  
 
V nadaljevanju so predstavljene količine posameznih frakcij komunalnih odpadkov, ki so jih 
JKP Koroške regije v obdobju od januarja 2013 do novembra 2016 dostavila na Regijski center 
za ravnanje z odpadki Kocerod. Predstavljene zbrane količine komunalnih odpadkov so 
izključno samo iz zabojnikov z zbirnih mest.   

Količine odpadkov močno nihajo po posameznih mesecih, predvsem v letnih. Največ 
odpadkov je v spomladanskih mesecih (marec, april, maj) in na začetku jeseni (september, 
oktober), v preostalih mesecih (zimski in dopustniški čas) pa je količina manjša.  
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Graf 2: Količina suhih komunalnih odpadkov, zbranih po JKP Koroške regije 
(Vir: Kocerod, d. o. o. Mesečna poročila 2013−2016). 

V grafu 2 so prikazane zbrane količine suhih komunalnih odpadkov v JKP v obdobju 
2013−2016. Trend v količinah zbranih suhih odpadkov je skozi leta v rahlem naraščanju.  

Skupna količina suhih komunalnih odpadkov v JKP Koroške regije se je v obdobju od januarja 
2013 do novembra 2016 povečala za okoli 9 %. 

 

Graf 3: Količina mokrih komunalnih odpadkov, zbranih po JKP Koroške regije  
(Vir: Kocerod, d. o. o. Mesečna poročila 2013−2016). 

V grafu 3 so prikazane količine mokrih komunalnih odpadkov, zbrane s strani JKP. Trend v 
količinah zbranih mokrih odpadkov v obdobju od januarja 2013 do novembra 2016 se ni 
bistveno spremenil.  
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Skupna količina mokrih komunalnih odpadkov v JKP Koroške regije se je v obdobju od januarja 
2013 do novembra 2016 zmanjšala samo za okoli 1 %.  

Pomembno je, da se zbrane količine mokrih komunalnih odpadkov zmanjšujejo. Velike količine 
mokrih odpadkov predstavljajo večje stroške MBO obdelave in večjo količino odlaganja 
preostanka. V javnih komunalnih podjetjih je cilj, da se čim več odpadkov na samem izvoru 
ločuje (odloži med suhe odpadke, ekološke otoke ali zbirne centre).  

 

Graf 4: Količina biorazgradljivih odpadkov, zbranih po JKP Koroške regije    
(Vir: Kocerod, d. o. o. Mesečna poročila 2013−2016). 

V grafu 4 so prikazane zbrane količine biorazgradljivih odpadkov v gospodinjstvih in drugih 
dejavnostih. Trend v količinah biorazgradljivih odpadkov je v upadanju.  

Količine biorazgradljivih odpadkov močno nihajo, zaradi možnosti lastnega kompostiranja in 
glede na letni čas. Največ biorazgradljivih odpadkov je od pomladi do jeseni, zaradi urejanja 
vrtov, košnje trave itd.   
Javna komunalna podjetja pozivajo, da se zavrže čim manj prehrambnih živil in da ni dovoljeno 
odlagati bio odpada v mokre ali suhe komunalne odpadke. 

 

V preglednicah 5−8 so prikazane količine komunalnih odpadkov po JKP, razvrščene po letih 
in različnih načinih zbiranja odpadkov. Navedeni so odpadki, ki jih prejme Regijski center za 
ravnanje z odpadki Kocerod iz JKP, in sicer suhi odpadki, mokri odpadki in biorazgradljivi 
odpadki iz individualnih zabojnikov, kosovni odpadki, zbrane ločene frakcije z ekoloških otokov 
in zbirnih centrov. Storitvene dejavnosti imajo lastne zbiralnice za ločene frakcije in ostali odvoz 
namesto zbirnih centrov. Ločene frakcije večinoma oddajo drugim embalažnim družbam, zato 
so količine ločenih frakcij nekoliko nižje.  
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Preglednica 5: Količina zbranih komunalnih odpadkov v JKP Slovenj Gradec v obdobju 
2013−2016. 

 

 (Vir: Kocerod, d. o. o. Računovodska in poslovna poročila 2013−2016)  

Skupne količine zbranih komunalnih odpadkov so v obdobju 2013−2016 v naraščanju.  

Trend v količinah zbranih suhih in mokrih komunalnih odpadkov je v obdobju 2013−2016 v 
upadanju. Bistvena razlika v zbranih količinah je bila leta 2013. Takrat se je zbralo 71 % mokrih 
odpadkov in 29 % suhih odpadkov, kar pomeni približno 40 % več zbranih mokrih odpadkov. 
V omenjenem obdobju so zbrane količine mokrih in suhih komunalnih odpadkov v razmerju    
2 : 1.  

Največja razlika je v količini kosovnih odpadkov. V letu 2013 je bila količina kosovnih odpadkov 
v JKP Slovenj Gradec 134 t. V letu 2016 je bilo teh odpadkov 639 t, kar pomeni povečanje za 
kar 377 %. Porast kosovnih odpadkov je posledica brezplačne oddaje določenih količin 
mešanih gradbenih odpadkov s strani občanov. 

Deleži ločenih frakcij se v obdobju 2013−2016 precej spreminjajo. V letu 2014 lahko zasledimo 
manjše količine ločenih frakcij iz zbiralnic in zbirnih centrov. V letu 2016 pa precejšnjo porast 
količin odpadkov iz zbirnih centrov, sklepam, da zaradi vedno večje ozaveščenosti prebivalcev 
in možnosti brezplačne oddaje različnih vrst komunalnih odpadkov.  

Leta 2013 je opazna porast v količini biorazgradljivih odpadkov. Sklepam, da na večje količine 
zbranih biorazgradljivih odpadkov v tem letu lahko vpliva spreminjanje in usklajevanje cen za 
storitve ravnanja s komunalnimi odpadki. Uredba o metodologiji za oblikovanje storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je začela veljati leta 2013, od tega 
leta dalje so se količine biorazgradljivih odpadkov bistveno zmanjšale. Sklepam, da so zaradi 
dodatnega stroška občani prenehali z zbiranjem biorazgradljivih odpadkov v posodah. Pri 
drugih frakcijah komunalnih odpadkov v omenjenem obdobju ni zaslediti bistvenih razlik.  

  2013 2014 2015 2016 

Vrsta odpadka 
Količina 

(t) 
Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

     

Suhi 
komunalni 
odpadki  

1.101 23,14 1.209 25,27 1.194 20,88 1.087 19,91 

Mokri 
komunalni 
odpadki  

2.754 57,89 2.559 53,49 2.513 43,95 2.551 46,73 

Biorazgradljivi 
odpadki  

502 10,55 198 4,14 303 5,30 257 4,71 

Kosovni 
odpadek 

134 2,81 735 15,36 1.002 17,52 639 11,71 

Ekološki otoki 
in zbiralnice iz 
dejavnosti 

133 2,80 30 0,63 254 4,44 113 2,07 

Zbirni center 
ali ostali odvoz 

133 2,80 53 1,11 452 7,90 812 14,87 

SKUPAJ  4.757 100 4.784 100 5.718 100 5.459 100 
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Preglednica 6: Količina zbranih komunalnih odpadkov v JKP Radlje ob Dravi v obdobju 
2013−2016.  

(Vir: Kocerod, d. o. o. Računovodska in poslovna poročila 2013−2016).  

Skupne količne zbranih komunalnih odpadkov so v obdobju 2014−2016 v rahlem naraščanju.  

Bistvena razlika je v zbrani količini suhih in mokrih odpadkov v letu 2015. Takrat se je zbralo 
83 % mokrih in 17 % suhih odpadkov, kar predstavlja približno 66 % več zbranih mokrih 
odpadkov. V omenjenem obdobju so zbrane količine suhih in mokrih komunalnih odpadkov v 
razmerju 4 : 1.  

Največja razlika je v količini zbranih kosovnih odpadkov. V letu 2013 je bila količina kosovnih 
odpadkov v JKP Radlje ob Dravi 82 t. V letu 2016 je bilo teh odpadkov 173 t, kar pomeni 
povečanje za kar 111 %.  

Deleži ločenih frakcij se v JKP Radlje ob Dravi v obdobju 2013−2016 precej spreminjajo. V letu 
2013 vidimo precejšnjo količino zbranih odpadkov iz zbirnih centrov. V letu 2014 pa lahko 
zasledimo manjše količine ločenih frakcij iz zbiralnic in zbirnih centrih. V zbiralnicah ločenih 
frakcij so se količine skozi obdobje zmanjšale, ker so od leta 2012 dalje postavljeni zabojniki 
za suhe odpadke in se od takrat posledično odlaga manj odpadne embalaže v zbiralnicah.   

Trend pri zbranih količinah biorazgradljivih odpadkov v obdobju 2013−2016 je v upadanju, 
razen leta 2015, kjer so opažene večje količine biorazgradljivih odpadkov. Sklepam, da so 
količine malenkost povišane zaradi čiščenja preostanka bioloških odpadkov od žledoloma leta 
2014.  

 

 

 

 
Vrsta 
odpadka 

2013 2014 2015 2016 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Suhi 
komunalni 
odpadki 

 
532 

 
13,18 

 
557 

 
18,21 

 
487 

 
 

14,31 
 

 
542 

 
16,20 

Mokri 
komunalni 
odpadki 

2.417 59,88 2.289 74,85 2.317 
 

68,07 
 

2.308 
 

69,00 
 

Biorazgradljivi 
odpadki  

142 3,52 110 
 

3,60 
 

182 
 

5,35 
 

117 3,50 

Kosovni 
odpadki 

82 2,03 91 2,98 126 3,70 173 5,17 

Ekološki otoki 
in zbiralnice iz 
dejavnosti 

209 5,18 4 0,13 105 3,08 74 2,21 

Zbirni center 654 16,2 7 0,23 186 5,46 131 3,92 

SKUPAJ 4.036 100 3.058 100 3.404 100 3.345 100 



Štaher A.: Analiza učinkovitosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem, VŠVO, Velenje 2017.  
 

 
 

33 
 

Preglednica 7: Količina zbranih komunalnih odpadkov v JKP Dravograd v obdobju 2013−2016. 

  
Vrsta  
odpadka 

2013 2014 2015 2016 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Suhi 
komunalni 
odpadki 

493 25,09 540 30,18 602 26,21 573 26,17 

Mokri 
komunalni 
odpadki 

964 49,06 1.004 56,12 1.028 44,75 999 45,64 

Biorazgradljivi 
odpadki  

134 6,82 78 4,36 160 6,97 87 3,97 

Kosovni 
odpadek 

72 3,66 148 8,27 174 7,58 242 11,05 

Ekološki otoki 
in zbiralnice 
iz dejavnosti 

159 8,09 7 0,40 120 5,22 104 4,75 

Zbirni center 143 7,28 12 0,68 213 9,27 184 8,41 

SKUPAJ  1.965 100 1.789 100 2.297 100 2.189 100 

(Vir: Kocerod, d. o. o. Računovodska in poslovna poročila 2013−2016).  

Skupne količne zbranih komunalnih odpadkov so v obdobju 2013−2016 v rahlem naraščanju.  

Trend v količinah zbranih suhih odpadkov v obdobju 2013−2016 je v rahlem naraščanju. Pri 
količini zbranih mokrih komunalnih odpadkov ni opaziti pozitivnih trendov v smislu 
zmanjševanja količin. Bistvena je razlika v količini zbranih suhih in mokrih odpadkov leta 2013. 
Takrat se je zbralo 66 % mokrih in 34 % suhih odpadkov, kar pomeni približno 32 % več zbranih 
mokrih odpadkov.  

Trend v zbranih kosovnih odpadkih v obdobju 2013−20116 je v naraščanju. V letu 2013 je bila 
količina kosovnih odpadkov v JKP Dravograd 72 t. V letu 2016 je bilo teh odpadkov 242 t, kar 
pomeni kar 236 % več.  

Leta 2014 zasledimo manjše količine ločenih frakcij iz zbiralnic in zbirnih centrov. V 
omenjenem obdobju je trend v količinah ločenih frakcij v zbiralnicah v upadanju.   

Trend pri zbranih biorazgradljivih odpadkih v obdobju 2013−2016 je v rahlem upadanju, razen 
v letu 2015, kjer zasledimo večje količine. Sklepam, da zaradi posledic žledoloma v preteklem 
letu.   
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Preglednica 8: Količina zbranih komunalnih odpadkov v JKP Log v obdobju 2013−2016. 

  
Vrsta odpadka 

2013 2014 2015 2016 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Količina 
(t) 

Delež 
(%) 

Suhi 
komunalni 
odpadki 

448 8,8 428 6,73 472 8,08 607 10,19 

Mokri 
komunalni 
odpadki 

3.266 64,13 3.650 57,42 3.581 61,30 3.523 59,13 

Biorazgradljivi 
odpadki  

544 10,68 703 11,06 778 13,32 800 13,43 

Kosovni 
odpadek 

148 2,91 769 12,1 359 6,14 514 8,63 

Ekološki otoki 
in zbiralnice iz 
dejavnosti 

299 5,87 806 12,68 235 4,02 185 3,10 

Zbirni center 388 7,62 1 0,02 417 7,14 329 5,52 

SKUPAJ  5.093 100 6.357 100 5.842 100 5.958 100 

(Vir: Kocerod, d. o. o. Računovodska in poslovna poročila 2013−2016). 

Skupne količne zbranih komunalnih odpadkov so v obdobju 2013−2016 v rahlem naraščanju.  

Bistvena razlika v količini zbranih suhih in mokrih odpadkov je bila leta 2014. Takrat se je 
zbralo 89 % mokrih in 11 % suhih odpadkov, kar pomeni približno 78 % več zbranih mokrih 
odpadkov. V omenjenem obdobju so zbrane količine suhih in mokrih komunalnih odpadkov v 
razmerju 6 : 1.  

Trend v zbranih biorazgradljivih odpadkih v obdobju 2013−20116 je v naraščanju. V letu 2013 
je bila količina biorazgradljivih odpadkov v JKP Log 544 t. V letu 2016 je bilo teh odpadkov 800 
t, kar pomeni povečanje za okoli 47 %.  

Deleži ločenih frakcij se v obdobju 2013−2016 precej spreminjajo. V letu 2014 lahko zasledimo 
manjše količine ločenih frakcij iz zbirnih centrov in porast količin zbranih odpadkov iz zbiralnic.  

10.2 Zbrani komunalni odpadki v gospodinjstvih in pravnih subjektih  
 
Komunalni odpadki nastajajo v gospodinjstvih kot tudi storitvenih in proizvodnih dejavnostih, 
zato se poleg smetarskega odvoza komunalnih odpadkov uporabljajo še kesonski odvozi in 
individualni dovozi v zbirne centre. Podjetja oziroma storitvene ali proizvodne dejavnosti 
večinoma uporabljajo storitve javne komunalne službe samo za odvoz mešanih komunalnih 
odpadkov, medtem ko odvoz ločenih frakcij izvajajo druge embalažne družbe, ki jim tega ne 
zaračunajo (Centrih O., 2015). V odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji je določeno, da morajo povzročitelji, ki niso 
izvirni povzročitelji iz gospodinjstev, v prostorih, kjer delujejo, zagotoviti ločeno zbiranje za 
odpadni papir in karton, odpadno plastično in kovinsko embalažo in biološke odpadke. Ostale 
komunalne odpadke, zajete v mokrih in suhih komunalnih odpadkih, zbirajo po potrebi, odvisno 
od vrste nastalih odpadkov v dejavnosti. 
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V preglednici 9 je prikazana primerjava v Kocerod prejetih količin komunalnih odpadkov za leto 
2016 iz gospodinjstev in storitvenih dejavnosti ter pravnih subjektov. V primerjavo so vključene 
količine zbranih suhih odpadkov skupaj z ločeno frakcijo 20 01 01, količine zbranih mokrih 
odpadkov, količine biorazgradljivih odpadkov skupaj z zelenim odrezom in strukturnim 
materialom. 

Preglednica 9: Količina komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in pravnih subjektov 2016 

 SUHI ODPADKI MOKRI ODPADKI  BIOO 

Javno komunalno 
podjetje 

Gospod. Pravni 
subjekti 

Gospod. Pravni 
subjekti 

Gospod. Pravni 
subjekti 

JKP Slovenj Gradec 
količina (t) 

858 229 2.033 518 516 129 

delež (%)  20 % 5 % 48 % 12 % 12 % 3 % 

JKP Radlje ob Dravi 
količina (t) 

471 71 2.011 297 175 0 

delež (%) 16 % 2 % 66 % 10 % 6 % 0 % 

JKP Dravograd  
količina (t) 

459 115 799 200 177 9 

delež (%) 26 % 7 % 45 % 11 % 10 % 1 % 

JKP Log   
količina (t) 

538 69 2.972 551 772 28 

delež (%) 11 % 1 % 60 % 11 % 16 % 1 % 

(Vir: Kocerod, d. o. o. Računovodska in poslovna poročila 2013−2016). 

Kocerod prejme občutno večje količine zbranih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev kot iz 
pravnih subjektov. Pravni subjekti ali storitvene dejavnosti oddajo največ mokrih komunalnih 
odpadkov, saj ločene frakcije predajo drugim embalažnim družbam. Prav tako pa proizvedejo 
majhne količine biorazgradljivih odpadkov.  

Analiza snovnih tokov odpadkov iz gospodinjstev in pravnih subjektov v obdobju 2014−2016 v 
Kocerodu prikazuje, da se količina odpadkov stabilizira in bistveno več ne spreminja. 

10.3 Količine komunalnih odpadkov na prebivalca 
 

Poleg zbranih količin komunalnih odpadkov po posameznih JKP je še zanimiva primerjava 
zbranih količin komunalnih odpadkov na prebivalca. V primerjavo so vključene količine zbranih 
suhih odpadkov skupaj z ločeno frakcijo 20 01 01 (papir in karton), količine zbranih mokrih 
odpadkov, biorazgradljivi odpadki skupaj z zelenim odrezom in strukturnim materialom ter 
zbrane količine kosovnih odpadkov.  



Štaher A.: Analiza učinkovitosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem, VŠVO, Velenje 2017.  
 

 
 

36 
 

 

Graf 5: Količina zbranih odpadkov na prebivalca v obdobju 2013−2016 
(Vir: Kocerod, d. o. o. Mesečna poročila 2013−2016). 

V obdobju 2013−2016 zasledimo porast količin pri biorazgradljivih in kosovnih odpadkih. 
Zbrane količine biorazgradljivih odpadkov so še vedno majhne, zaradi možnosti lastnega 
kompostiranja. Najmanj biorazgradljivih in kosovnih odpadkov zberejo v JKP Radlje ob Dravi. 
Poleg bistveno manjše količine biorazgradljivih in kosovnih odpadkov v JKP Radlje ob Dravi, 
pa se kažejo nekoliko večje količine mokrih odpadkov. Takšno stanje glede ravnanja s 
komunalnimi odpadki v JKP Radlje ob Dravi kaže na slabše ločevanje komunalnih odpadkov. 
Slabše stanje glede ravnanja s komunalnimi odpadki je prav tako v JKP Log.  

V JKP Dravograd in JKP Slovenj Gradec v opazovanem obdobju ni videti bistvenih razlik, lahko 
le dodamo, da sta najbližje cilju – kar največ zbranih suhih odpadkov.    
 

10.4 Odlaganje komunalnih odpadkov 
 
V grafu 6 sledi primerjava količin odloženih odpadkov na prebivalca, v obdobju 2013−2015, 
med JKP Koroške regije. Za primerjavo sem vključila še količine odloženih odpadkov na 
prebivalca v Šaleški dolini in v Sloveniji.  
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Graf 6: Količina odloženih komunalnih odpadkov na prebivalca v obdobju 2013−2015 
(Vir: SURS). 

V drugi polovici leta 2015 so začeli s poskusnim obratovanjem novega Regijskega odlagališča 
Zmes, v občini Prevalje. Pred tem so odlaganje odpadkov izvajali na svojih odlagališčih 
Koroške regije (Mislinjska Dobrava, Holmec-Lokovica, Črneče in Muta). Zaradi neustrezne 
ureditve so odlagališča postopoma prenehala delovati. Od takrat dalje je Koroška začasno 
izvajala odlaganje odpadkov na drugi lokaciji izven regije. Z drugo polovico leta 2016 pa je 
družba zaključila s poskusnim obratovanjem, od takrat se odlaganje izvaja v Regijskem 
odlagališču Zmes (Kocerod, d. o. o. Računovodska in poslovna poročila 2013−2016).   

V letu 2013 je bilo največ odloženih odpadkov v JKP Dravograd, 48 kg/prebivalca. V tem letu 
pa so v JKP Slovenj Gradec imeli najmanj odloženih odpadkov, in sicer 13 kg/prebivalca manj 
kot v JKP Dravograd.  

V letu 2014 je bilo največ odloženih odpadkov v JKP Radlje ob Dravi, 47 kg/prebivalca. V tem 
letu je bilo ponovno najmanj odloženih odpadkov v JKP Slovenj Gradec, in sicer 7 
kg/prebivalca manj v primerjavi z JKP Radlje ob Dravi.  

Leta 2015 pa lahko zasledimo, da je bilo največ odloženih odpadkov v JKP Log, 42 
kg/prebivalca. V istem letu pa sta JKP Slovenj Gradec ter JKP Dravograd imela 5 kg/prebivalca 
manj odloženih odpadkov.  

V obdobju 2013−2015 je bilo največ odloženih komunalnih odpadkov na prebivalca v JKP Log, 
iz česar lahko sklepamo, da proizvedejo večje količine mokrih odpadkov v primerjavi z drugimi 
JKP. Ti odpadki gredo na obdelavo in preostanek obdelave posledično na odlaganje. Najmanj 
odloženih odpadkov na prebivalca v obdobju 2013−2015 pa je bilo v JKP Slovenj Gradec. Prav 
tako opazimo trend pri količinah odloženih odpadkov na prebivalca v JKP Dravograd, ki 
opazno upada.  

Trend pri količinah odloženih odpadkov na prebivalca upada, kar je pozitivno. Rezultate JKP 
Koroške regije sem primerjala še s Šaleško dolino in Slovenijo. Ugotovila sem, da so se 
pokazali pozitivni rezultati v primerjavi s slovenskim povprečjem, saj so količine odloženih 
odpadkov občutno manjše v primerjavi s Slovenijo. Prav tako pa je na Koroškem manj 
odloženih odpadkov na prebivalca v primerjavi s Šaleško dolino.  

0

20

40

60

80

100

120

S
L

O
V

E
N

IJ
A

Š
a

le
š
k
a

 d
o

lin
a

J
K

P
 S

lo
v
e

n
j 
G

ra
d

e
c

J
K

P
 D

ra
v
o
g

ra
d

J
K

P
 L

o
g

J
K

P
 R

a
d

lje
 o

b
 D

ra
v
i

k
g

/p
re

b
iv

a
le

c
Odloženi odpadki (kg/prebivalec)

2013

2014

2015



Štaher A.: Analiza učinkovitosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem, VŠVO, Velenje 2017.  
 

 
 

38 
 

10.5 Primerjava ravnanja s komunalnimi odpadki v Šaleški dolini 

 
V grafu 7 so za Koroško regijo prikazane količine odpadkov, ki jih je podjetje Kocerod prejelo 
kot komunalne odpadke pod številkami 20 03 01, 15 01 06 in 20 01 01 ter 20 02 01. Ti odpadki 
nastajajo v gospodinjstvih kot tudi v storitvenih in proizvodnih dejavnostih in se zbirajo v 
zabojnikih na zbirnih mestih. Na Koroškem ločeno zbrani suhi odpadki so vsebinsko primerljivi 
z ločeno zbrano mešano embalažo v Šaleški dolini, če ji dodamo še količine ločeno zbrane 
papirne embalaže. Mokri odpadki na Koroškem so po sestavi primerljivi z mešanimi 
komunalnimi odpadki v Šaleški dolini, pri biorazgradljivih odpadkih pa razlik praktično ni. 

 

Graf 7: Primerjava količin posameznih frakcij v Koroški regiji in Šaleški dolini v obdobju 
2013−2016.  
(Vir: Kocerod, d. o. o. Poslovna poročila 2013−2016 in PUP – Saubermacher. Poročilo o 
izvajanju … 2016). 

Iz grafa je razvidno, da bistvenih razlik v količini ločeno zbrane odpadne embalaže (v Šaleški 
dolini) in količini suhih odpadkov (na Koroškem) ni. Podobno je pri primerjavi količin mešanih 
komunalnih odpadkov ter mokrih odpadkov. Še največja razlika je v količini biorazgradljivih 
odpadkov. Manjše količine teh odpadkov zberejo na Koroškem, iz česar lahko sklepamo, da 
ima večina občanov tukaj lastne kompostnike ali pa to kaže na nepravilno ločevanje teh 
odpadkov, ki se pojavijo v mokrih odpadkih. Lahko pa na obeh območjih zasledimo porast 
zbranih količin biorazgradljivih odpadkov. Takšen trend se kaže tudi pri količinah suhih 
odpadkov in mešane embalaže, pri čemer so v Šaleški dolini v letu 2016 zbrali 10 kg/prebivalca 
več odpadne embalaže kot suhih odpadkov na Koroškem. V Šaleški dolini lahko opazimo tudi 
rahel trend v smislu zmanjševanja količin mešanih komunalnih odpadkov, česar za mokre 
odpadke na Koroškem ni mogoče trditi.    

11 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
V diplomskem delu sem obravnavala učinkovitost delovanja JKP Koroške regije na področju 
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Posamezna JKP pokrivajo različno število oz. delež 
prebivalcev, ki živijo v blokovnih naseljih in individualnih hišah, kar gotovo vpliva tudi na 
rezultate ločenega zbiranja odpadkov.  
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Po podatkih Statističnega urada RS je Koroška regija po količini nastalih komunalnih odpadkov 
med slovenskimi regijami z najmanj odpadki na prebivalca. Predvidoma zaradi tipične 
razpršene poselitve, splošnega standarda prebivalstva in podeželskega načina bivanja v 
individualnih hišah. Po deležu ločeno zbranih odpadkov je precej pod slovenskim povprečjem, 
se pa rezultati v zadnjih letih občutno popravljajo. To je posledica osveščanja in motiviranja 
prebivalcev o pravilnem ločevanju komunalnih odpadkov. Glede količine odloženih komunalnih 
odpadkov na prebivalca v obdobju 2013−2015 pa lahko ugotovim, da je Koroška regija znatno 
pod slovenskim povprečjem, kar je ugoden podatek. 

Iz primerjave zbranih količin komunalnih odpadkov v obdobju 2013−2016 iz gospodinjstev in 
ostalih dejavnosti sem ugotovila, da se v ostalih dejavnosti in pravnih subjektih zbere relativno 
majhen delež odpadkov. Največja razlika je v deležu biorazgradljivih odpadkov. 

Podatke o količini zbranih odpadkov v Koroški regiji sem primerjala s Šaleško dolino. 
Primerjalno ima Šaleška dolina nekoliko večje količine ločenih frakcij in manjše količine 
mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca. Na podlagi tega sklepam, da so v Šaleški dolini 
bolj uspešni z ločenim zbiranjem komunalnih odpadkov.  

Glede na količine odloženih komunalnih odpadkov v Šaleški dolini je Koroška bistveno bolj 
uspešna – ima manj odloženih odpadkov na prebivalca. V Koroški regiji je najbolj uspešno JKP 
Slovenj Gradec, ki ima v celotnem obdobju najmanjše količine odloženih odpadkov na 
prebivalca. Uspešno je tudi JKP Dravograd, pri katerem je ugotovljeno izrazito upadanje količin 
odloženih odpadkov na prebivalca.  

Pri zbiranju in ločevanju komunalnih odpadkov je najbolj uspešno JKP Dravograd. Ločevanje 
komunalnih odpadkov je danes naša odgovornost, saj s tem zagotavljamo čisto okolje in 
kvalitetnejše bivalno okolje. JKP Dravograd se približuje cilju. To se odraža v tem, da se 
količine oz. deleži suhih komunalnih odpadkov, ki so primerni za nadaljnjo predelavo in 
reciklažo, postopno povečujejo, količine mokrih komunalnih odpadkov, ki zahtevajo 
mehansko-biološko obdelavo, pa zmanjšujejo. 

Slabši rezultati ločenega zbiranja komunalnih odpadkov so v JKP Radlje ob Dravi. Delež 
mokrih odpadkov je relativno velik, delež suhih odpadkov pa majhen. Takšno razmerje med 
suhimi in mokrimi odpadki kaže na nepravilno ločevanje komunalnih odpadkov. JKP so 
odgovorna za osveščanje občanov o pravilnem ločevanju komunalnih odpadkov. Občane je 
treba osveščati in spodbujati k pravilnemu ločevanju odpadkov na samem izvoru z različnim 
pristopom, npr. pošiljanje priročnikov o pravilnem ločevanju odpadkov, redna menjava 
poškodovanih nalepk na zabojnikih, manjši stroški za storitve zbiranja in odvoza odpadkov v 
primeru bolj doslednega ločevanja odpadkov itd. Zaradi slabših rezultatov pri ločevanju 
odpadkov bi lahko stanje izboljšali tudi z inšpekcijskim nadzorom.  

JKP Slovenj Gradec se počasi približuje cilju. Količine suhih odpadkov so v primerjavi z JKP 
Radlje ob Dravi in JKP Log relativno velike. V JKP Log pa z ločevanjem odpadkov niso najbolj 
uspešni. Še vedno imajo znatno velik delež mokrih odpadkov, kar kaže posledično tudi na 
največ odloženih komunalnih odpadkov.  

(H1) Deleži ločeno zbranih mokrih odpadkov na Koroškem v zadnjem obdobju padajo, deleži 
suhih odpadkov pa naraščajo. 

Hipoteze ena ne morem potrditi. Razmerje v deležu med suhimi in mokrimi odpadki na 
Koroškem se v zadnjem obdobju ni bistveno spremenilo. V zadnjem obdobju ni opaziti 
pozitivnih trendov v smislu povečanja deleža suhih odpadkov in zmanjševanja deleža mokrih 
odpadkov. Pri količini zbranih suhih odpadkov sicer opazimo rahlo naraščanje, vendar ni 
bistvenega izboljšanja, saj količina mokrih odpadkov ostaja skoraj enaka.  
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(H2) Več ločenih frakcij se zbere v individualnih zabojnikih kot na ekoloških otokih in zbirnih 
centrih. 

Glede na primerjavo v zbranih količinah komunalnih odpadkov po JKP Koroške regije sem 
ugotovila, da je več zbranih ločenih frakcij v individualnih zabojnikih za suhe odpadke. 
Zabojniki za suhe odpadke so postavljeni na zbirnih mestih pred individualnimi hišami kot tudi 
blokovnimi naselji. Prav zaradi sistema »od vrat do vrat« večina gospodinjstev odlaga ločene 
frakcije v individualne zabojnike za suhe odpadke. Glede na poročila iz Koceroda, d. o. o., 
lahko hipotezo dva potrdim.  

(H3) Pri ločevanju komunalnih odpadkov Koroška regija zaostaja za slovenskim 
povprečjem. 

Po statističnih podatkih je najmanjši delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov prav na 
Koroškem. V letu 2015 je bil ta delež na Koroškem 55 %, v Sloveniji pa okoli 69 %. Torej je 
Koroška regija v letu 2015 zaostajala za slovenskim povprečjem za okoli 14 odstotnih točk. 
Glede na znana dejstva lahko hipotezo tri potrdim. 

12  ZAKLJUČEK 
 

Odpadki so del našega vsakdanjega življenja. Odpadke proizvajamo doma, v storitvenih in 
proizvodnih dejavnostih, kmetijstvu, v prostočasnih dejavnostih itd. Lahko rečemo, da so 
neizbežen stranski proizvod našega bivanja. Še pred nekaj desetletji je bilo odlaganje 
odpadkov na neurejenih odlagališčih običajen način ravnanja z odpadki. Danes imamo za 
ravnanje z odpadki urejeno ustrezno zakonodajno. V Sloveniji so odpadki opredeljeni v ZVO 
in Uredbi o odpadkih in številnih drugih predpisih, ki so skladni z zakonodajo EU.  

Z odpadki danes ravnamo tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in okolje. Vse odpadke je 
treba predelati (z recikliranjem, kompostiranjem, mehansko-biološko obdelavo …), za kar pa 
morajo biti zagotovljene dokaj čiste frakcije. To pa dosežemo z ustreznim ločenim zbiranjem 
komunalnih odpadkov že na samem izvoru. Z razvojem zavesti o varovanju okolja in 
upoštevanjem sprejete zakonodaje se je vse bolj krepila potreba po ločevanju odpadkov. S 
takšnim ravnanjem bomo v najmanjši meri onesnaževali okolje in varovali naravne vire.  

Koroška regija ima od leta 2012 sodobni Regijski center za ravnanje z odpadki Kocerod. V 
podjetju se že nekaj časa soočajo s problemom nezadostnega ločevanja odpadkov na izvoru. 
Nepravilno ločenih odpadkov ni možno v celoti sortirati in iz njih pridobiti dovolj kakovostne 
frakcije. Prav zaradi tega gre večina odpadkov v mehansko biološko obdelavo. Pri tem 
nastanejo visoki stroški obdelave odpadkov, poleg tega pa gre preostanek odpadkov 
posledično na odlaganje. S pravilnim ločenim zbiranjem odpadkov na izvoru (doma) 
omogočimo, da se večina odpadkov reciklira, zmanjšamo stroške za porabljeno energijo pri 
predelavi, zmanjšamo količino odpadkov za odlaganje in zmanjšamo stroške, ki jih plačujemo 
za predelavo in odlaganje (Kocerod. Kaj pridobimo … 2017).  

Naj poudarim še nekaj ugotovitev iz raziskave: 

− Sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem se deloma razlikuje od 
sistema ločevanja odpadkov drugje po Sloveniji. 

− Po statističnih podatkih je Koroška regija po količini nastalih odpadkov na prebivalca 
precej pod slovenskim povprečjem.  

− Koroška regija ima v primerjavi z vsemi statističnimi regijami v Sloveniji najmanj 
odloženih odpadkov na prebivalca.  



Štaher A.: Analiza učinkovitosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem, VŠVO, Velenje 2017.  
 

 
 

41 
 

− Biorazgradljivi odpadki močno variirajo glede na letni čas. Od spomladi do jeseni 
nastanejo večje količine odpadkov, pozimi pa je teh bistveno manj. Na Koroškem jih 
nasploh zberejo relativno malo, predvidoma zaradi pretežno podeželskega načina 
bivanja in lastnega kompostiranja.  

Ljudje se moramo zavedati svoje odgovornosti do okolja, v katerem živimo. Zaradi vse večjega 
obremenjevanja okolja se približujemo zgornjim mejam nosilnosti planeta, zato moramo 
spremeniti navade in začeti ravnati trajnostno.  

13 POVZETEK  
 
Diplomsko delo obravnava problematiko ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na 
Koroškem. Koroška regija ima nekoliko drugačen sistem ločenega zbiranja komunalnih 
odpadkov iz gospodinjstev, kot drugje po Sloveniji. Ločujejo jih na mokre, suhe in 
biorazgradljive odpadke. Za storitve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov so zadolžena 
lokalna javna komunalna podjetja, ki so odgovorna tudi za informiranje in osveščanje 
prebivalcev o pravilnem ločevanju komunalnih odpadkov. 

Leta 2012 je na Koroškem začel z obratovanjem Regijski center za ravnanje z odpadki 
Kocerod. Od takrat se je stanje in ravnanje s komunalnimi odpadki precej spremenilo, vendar 
je po statističnih podatkih Koroška regija po deležu ločeno zbranih odpadkov še vedno na 
zadnjem mestu v Sloveniji. Pri tem pa ostaja cilj, da se količine oz. deleži suhih komunalnih 
odpadkov, ki so primerni za nadaljnjo predelavo in reciklažo, povečujejo, količine mokrih 
komunalnih odpadkov, ki zahtevajo mehansko-biološko obdelavo, pa zmanjšujejo. Na 
Koroškem zberejo tudi sorazmerno malo biorazgradljivih odpadkov, kar je verjetno posledica 
večjega deleža podeželskega načina bivanja v individualnih hišah in s tem večjega obsega 
lastnega kompostiranja. 

Iz mesečnih, poslovnih in računovodskih poročil družbe Kocerod za obdobje 2013−2016 sem 
ugotavljala trende v zbranih količinah posameznih frakcij komunalnih odpadkov po območjih 
delovanja posameznih javnih komunalnih podjetij. Iz zbranih podatkov sklepam, da se stanje 
pri ločenem zbiranju odpadkov na Koroškem le počasi izboljšuje, pri tem pa so precejšnje 
razlike med posameznimi območji. V pogledu večjih količin zbranih suhih odpadkov in manjših 
količin odloženih odpadkov na prebivalca sta uspešnejši območji delovanja Javnih komunalnih 
podjetij Slovenj Gradec in Dravograd. 

Za bolj učinkovito ravnanje s komunalnimi odpadki na Koroškem bo potrebno nadaljnje 
sodelovanje javnih komunalnih podjetij in Regijskega centra za ravnanje z odpadki, s 
posebnim poudarkom na ustreznem osveščanju in spodbujanju občanov k pravilnemu in 
doslednemu ločevanju odpadkov na viru njihovega nastanka. 

 

 

 

 

 

 



Štaher A.: Analiza učinkovitosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na Koroškem, VŠVO, Velenje 2017.  
 

 
 

42 
 

SUMMARY 

The thesis deals with the problem of separate collection of municipal waste in the region of 
Koroška. The region has a slightly different system of separate collection of municipal waste 
from households compared to elsewhere in Slovenia. Waste is separated into wet, dry and 
biodegradable waste. Local public companies are responsible for collecting and transporting 
municipal waste. Their responsibility is also to inform the inhabitants about the proper sorting 
of municipal waste and raise awareness among them. 

The regional waste management centre Kocerod started operating in 2012 in the Koroška 
region. Since then, the state and the treatment of municipal waste have changed considerably, 
but according to the statistical data, the region of Koroška ranks last among the Slovenian 
regions considering the share of separately collected waste. The goal is to increase the amount 
of dry municipal waste suitable for further processing and recycling and to decrease the 
amount of wet municipal waste that require a mechanical biological treatment. A relatively 
small amount of biodegradable waste is collected in the region which is probably the result of 
a greater proportion of rural way of life in individual houses and a greater amount of compost 
heaps. 

Based on the monthly, business and financial reports of the company Kocerod for the period 
2013-2016, I established the trends in the collected amounts of individual fractions of municipal 
waste in the areas operated by individual public companies. My conclusion, based on the 
collected data, is that the situation with the separate collection of waste in the region of Koroška 
is only slowly improving, with considerable differences between individual areas. In terms of 
larger quantities of collected dry waste and smaller quantities of deposited waste per 
inhabitant, the areas operated by the public companies Slovenj Gradec and Dravograd are the 
most successful. 

For more efficient treatment of municipal waste in the region of Koroška, further cooperation 
between the public companies in the region and the regional waste management centre 
Kocerod, with a special emphasis on appropriate awareness and encouragement of 
inhabitants to properly and consistently sort the waste at the source, is necessary.  
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