
OBVESTILA UPORABNIKOM             

1. KAKO LOČENO ZBIRATI BIOLOŠKE ODPADKE? 

Biološki odpadki zavzemajo več kot 35 odstotkov teže mešanih komunalnih odpadkov. Če jih zbiramo ločeno,
zmanjšujemo količino odpadkov v zabojniku. Manj bioloških odpadkov med mešanimi odpadki pomeni tudi manj
odpadkov  na  odlagališču  in  manj  toplogrednih  plinov.  V  okviru  opravljanja  javne  službe  morajo  podjetja
zagotavljati  ločeno  zbiranje  in  prevzemanje  bioloških  odpadkov  v  strnjenih  naseljih.  V  ta  namen  so  zato
gospodinjstva poleg posod za mešane komunalne odpadke v strnjenih naseljih prejela še posode za biološke
odpadke (rjave  barve).  Ločeno zbrane biološko razgradljive  odpadke kompostiramo v  lastni  kompostarni  na
deponiji Tuncovec. Mešajo se z blatom iz čistilnih naprav, kompost pa se uporablja za prekrivanje telesa deponije.
Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih, ki nimajo možnosti lastnega kompostiranja, imajo na voljo tipske rjave
zabojnike, kamor odlagajo biološke odpadke. Zabojniki so postavljeni v zbiralnici, tako da lahko vsak istočasno
ločeno odloži tudi tovrstne odpadke.

Z  uvedbo  ločenega  zbiranja  biološko  razgradljivih  odpadkov,  je  le-te  prepovedano  odlagati  v  zelen
zabojnik. 
Izvajalec  javne  službe  ima  pravico  do  izvajanja  sortirne  analize  na  terenu  (fizičen  pregled  vsebine
zabojnika oziroma vreče) z namenom ugotavljanja prisotnosti biološko razgradljivih odpadkov med mešanimi
odpadki (odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina,
Rogatec in Šmarje pri Jelšah). Kršitelji bodo sankcionirani skladno z veljavno zakonodajo.

POMEMBNO
Biološko razgradljive odpadke lahko v rjavi zabojnik dajete v razsutem stanju, v papirnatih vrečkah ali v biološko
razgradljivih vrečkah iz škroba. V trgovinah so na voljo posebne vrečke izdelane iz biološko razgradljive folije ali
koruznega in krompirjevega škroba, tako da lahko biološke odpadke odvržemo skupaj z vrečko.

Biološko razgradljive odpadke je PREPOVEDANO oddajati v navadnih plastičnih vrečkah.

Kaj odlagamo v rjavi zabojnik ?
 zelenjavne  in  sadne odpadke ter  ostanke  hrane (pokvarjeni  prehrambni  izdelki  brez  embalaže,

kuhani netekoči ostanki hrane, jajčne lupine),
 čajne in kavne usedline s filtrom,
 papirne vrečke sadja in zelenjave, papirne robčke,
 odmrle sobne rastline, staro zemljo lončnic, cvetje;
 pokošeno travo, plevel, listje, rože, vrtne odpadke,
 ostanke rož, stebla zelenjave in vso neuporabljeno zelenjavo.

V zabojnik za biološko razgradljive odpadke ni dovoljeno dajati: olja in maščob, kosti, cigaretnih ogorkov,
živalskih iztrebkov, plenic in vložkov, kakršnekoli embalaže, kamenja, plastičnih vrečk, kovin in ostalih
biološko NErazgradljivih odpadkov.
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