Nov, okolju prijazen Zbirni center Suhadole

V občini Kamnik ločujemo odpadke
Sistem ločenega zbiranja in odvoza odpadkov

Priročnik za odgovorno
ravnanje z odpadki
#ohranimonašplanet

#ohranimonašplanet

Kolofon
V občini Kamnik ločujemo odpadke

Sistem ločenega zbiranja in odvoza odpadkov

Priročnik za odgovorno ravnanje
z odpadki
Naročnik in založnik:
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d. o. o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana
Avtorji besedil:
Občina Kamnik,
PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d. o. o.
Avtorji fotografij:
arhiv PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d. o. o.,
arhiv Občine Kamnik
Jezikovni pregled in lektura:
Marjeta Humar
Oblikovanje in postavitev:
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj
Tisk:
Nonaprel d. o. o.
Distribucija:
Pošta Slovenije
Naklada:
14.500 izvodov
Edicija je izšla kot priloga časopisa Kamničan-ka – 17. septembra 2021.
Kamnik, september 2021

2

#ohranimonašplanet

Kazalo
UVODNIK..................................................................................................................................4
ZBIRNI CENTER SUHADOLE..............................................................................................6
SISTEM ZBIRANJA IN ODVOZA ODPADKOV V OBČINI KAMNIK........................... 10
Mešani komunalni odpadki................................................................................................... 12
Mešana odpadna embalaža.................................................................................................... 14
Biološko razgradljivi odpadki................................................................................................ 16
Zbiralnice ločenih frakcij – ekološki otoki....................................................................... 18
Kosovni odpadki.........................................................................................................................20
Nevarni odpadki.........................................................................................................................22
Odpadna električna in elektronska oprema.................................................................... 24
Odpadna oblačila in tekstil.....................................................................................................26
Odpadno jedilno olje..................................................................................................................28
Projekt Delamo na b(olje)!........................................................................................................29
Pilotni projekt zbiranja papirja in kartona v posodi z modrim pokrovom............30
ČRNA ODLAGALIŠČA V OBČINI KAMNIK.....................................................................32
3

#ohranimonašplanet

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

z brošuro, ki ste jo prejeli skupaj z občin-

Največja sprememba v sistemu ravnanja z

skim glasilom Kamničan-ka, vam predsta-

odpadki v letu 2021 je nov, moderen, okolju

vljamo sistem ravnanja z odpadki v občini

prijazen Zbirni center Suhadole, ki smo ga

Kamnik. Dober sistem ločenega zbiranja

ob pomoči nepovratnih sredstev postavili

odpadkov na izvoru je izredno pomemben,

skupaj s partnersko občino Komenda.

če želimo zbrane odpadke ponovno uporabiti in predelati.

Zbirni center Suhadole je zgrajen v skladu
z evropskimi, nacionalnimi in občinski-

V letu 2021 in tudi še v letu 2022 bomo za

mi razvojnimi strategijami in politikami

učinkovitejše ločeno zbiranje, ponovno

na področju varstva okolja in ravnanja z

uporabo in predelavo odpadkov v sistem

odpadki. Center predstavlja pomembno

ravnanja z odpadki uvedli kar nekaj spre-

pridobitev za obe občini, saj občankam in

memb, saj želimo zmanjšati negativne

občanom omogoča nadzorovano in varno

vplive na naše okolje in v skladu z našimi

oddajo slehernega odpadka, ki nastane v

zmožnostmi ohranjati naš planet.

gospodinjstvu.

4

#ohranimonašplanet

V oktobru, novembru in decembru bomo
na testnem območju, v naseljih Podgorje,
Šmarca in Volčji Potok, v gospodinjstvih
uvedli ločeno zbiranje papirja in kartona
v tipskih posodah z modrim pokrovom.
Pričakujemo pozitivne rezultate in uvedbo
sistema ločenega zbiranja papirja in kartona na izvoru na območju celotne občine v
letu 2022.
V okviru izvajanja projekta Gremo na b(olje)!, ki ga izvaja podjetje Publikus, bo jeseni
vzpostavljen tudi sistem ločenega zbiranja
odpadnih jedilnih olj iz gospodinjstev v naseljih zunaj mesta Kamnik, v letu 2022 pa
še na območju mesta Kamnik.
Na koncu bi rad izpostavil še eno novost,
in sicer odlaganje poškodovanih, raztrganih ali umazanih oblačil, obutve in tekstila.
Tovrstne odpadke boste lahko po novem
odlagali v posebna zabojnika pri OŠ Marije
Vere in za mostom na Cankarjevi cesti 1.
V želji, da vam bo priročnik v pomoč pri
ločenem zbiranju odpadkov, vas lepo
pozdravljam.
Vaš župan
Matej Slapar

»Naša skupna odgovornost je, da ustvarimo čim manj odpadkov
oziroma da je čim več odpadkov zbranih na način, da jih lahko ponovno
uporabimo in predelamo. Z novostmi in prilagoditvami obstoječega
sistema ločenega zbiranja odpadkov, ki so opisani v brošuri pred vami,
bomo nadgradili in izboljšali sistem ravnanja z odpadki v občini in tako
zmanjšali negativne vplive na naš planet.«
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Zbirni center Suhadole
Na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole je bil v letu 2021
zgrajen nov, okolju prijazen Zbirni center Suhadole, namenjen ločenemu
zbiranju različnih vrst odpadkov.
Zbirni center Suhadole je objekt, zgrajen v

Zbirni center Suhadole je zgrajen v skla-

treh nivojih in nadkrit z dvema nadstre-

du z veljavno zakonodajo1 in omogoča

šnicama.

tako ravnanje z ločeno zbranimi odpadki,
ki ne vpliva negativno na okolje oziroma

Za ločeno zbiranje odpadkov
iz gospodinjstev je skupno namenjenih 1.530 m2 uporabnih
površin.

da so odpadki zaščiteni pred zunanjimi
vplivi.
Uporabne površine zbirnega centra so v
celoti utrjene (asfalt ali beton). Posebna
pozornost je bila namenjena komunalni

Zbirni center Suhadole je 14. junija 2021 prejel uporabno dovoljenje. V istem tednu so si
ga skupaj s predstavniki gradbenega nadzora podjetja Domplan d. d. in predstavniki obeh
občinskih uprav ogledali direktorja podjetja Publikus d. o. o. Ivan Hrženjak in Igor Petek,
direktor podjetja GG Graditelj d. d. Bojan Zorman, župan občine Kamnik Matej Slapar, župan
občine Komenda Stanislav Poglajen in vodja zbirnega centra Sead Alibegić (od leve proti
desni).
1 Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) in Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi
zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18).
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Označevanje kontejnerjev za ločeno zbiranje različnih vrst odpadkov

ureditvi območja, ureditvi kanalizacijske-

naletite tudi na kotiček ponovne uporabe

ga sistema ter ločenega zbiranja meteor-

odpadne električne in elektronske opreme.

ne in odpadne vode.
Z Zbirnim centrom Suhadole upravlja podZa potrebe ločenega zbiranja odpadkov je v

jetje Publikus d. o. o., ki na območju občine

zbirnem centru nameščenih 19 kovinskih

Kamnik izvaja obvezno občinsko gospo-

kontejnerjev in več boksov. Poseben pros-

darsko javno službo zbiranja določenih

tor je urejen za ločeno zbiranje nevarnih

vrst komunalnih odpadkov na podlagi

odpadkov, ob obisku pa lahko med drugim

koncesijske pogodbe.

Župan Matej Slapar je ob ogledu centra povedal: »Nov, moderen Zbirni
center Suhadole so si že ogledali predstavniki nekaterih slovenskih
občin in komunalnih podjetij, saj z zgrajenimi nadstrešnicami ščiti
odpadke pred dežjem in drugimi zunanjimi vplivi. Kakovostno življenje
lahko dosežemo le z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in
okoljskim razvojem, ki upošteva zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in
priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.«
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Kdo lahko in kateri odpadki se lahko oddajo
v Zbirni center Suhadole?
Zbirni center Suhadole je namenjen občankam in občanom občine Kamnik, ki lahko
brezplačno oddajo večino odpadkov v količinah, ustreznih za posamezno gospodinjstvo, proti plačilu pa jih lahko oddajo tudi pravne osebe.
V Zbirnem centru Suhadole lahko brezplačno oddaste naslednje odpadke:
• papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo;
• plastiko (gospodinjska plastika, CD, DVD, plastične igrače, …) in plastično embalažo;
• les in leseno embalažo;
• kovine (železne, barvne, zlitine, injekcijske igle, …) in kovinsko embalažo;
• sestavljeno, mešano in stekleno embalažo;
• ostala stekla (okensko, avtomobilsko, barvano, izolacijsko, …);
• uporabna in neuporabna oblačila, obutev in tekstil;
• zeleni vrtni odrez;
• kosovne odpadke (pohištvo, gospodinjski aparati, zabavna elektronika, kopalniška
oprema, vzmetnice, preproge in talne obloge, športna oprema, vrtna oprema, orodje, …);
• odpadno električno in elektronsko opremo (mali in veliki gospodinjski aparati,
hladilno-zamrzovalni aparati);
• odpadno jedilno olje in ostale maščobe;
• izrabljene gume (do 50 kg na gospodinjstvo na leto);
• gradbene odpadke;
• nevarne odpadke (topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticidi, barve, lepila,
čistila, zdravila, baterije in akumulatorji, sijalke).
Proti plačilu lahko v zbirni center oddaste tudi odpadke iz azbesta (npr. salonitke). Za
oddajo odpadkov iz azbesta občina Kamnik na uradni spletni strani www.kamnik.si
vsako leto objavi razpis za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine.
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Obratovalni čas
Zbirni center Suhadole

Poletni urnik: 1. marec–30. september

Suhadole 101

Ponedeljek–petek: od 6.00 do 19.00

1218 Komenda

Sobota: od 8.00 do 13.00

T: +386 (0)1 723 82 42

Zimski urnik: 1. oktober–28. februar

E: oc.kamnik@publikus.si

Ponedeljek–petek: od 6.00 do 16.00
Sobota: od 8.00 do 13.00

Prometna ureditev v Zbirnem centru Suhadole je dvosmerna, kar omogoča ustrezno
dostopnost in pretočnost prometa.

Uvoz in dostop službenih vozil s kontejnerji, osebnimi vozili, servisnimi in intervencijskimi
vozili je mogoč z jugozahodne strani območja, ki se na glavno prometno cesto navezuje z
območjem tehtnice.
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Sistem zbiranja in odvoza odpadkov
v občini Kamnik
Sistem zbiranja in odvoza odpadkov za uporabnike iz gospodinjstev v občini Kamnik
vključuje vse odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu. Glede na rednost nastajanja in
odvažanja odpadkov ločimo naslednje načine ločenega zbiranja odpadkov:
1) ZBIRANJE PO SISTEMU »OD VRAT DO VRAT«:
• mešani komunalni odpadki (črna posoda s črnim pokrovom),
• mešana odpadna embalaža (črna posoda z rumenim pokrovom) in
• biološko razgradljivi kuhinjski odpadki (rjava posoda; tisti, ki ne uporabljajo
hišnega kompostnika).
2) ZBIRANJE V ZBIRALNICAH LOČENIH FRAKCIJ (t. i. ekološki otoki):
• plastična, kovinska embalaža in embalaža iz sestavljenih materialov (črna posoda z
rumenim pokrovom),
• papir in karton ter papirna in kartonska embalaža (črna posoda z modrim pokrovom) in
• steklena embalaža (črna posoda z zelenim pokrovom).
Poleg običajnih ekoloških otokov je na območju občine trenutno (september 2021) še
15 t. i. super ekoloških otokov. Na teh otokih se poleg zgoraj navedenih odpadkov poljubno zbirajo tudi odpadna oblačila in tekstil ter drobna električna in elektronska
oprema. V letošnjem in prihodnjem letu bo na super ekoloških otokih vzpostavljeno
tudi ločeno zbiranje odpadnih jedilnih olj.
3) ZBIRANJE V OKVIRU ZBIRNEGA CENTRA SUHADOLE
4) ZBIRANJE NA POZIV UPORABNIKA:
• kosovni odpadki (možnost naročila na podlagi izpolnjenega kupona dvakrat letno).
5) ZBIRANJE V OKVIRU ZBIRALNIH AKCIJ:
• nevarni odpadki (akcija zbiranja s premično zbiralnico dvakrat letno),
• odpadna električna in elektronska oprema (akcija zbiranja s premično
zbiralnico enkrat letno).
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Občina Kamnik si skupaj s koncesionarjem, podjetjem PUBLIKUS d. o. o., prizadeva za
nenehno izboljševanje sistema zbiranja in odvoza odpadkov iz gospodinjstev. Pri tem
se naslanja predvsem na razmerje med ločeno zbranimi pozitivnimi (mešana odpadna
embalaža, biološko razgradljivi odpadki, papir in karton, steklo …) in negativnimi odpadki (mešani komunalni odpadki).

V letu 2020 je razmerje med ločeno zbranimi odpadki, med pozitivnimi
odpadki, ki so primerni za nadaljnjo predelavo, in negativnimi odpadki,
ki so primerno za odlaganje, znašalo 70 : 30. Z dodatnim širjenjem ločenega zajema različnih vrst odpadkov in ob pomoči občanov in občank
želimo, da se to razmerje v naslednjih letih še izboljša.

Smetarsko vozilo podjetja Publikus d. o. o.
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Mešani komunalni odpadki
Režim zbiranja mešanih komunalnih odpadkov v posodah s črnim
pokrovom:
• individualna gospodinjstva: odvoz 26-krat letno oziroma na 2 tedna,
• večstanovanjske stavbe (bloki): odvoz 52-krat letno oziroma vsak teden.
Vsi ločeno zbrani mešani komunalni odpadki so mehansko in biološko obdelani.
Storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov izvaja koncesionar
JP VOKA SNAGA d. o. o. iz Ljubljane, ki odpadke obdeluje v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO Ljubljana).

Pri pregledih odloženih odpadkov v posode s črnim pokrovom sta izvajalec in inšpekcijska služba v letu 2020 ugotovila, da več kot polovica
odloženih odpadkov ne sodi v posode s črnim pokrovom.

Mešani komunalni odpadki

Odgovorno ravnanje
Pravilno ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov je pomembno, ker s
tem zmanjšujemo delež odpadkov, ki končajo na odlagališčih odpadkov ali pa v
objektih za energetsko predelavo, oziroma povečujemo delež tistih odpadkov, ki
jih lahko recikliramo ali iz njih naredimo nove izdelke.
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Primeri mešanih komunalnih odpadkov
HIGIENSKI MATERIAL IN
UPORABLJENA ZAŠČITNA SREDSTVA:

IZDELKI IZ PLASTIČNIH MATERIALOV,
KI JIH NI MOGOČE RECIKLIRATI:

• vlažilni robčki,

• CD, DVD,

• robčki in krpe za razkuževanje in

• fotografije, albumi, negativi,
• glavniki, gumbi, okraski,

čiščenje,
• zaščitne maske in rokavice,

• drobne pokvarjene plastične igrače,

• vata, vložki, palčke za ušesa, obliži,

• zobne ščetke,
• kemični svinčniki brez vložka, …

povoji,
• plenice za enkratno uporabo,
• z izločki onesnaženi papirnati
robčki in brisačke, …

OSTALI ODPADKI:
• kosti, dlaka, lasje, iztrebki malih
živali (v vrečki),
• uničena oblačila, obutev in tekstil,
• porcelan, keramika, kristalno steklo,
lončeno posodje,

•v
 rečke za prah iz sesalnika, pometnine,
•z
 amaščena ali neizpraznjena embalaža
živil,
•p
 okvarjena hrana (v originalni
embalaži),

• elastika, guma, pluta, usnje,

•o
 hlajen pepel in saje,

• cigaretni ogorki,

•o
 gledala,

• krpe za čiščenje,

•ž
 večilni gumi, …
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Mešana odpadna embalaža
Režim za zbiranje mešane odpadne embalaže v posodah
z rumenim pokrovom:
• individualna gospodinjstva: odvoz 26-krat letno oziroma na 2 tedna,
• večstanovanjske stavbe (bloki): odvoz 52-krat letno oziroma vsak teden.
Nekateri uporabniki za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže uporabljajo 90-litrske
rumene vreče. Vse uporabnike, ki imate možnost namestitve posode z rumenim pokrovom, prosimo, da se zaradi lažjega odlaganja v smetarsko vozilo odločite za zbiranje
mešane odpadne embalaže v posodah z rumenim pokrovom. Za zamenjavo pokličite
administratorja v Operativnem centru Kamnik (T: 01 723 82 42, E: oc.kamnik@publikus.si).

Mešano odpadno embalažo je potrebno pred odlaganjem izprazniti in
stisniti ter odložiti v razsutem stanju ali v plastičnih vrečah (nosilne ali
namenske za odpadke).

Embalaža

Odgovorno ravnanje
Pri zbiranju mešane odpadne embalaže v gospodinjstvih lahko ravnamo odgovorno že pri nakupu, ko izberemo izdelek brez embalaže ali v okolju bolj prijazni
embalaži. S tem pomembno vplivamo na varovanje okolja, saj je zgolj dobra tretjina mešane odpadne embalaže primerna za reciklažo, ostala pa je namenjena
za sežig v objektih za energetsko predelavo.
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Primeri odpadkov, ki so mešana odpadna
embalaža
ODPADNA PLASTIČNA EMBALAŽA:
• plastenke, plastični pokrovčki, ovitki,
• plastične folije za shranjevanje živil,
celofan,
• plastificiran in povoščen papir,
plastične nosilne vrečke,

•m
 erilne posodice pokrova embalaže za
detergente,
•p
 lastični cvetlični lončki, plastični
obešalniki,
•p
 lastični pribor za enkratno uporabo,

• plastični ovojni papir od salam,

• plastični krožniki in kozarci,

• plastificirane darilne vrečke,

• krtačka maskare, …

ODPADNA KOVINSKA EMBALAŽA:

ODPADNA EMBALAŽA

• pločevinke, konzerve,

IZ SESTAVLJENIH MATERIALOV:

• aluminijasti pokrovčki kozarcev

• »tetrapak« embalaža,

za vlaganje,

• tube,

• aluminijasta folija za shranjevanje živil,

• blistri ali ovoji za tablete,

• spreji, ki vsebujejo živila (npr. stepena

• stiropor, …

alpska smetana),
• kovinski ovoji živil (npr. sir, maslo), …
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Biološko razgradljivi odpadki
Režim zbiranja biološko razgradljivih odpadkov v rjavi posodi:
• individualna gospodinjstva 41-krat letno,
Zimski režim praznjenja: od novembra do marca na 2 tedna.
Poletni režim praznjenja: od aprila do oktobra vsak teden.
• večstanovanjska stavba (blok) 52-krat letno oziroma vsak teden.

Uporabniki lahko biološko razgradljive odpadke zbirate na dva
načina, in sicer tako, da jih odlagate v tipske rjave posode ali pa jih
kompostirate v lastnem vrtu z uporabo hišnega kompostnika.

Naročilo rjave posode:
• Spletni obrazec: https://www.publikus.si/e-obrazci/narocilo-rjave-posode,
• administrator v Operativnem centru Kamnik, T: 01 723 82 42.

Kompostiranje v lastnem vrtu:
• Izjava o kompostiranju: https://www.publikus.si/uploads/files/slike/
Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/7-izjava-kompostiranje-kamnik-aktivna.
pdf,
• administrator v Operativnem centru Kamnik, T: 01 723 82 42.
• navodila za pravilno kompostiranje: https://www.publikus.si/uploads/
files/dokumenti/FAQ/pravilno-kompostiranje.pdf.

Odgovorno ravnanje
Biološko razgradljivi odpadki predstavljajo med 40 in 50 odstotkov odpadkov,
ki nastajajo v gospodinjstvih. Smiselnost ločenega zbiranja je v tem, da lahko
z njihovo predelavo pridobivamo kompost, ki ga vračamo nazaj v naravo, ali pa
npr. bioplin, iz katerega pridobivamo električno energijo in toploto.
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Primeri odpadkov, ki so biološko razgradljivi
KUHINJSKI ODPADKI:
• ostanki in olupki sadja in zelenjave,
• jajčne lupine,

•p
 okvarjena hrana (brez tekočine in
embalaže),

• kavna usedlina,

• kuhani ostanki hrane (netekoči),

• čajne vrečke,

•m
 anjši ostanki mesa in mesnih

• zelo onesnažena ali zamaščena

izdelkov,

papirna in kartonska embalaža živil,

•p
 apirnate vrečke za kruh, sadje in
zelenjavo (uporabljene za zbiranje in
odložene skupaj z ostalimi biološko
razgradljivimi odpadki).

VRTNI ODPADKI:
• gnilo sadje in zelenjava ter ostali
ostanki vrtnih pridelkov,
• ovenele rože, stara zemlja lončnic,
• plevel, pokošena trava, listje,
• zeleni odrez,
• ohlajen lesni pepel, žagovina, …

Biološko razgradljive odpadke odlagamo v razsutem stanju oziroma
v papirnatih ali biorazgradljivih vrečkah.

17

#ohranimonašplanet

Zbiralnice ločenih frakcij – EKOLOŠKI OTOKI
Poleg ločenega zbiranja odpadkov v okviru posameznega gospodinjstva imate občanke
in občani na voljo tudi ločeno zbiranje in odlaganje različnih vrst odpadkov v za to
postavljene zabojnike na t. i. ekoloških otokih. Na vsakem ekološkem otoku so zabojniki za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže, papirja in kartona ter steklene
embalaže. Na nekaterih ekoloških otokih, to je na super ekoloških otokih, pa je mogoča
tudi oddaja odpadnih oblačil in tekstila ter drobne električne in elektronske opreme.

Trenutno je na območju občine Kamnik nameščenih 79 ekoloških
otokov, od tega jih je 15 razširjenih oziroma super ekoloških otokov.

Skupaj poskrbimo za urejenost ekoloških otokov
V sezonskih viških zaznavamo ponavljajoče se nepravilno odlaganje odpadkov na
posameznih ekoloških otokih. Prihaja predvsem do odlaganja odpadkov, ki ne sodijo v
namenske posode.
V sklopu praznjenja posod na ekoloških otokih poskrbimo tudi za čiščenje lokacij in
odvoz nezakonito odloženih odpadkov, vendar s tem nastajajo dodatni stroški, ki bremenijo vse občanke in občane.
Če ste priča nezakonitemu odlaganju odpadkov, lahko to sporočite občinski redarski
in inšpekcijski službi.

Občinska redarska in
inšpekcijska služba
T: +386 (0)1 831 81 96
E: inspektorat@kamnik.si
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Novosti na ekoloških otokih v letih 2021–2022:
1.

namestitev dodatnih zabojnikov za zbiranje odpadnih
oblačil in tekstila

jesen 2021

2.

uvedba ločenega zbiranja odpadnih jedilnih olj (namestitev
tipskih zbiralnikov zunaj mesta Kamnik)

jesen 2021

3.

uvedba ločenega zbiranja odpadnih jedilnih olj (namestitev
tipskih zbiralnikov na območju mesta Kamnik)

pomlad 2022

V letu 2022 bodo super ekološki otoki na 20 lokacijah:
Lokacija

Oblačila

Elektronska oprema

Olje

Mesto Kamnik
Avtobusna postaja – center
Frančiškanski trg – parkirišče
Jakopičeva ulica
Kamniška obvoznica – bar Coprnica
Klavčičeva ulica – parkirišče
Ljubljanska cesta – OŠ Marije Vere
Molkova pot – pred podjetjem Zarja
Trg padlih borcev – Menina
Tunjiška cesta – ob železniški progi
Ul. F. M. Paglovca – ob železniški progi
Zikova ulica – med bloki 1
Župančičeva ulica – Kranjska cesta
Naselja zunaj Kamnika
Godič – dom krajevne skupnosti
Motnik – pri trgovini
Podgorje – dom krajevne skupnosti
Srednja vas – pri trgovini TUŠ
Stranje – pri OŠ Stranje
Šmartno – pri čistilni napravi
Tunjice – parkirišče pri cerkvi
Volčji Potok – dom krajevne skupnosti
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Kosovni odpadki
Režim zbiranja kosovnih odpadkov
Vsako gospodinjstvo na območju občine Kamnik ima dvakrat letno možnost naročiti
brezplačen odvoz kosovnih odpadkov.
Odvoz lahko naročite:
• z izpolnjenim kuponom, ki ga dobite z decembrsko položnico v začetku
novega leta. Izpolnjen kupon vrnete
po pošti => PUBLIKUS d. o. o. Operativni center Kamnik, Suhadole 101,
1218 Komenda,
po elektronski pošti => oc.kamnik@publikus.si,
• preko spletnega obrazca na povezavi
https://www.publikus.si/gospodinjstvo/e-obrazci/kosovni-odpadki.

Če je mogoče, namestite kosovne odpadke na običajno prevzemno mesto
(običajna lokacija praznjenja posod), in sicer na dan dogovorjenega
odvoza in ne prej.

Koncesionar, podjetje Publikus d. o. o. izvede naročilo za odvoz kosovnih odpadkov v
roku enega tedna oziroma v primeru večje količine naročil v določenem časovnem
obdobju, najkasneje v roku treh tednov. Odpadkov ni dovoljeno odlagati pred dogovorjenim datumom odvoza.

Odgovorno ravnanje
Občanke in občani občine Kamnik imate tudi možnost direktne oddaje kosovnih
odpadkov v Zbirni center Suhadole. Pri tovrstni oddaji in ob predložitvi izpolnjenega kupona bo koncesionar pri naslednji mesečni položnici obračunal dobropis
v višini 8 evrov2.

2 Občanom v individualnih hišah se dobropis obračuna pri naslednjem obračunu, občanom v večstanovanjskih hišah pa
se 8 evrov nakaže na osebni račun.
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Primeri odpadkov, ki so kosovni odpadki:
• pohištvo,
• gospodinjski aparati,
• zabavna elektronika,
• kopalniška oprema,
• vzmetnice,
• preproge in talne obloge,
• športna oprema,
• vrtna oprema,
• igrače,
• orodje.

NI DOVOLJENO ODDATI KOT KOSOVNI ODPADEK:
• gradbeni odpadki,
• izolacijski material,
• odpadki, ki vsebujejo azbest,
• ostala stekla (avtomobilsko, barvno, pleksi, …),
• nevarni odpadki,
• odpadna oblačila in tekstil.
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Nevarni odpadki
Režim zbiranja nevarnih odpadkov v premični zbiralnici za nevarne
odpadke
Na območju občine Kamnik se nevarni odpadki zbirajo s premično zbiralnico, ki je
opremljena z ustreznimi posodami, in sicer dvakrat letno. Datum in lokacije zbiranja
so predhodno objavljeni na spletni strani podjetja Publikus d. o. o. na občinski spletni
strani in v časopisu Kamničan-ka.
Spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov v premični zbiralnici:
• 2. in 3. sobota v aprilu.
Jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov v premični zbiralnici:
• 2. in 3. sobota v oktobru.

Režim zbiranja nevarnih odpadkov v Zbirnem centru Suhadole
Nevarne odpadke lahko občanke in občani občine Kamnik oddaste tudi v Zbirnem centru
Suhadole v času uradnih ur.

Zbirni center Suhadole

Poletni urnik: 1. marec–30. september

Suhadole 101

Ponedeljek–petek: od 6.00 do 19.00

1218 Komenda

Sobota: od 8.00 do 13.00

T: +386 (0)1 723 82 42

Zimski urnik: 1. oktober–28. februar

E: oc.kamnik@publikus.si

Ponedeljek–petek: od 6.00 do 16.00
Sobota: od 8.00 do 13.00

Odgovorno ravnanje
Pri shranjevanju in oddaji nevarnih odpadkov je potrebno za varovanje okolja
ter zdravja ljudi in živali slediti navodilom na embalaži. Pomembno je, da se
odpadki hranijo v originalni embalaži, na suhem, varnem in za otroke nedostopnem mestu.
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Kaj se šteje za nevarne odpadke?
• Barve in laki,
• lepila in črnila,
• baterije,
• akumulatorji,
• motorna olja,
• odpadna jedilna olja in maščobe,
• fluorescentne cevi,
• čistila,

• kozmetika,
• spreji,
• zdravila,
• kisline, alkalije in topila,
• pesticidi,
• fotokemikalije,
• z nevarnimi snovmi onesnažena embalaža.
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Odpadna električna in elektronska oprema
Odpadna električna in elektronska oprema je najhitreje rastoča skupina odpadkov,
zato se ji v zadnjih letih namenja še posebna pozornost. Občanke in občani občine
Kamnik lahko tovrstne odpadke oddaste na naslednje načine:
1. v okviru naročila brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov,
2. v ulični zbiralnik za zbiranje drobne odpadne električne in elektronske opreme v
okviru super ekoloških otokov,
3. v Zbirni center Suhadole v času obratovanja,
4. v
 okviru akcije zbiranja s premično zbiralnico, ki poteka vsako leto, in sicer prvo soboto v septembru. Datum in lokacije zbiranja so predhodno objavljeni na spletni strani podjetja Publikus d. o. o., na občinski spletni strani in v časopisu Kamničan-ka,
5. trgovcu, pri katerem ste kupili določen izdelek.

Odgovorno ravnanje
Preden električno in elektronsko opremo oddaste kot odpadek, preverite, ali jo
lahko popravite in ponovno uporabite oziroma ali bi jo lahko podarili. V novem
okolju prijaznem Zbirnem centru Suhadole je za oddajo še delujoče električne in
elektronske opreme namenjen poseben prostor.
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Kaj vse štejemo za odpadno električno
in elektronsko opremo?
Veliki gospodinjski aparati

pralni stroji, sušilni stroji, električne pečice,

(VGA)

mikrovalovne pečice, električni radiatorji, …

Hladilno-zamrzovalni aparati
(HZA)

hladilniki, zamrzovalne skrinje,
klimatske naprave, druge velike naprave
za hlajenje, …

Televizorji in monitorji

Mali gospodinjski aparati
(MGA)

zasloni osebnih in prenosnih računalnikov,
televizijski sprejemniki, …
mikserji, likalniki, sesalniki, telefoni,
mobilni telefoni, računalniške miške,
opekači, …
sijalke LED, paličaste fluorescentne sijalke,

Sijalke

kompaktne fluorescentne sijalke, …

Kaj lahko oddamo v ulične zbiralnike?
PRENOSNE
BATERIJE IN
AKUMULATORJE
MALE
APARATE

RAČUNALNIŠKO
OPREMO IN
ZABAVNO
ELEKTRONIKO

OSTALO MALO
OPREMO IN ORODJE
IGRAČE
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Odpadna oblačila in tekstil
Režim zbiranja odpadnih oblačil in tekstila
Občanke in občani občine Kamnik lahko odpadna oblačila in tekstil oddaste v tipske
zbiralnike v okviru super ekoloških otokov, na dodatnih zbiralnih mestih podjetja
Humana d. o. o. (Cankarjeva cesta 1, pred Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik,
pri TUŠ-evem marketu Veronika in pri trgovskem centru Supernova Qlandia Kamnik)
ali pa v Zbirni center Suhadole v okviru kotička za ponovno uporabo v času uradnih ur.

V drugi polovici leta 2021 izvajamo v sodelovanju s podjetjem Humana
pilotni projekt zbiranja neuporabnih oblačil, obutve in tekstila. Poleg
običajnega zbiralnika je na lokaciji na Cankarjevi 1 in pri Osnovni šoli
Marije Vere tako nameščen dodatni zbiralnik za neuporabna oblačila,
obutev in tekstil. Na ta način bomo s partnerskim podjetjem izboljšali
kvaliteto ločenega zbiranja koristnih oblačil, obutve in tekstila,
katerega glavni namen je ponovna uporaba.

Odgovorno ravnanje
Odpadna oblačila in tekstil so posebna skupina odpadkov, ki jih je mogoče
ponovno uporabiti ali predelati v nove koristne proizvode, zato z njimi ravnajte
odgovorno in jih odlagajte ločeno.
Pred oddajo oblačil in tekstila premislite, ali bi oblačila lahko podarili oziroma
predali v trgovino z rabljenimi oblačili.
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Kaj vse sodi med odpadna oblačila in tekstil?
MOŠKA, ŽENSKA IN OTROŠKA OBLAČILA
OBUTEV
MODNI DODATKI:
• torbice,
• pokrivala,
• šali,
• kravate,
• pasovi, …
HIŠNI TEKSTIL:
• posteljnina,
• zavese,
• pregrinjala,
• prti,
• brisače, …
PLIŠASTE IGRAČE

Oblačila in tekstil oddajajte v plastičnih vrečah, saj so na ta način
zaščiteni pred vlago (plesnenje) in umazanijo.

V tipski zbiralnik ni dovoljeno odlagati poškodovanih, raztrganih
ali umazanih odpadnih oblačil, obutve in tekstila, igrač iz drugih
materialov, športnih rekvizitov, ...
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Odpadno jedilno olje
Odpadno jedilno olje spada med posebne odpadke in ga je potrebno zaradi nevarnih
lastnosti zbirati ločeno. Dosedanja prevladujoča praksa zlivanja v odtoke ali straniščne
školjke je ekološko sporna in predstavlja tveganje za okolje, saj:
• povzroča okvare na kanalizacijskem sistemu,
• se nalaga na kanalizacijskih ceveh, kjer otežuje prehod ostalim odplakam, ki zato
lahko postanejo hrana za glodavce.

Režim zbiranja odpadnega jedilnega olja
Na območju občine Kamnik lahko odpadno jedilno olje oddaste v Zbirnem centru
Suhadole ali pa v okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico v
spomladanskem (2. in 3. sobota v aprilu) in jesenskem času (2. in 3. sobota v oktobru).

Jeseni 2021 bo na
območju občine Kamnik
vzpostavljeno ločeno
zbiranje odpadnega
jedilnega olja v tipskih
zbiralnikih v okviru
super ekoloških otokov
v naseljih zunaj mesta
Kamnik. Spomladi 2022
bo sistem ločenega
zbiranja vzpostavljen
tudi na območju mesta
Kamnik.

Odgovorno ravnanje
Ločeno zbrano odpadno jedilno olje je mogoče predelati v nove koristne produkte,
npr. biodizel, milo, gnojila, glicerin in drugo.
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Projekt Delamo na b(olje)!
Publikus d. o. o. je s svojim projektom Delamo na b(olje)! uspešno kandidiral na

1. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja
na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. V ta namen bo jeseni 2021 10 super ekoloških otokov opremil z zbiralniki za zbiranje
odpadnih jedilnih olj.
Lokacije tipskih zbiralnikov:
• Molkova pot – pri podjetju Zarja
• Šmarca – pred podjetjem Menina
• Godič – pri domu KS
• Podgorje – pri domu KS
• Tunjice – parkirišče pri cerkvi
• Stranje – pri osnovni šoli
• Volčji Potok – pri domu KS
• Srednja vas – pri trgovini Tuš
• Šmartno – pri čistilni napravi
• Motnik – pri trgovini

Ker želimo k zbiranju odpadnih jedilnih olj
pritegniti sleherno gospodinjstvo, bo vsako
gospodinjstvo dobilo tudi priročno posodo
za zbiranje prostornine 3,5 litra.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika
Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.
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Pilotni projekt zbiranja papirja in kartona
v posodi z modrim pokrovom
Ker smo pri analizi odpadkov, ki končajo v črni posodi
s črnim pokrovom za ločeno zbiranje mešanih komuZAKAJ?

nalnih odpadkov, ugotovili, da je v mešanih komunalnih odpadkih še vedno okoli 9 % papirja in kartona ter
embalaže iz papirja in kartona, ki ju želimo izločiti.

KJE?

V naseljih Podgorje, Šmarca in Volčji Potok.
Poskusno zbiranje bo potekalo v oktobru, novembru

KDAJ?

in decembru 2021.
Uvedba nove storitve na celotnem območju občine
Kamnik je predvidena do aprila 2022.
Vsakemu gospodinjstvu v Podgorju, Šmarci in

KAKO?

Volčjem Potoku bomo v septembru dostavili posodo z
modrim pokrovom velikosti 240 litrov.

KAJ PA ODVAŽANJE?

Posodo z modrim pokrovom bomo praznili enkrat na
4 tedne.
V času poskusnega zbiranja bomo spremenili tudi po-

ALI BODO ŠE KAKŠNE
SPREMEMBE?

gostost praznjenja črne posode s črnim pokrovom za
ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, ki jo
bomo prav tako praznili enkrat na 4 tedne.

Odgovorno ravnanje
Papir je material, ki omogoča popolno predelavo in ponovno uporabo, zato se bo
v občini Kamnik z dodatnim zabojnikom v gospodinjstvih ločil od drugih komunalnih odpadkov.
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Primeri odpadkov, ki so papir in karton
PAPIR:
• časopisi, revije,
• prospekti, brošure, katalogi, letaki,
• knjige, zvezki,
• pisemske ovojnice, dokumenti,
• papirnate vrečke, ovojni papir.
KARTON:
• kartonske škatle,
• kartonske role ali tube,
• kartonske gajbice (za sadje in zelenjavo),
• embalaža zamrznjene hrane,
• lepenka.

Na kaj morate biti pozorni pri oddaji kartonske embalaže
večje velikosti?
Kartonsko embalažo večje velikosti je potrebno pred odlaganjem v posodo z modrim
pokrovom ustrezno pripraviti. To najbolj enostavno naredite
tako, da jo najprej:

razstavite
NATO
zložite
ali
razrežete
IN
odložite.
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Črna odlagališča v občini Kamnik
V občini Kamnik smo po številu črnih odlagališč v slovenskem povprečju, dejansko pa
jih je veliko manj kot pred uvedbo sistema ločenega zbiranja odpadkov.
Na črnih odlagališčih najpogosteje najdemo različne kosovne odpadke, odpadne gume,
gradbeni material, nevarne odpadke in drugo.
Črna odlagališča so navadno v gozdu ali ob gozdnih cestah, kjer je manj ljudi in so
onesnaževalci manj opazni. Za odvoz nepravilno odloženih odpadkov je odgovoren
lastnik zemljišča. Ker se najpogosteje pojavljajo ob robu gozda ali v bližini cest, ki so
javno dobro, je odstranitev odpadkov večinoma dodatni strošek občine.
Prav zato želimo vsa gospodinjstva, ki so vključena v sistem zbiranja in odvoza
odpadkov, opozoriti, da lahko večino teh odpadkov brezplačno oddajo v Zbirni center
Suhadole v času uradnih ur, dvakrat letno pa lahko naročijo tudi brezplačen odvoz
kosovnih odpadkov na podlagi izpolnjenega kupona.
Če ste priča nezakonitemu odlaganju odpadkov, lahko to sporočite občinski redarski
in inšpekcijski službi.

Občinska redarska in
inšpekcijska služba
T: +386 (0)1 831 81 96
E: inspektorat@kamnik.si

Odgovorno ravnanje
Z odlaganjem odpadkov v naravo obremenjujemo naravo, ne samo s samimi odpadki, ampak tudi s snovmi, ki se sproščajo zaradi nepravilno odloženih odpadkov, in lahko vplivajo na kvaliteto prsti, vode in drugih naravnih virov.
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Št. kosov

Oddal bom
POHIŠTVO
GOSPODINJSKE APARATE
ZABAVNO ELEKTRONIKO
KOPALNIŠKO OPREMO
VZMETNICE

Podatki o naročniku

IME IN PRIIMEK:

NASLOV:

POŠTNA ŠT. IN POŠTA:

ŠT. ODJEMNEGA MESTA:

DATUM ODDAJE NAROČILA:

VRTNO OPREMO
IGRAČE, ORODJE, OPREMO

TELEFONSKA ŠTEVILKA:

EPOŠTA:

upravniku objekta.

ostalimi gospodinjstvi). V primeru skupinskega naročila je najbolje, da skupno naročilo posredujete

• Gospodinjstva, ki živijo v bloku, imajo možnost individualnega ali skupinskega naročila (v dogovoru z

• Odpadkov, ki ne sodijo v skupino kosovnih odpadkov iz gospodinjstva, ne bomo odpeljali.

posod).

• Če je možno, kosovne odpadke namestite na običajno prevzemno mesto (običajna lokacija praznjenja

• Kosovnih odpadkov ni dovoljeno nameščati pred dogovorjenim datumom odvoza.

Bodite pozorni!

ŠPORTNO OPREMO

Z vami lahko stopimo v stik:

PREPROGE OZ. TALNE OBLOGE

BROŠURA

KUPON ZA NAROČILO BREZPLAČNEGA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
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Prostor za vaše zapiske
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Prostor za vaše zapiske
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Zbirni center Suhadole

Poletni urnik: 1. marec–30. september

Suhadole 101

Ponedeljek–petek: od 6.00 do 19.00

1218 Komenda

Sobota: od 8.00 do 13.00

T: +386 (0)1 723 82 42

Zimski urnik: 1. oktober–28. februar

E: oc.kamnik@publikus.si

Ponedeljek–petek: od 6.00 do 16.00
Sobota: od 8.00 do 13.00

