
KAKO RAVNATI Z 
ODPADKI?

Vse dodatne informacije so na voljo  
na spletni strani www.eko-park.si, na sedežu podjetja Eko-park d.o.o. Lendava  

ali na telefonski številki 041 70 20 80 ali 02 577 62 86.

PRIROČNIK ZA OBČANE

locujem, zemljo varujem.

ˇ
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ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV
Gospodarska javna služba zbiranje in prevoz odpadkov, ki jo opravlja 
Eko-park zajema pobiranje odpadkov ter razvrščanje ali mešanje od-
padkov z namenom prevoza za predelavo ali odlaganje. Zbiranje in 
prevoz odpadkov ureja Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov na ob-
močju Občine Lendava (Ur.l.RS 60/2013), Tehnični pravilnik o zbiran ju in 
prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS 
60/2013), Uredba o odpadkih (Ur.l.RS 103/11), Uredba o ravnanju z bi-
ološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadkom 
(Ur.l.RS 39/2010) ter drugi predpisi s področja varovanja okolja in rav-
nanja z odpadki.

Uporabniki storitev javne službe so vsi povzročitelji odpadkov, to pa 
je vsaka oseba, ki povzroča nastajanje odpadkov. To so vsa gospo-
dinjstva, podjetniki in obrtniki, lastniki in najemniki gospodarskih in po-
čitniških objektov ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni upo-
rabi. Pa tudi pravne osebe, ki razpolagajo s poslovnimi prostori, kjer 
nastajajo komunalni odpadki, osebe, ki upravljajo javne zgradbe in 
javne površine, lastniki oz. upravljavci stavb ter organizatorji kulturnih, 
športnih ipd. prireditev.

Uporabniki storitev so dolžni sporočiti vse spremembe, ki bi lahko vpli-
vaje na obveznost in obseg uporabe storitev zbiranja in prevoza ko-
munalnih odpadkov (spremembo števila prebivalcev v gospodinjstvu, 
spremembo lastništva, …). 

Vse odpadke se zbira ločeno na izvoru.  
Vsi povzročitelji odpadkov so dolžni odpadke zbirati  

in odlagati ločeno v namenske predpisane posode ali vreče.

Brošuro izdalo: Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava ▪ Uredila: Branka Bensa ▪ Prevod: Gabriela Sobočan  
Oblikovanje: Peter Orban ▪ Tisk: ARMA, Lendava ▪ Število izvodov: 4.500 ▪ Leto izdaje: oktober 2013 

Za morebitne napake se opravičujemo! ▪ Dodatne informacije: www.eko-park.si



V gospodinjstvu je obvezna minimalna velikost zabojnikov glede na število oseb: 

• 120 litrov za 1 do 4 osebe,
• 240 litrov za 5 do 8 oseb,
• 360 litrov za 8 in več oseb. 

Za gospodarstvo in javni sektor je obvezna min. velikost zabojnikov glede na 
število zaposlenih oseb: 

• 120 litrov za 1 do 4 zaposlene
• 240 litrov za 5 do 10 zaposlenih
• 360 litrov za 11 do 15 zaposlenih
• nad 15 zaposlenih se zabojniki podvojujejo

Za gostinstvo je obvezna min. velikost zabojnikov glede na kapaciteto lokala: 

• 120 litrov za 7 gostov
• 240 litrov za 7 do 14 gostov
• 360 litrov za 14 do 21 gostov
• nad 21 gostov se zabojniki podvojujejo

Gospodarstvo in javni sektor 

Gostinstvo 

Gospodinjstva
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Uporabniki storitev se lahko z izvajalcem gospodarske javne službe 
(GJS) dogovorijo za večji zabojnik, če menijo, da je to potrebno. V tem 
primeru jim izvajalec GJS dobavi ustrezno večjo kanto ali zabojnik in 
temu ustrezno prilagodi način obračunavanja storitev.

Merila za velikost zabojnikov (MKO)
Uporaba storitev javne službe zbiranja in prevoza odpadkov je za 
povzro čitelje odpadkov obvezna.
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Odjemna mesta v gostinstvu in storitvenih dejavnostih, ki povzročajo 
BIO odpadke, morajo imeti tudi posodo za BIO odpadke.

Lastniki nenaseljenih objektov so prav tako obvezni uporabljati storit
ve zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Lastniki takih objektov, 
ki so že vključeni v sistem zbiranja in prevoza odpadkov v občini Len-
dava se za nenaseljeni objekt v sistem zbiranja in prevoza odpadkov 
vključijo najmanj z 1/3 izhodiščne posode, lastniki nenaseljenih objek-
tov, ki v ta sistem v občini Lendava še niso vključeni pa najmanj z 2/3 
izhodiščne posode. Za ta namen prejmejo 8 oz. 16 vreč.

KAJ IN KAM ODLAGAMO?
Odstranjevanje odpadkov zgolj z odlaganjem predstavlja nevarnost 
onesnaženja vode in tal, posredno tudi zraka, dosega pa tudi že svoje 
meje. Recikliranje ima velik potencial za zmanjšanje onesnaženosti. Lo-
čevanje odpadkov prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, 
zmanjša količino odloženih odpadkov na odlagališčih, vpliva na varče-
vanje s surovinami ter naravnimi viri ter zmanjšuje onesnaževanje okolja.

Zato EU in država s predpisi, ki jih izvajamo tudi mi, spodbujajo zmanj-
ševanje količin odpadkov in ponovno uporabo stvari. Z ločevanjem 
odpadkov, ki kljub temu nastanejo, pa zmanjšujemo količine odlaga-
nja ter omogočamo recikliranje, s čimer odpadki nastanejo surovine, 
ki jih je v proizvodnji mogoče znova uporabili. 

Za enkratne primere večje količine odpadkov pa lahko stranke kupijo 
od Eko-park d.o.o. Lendava posebno vrečo, katere cena vključuje tudi 
ceno zbiranja in prevoza za to dodatno količino odpadkov.

Presežne odpadke, ki niso v posodah ali vrečah, označenih z znakom  
Eko-park, nismo dolžni odpeljati.



5PRIROČNIK ZA OBČANE: KAKO RAVNATI Z ODPADKI?

Eko-park zato izvaja zbiranje in prevoz odpadkov ločeno po posamez-
nih vrstah odpadkov. Ločeno zbrani komunalni odpadki kot so emba-
laža, papir ipd. se potem brezplačno predajo predelovalcem odpad-
kov, ki poskrbijo, da se ti odpadki predelajo nazaj v surovine.

Zabojniki in frekvence odvoza* 
Vrsta odpadka Način zbiranja/odlaganja Dinamika zbiranja

POSODE PRI POVZROČITELJIH ODPADKOV – V GOSPODINJSTVIH

Mešani komunalni odpadki 
(MKO)

120 l siva ali  
črna kanta

2-tedenski odvoz 
(gospodinjstva)
1-tedenski odvoz (bloki)

Biološki razgradljivi kuhinjski 
odpadki in zeleni vrtni odpad 
(BIO odpadki)

120 l zelena  
kanta ali
kompostnik

1-tedenski odvoz 
(marec-oktober)
2-tedenski odvoz pozimi 
(nov.-febr.)

Plastična, kovinska in 
sestavljena embalaža ter 
folije in embalažni stiropor 
(embalaža)

Rumena vreča  
ali  
kanta-rumeni  
pokrov

2-tedenski odvoz

EKOLOŠKI OTOKI ZA GOSPODINJSTVA

Papir, karton ter papirna in 
kartonska embalaža (papir)

Zabojnik –  
modri  
pokrov

3-tedenski odvoz  
ali po potrebi

Steklo (steklo) Zabojnik –  
beli pokrov

3-tedenski odvoz 
ali po potrebi

Plastična, kovinska in 
sestavljena embalaža ter 
folije in embalažni stiropor 
(embalaža)

Zabojnik –  
rumeni  
pokrov

3-tedenski odvoz  
ali po potrebi

* VELJA ZA GOSPODINJSTVA. Predpisane barve je celoten zabojnik ali samo pokrov. 



V zabojnike z rumenim pokrovom oz. rumene vreče odlagamo:
• plastenke pijač in živil;
• plastenke čistil in pralnih sredstev;
• pločevinke živil in pijač;
• kartonsko votlo embalažo od mleka, sokov ipd.;
• plastične vrečke in lončke;
• plastično embalažo šamponov, zobnih past in 

tekočih mil;
• embalažo CD-jev in DVD-jev;
• plastično in aluminijasto folijo,  

v katero so zaviti izdelki;
• embalažo iz stiropora;
• več primerov na www.eko-park.si

1.) Embalaža
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Bodite pozorni: med embalažo spada tudi embalaža za sok, jogurt ali 
mleko, sestavljena iz papirja, plastike in aluminijaste folije. Rečemo ji 
embalaža iz sestavljenih materialov, v pogovornem jeziku pa tetrapak.

V večstanovanjskih zgradbah (blokih) in pri pravnih osebah velja že 
sedaj popolno ločevanje odpadkov. To pomeni, da morajo pravne osebe 
in osebe v blokih imeti posode za vse vrste odpadkov; MKO, embalažo, papir in BIO 
odpadke. Velikost posode se določi v sodelovanju z lastnikom ali upravnikom zgradbe.

V ZABOJNIKE PRI POVZROČITELJIH 
ODPADKOV ZBIRAMO:

1.) EMBALAŽO
2.) BIO ODPADKE
3.) MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE (MKO)



V zelene zabojnike odlagamo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad:
• zelenjavne in sadne odpadke vseh vrst;
• jajčne lupine;
• kavno usedlino in filter vrečke;
• pokvarjene prehrambene izdelke;
• kuhane ostanke hrane in gnilo sadje;
• papirnate robčke, brisače 

in papirnate vrečke;
• odpadno vejevje, travo in listje;
• staro zemljo lončnic, rože in plevel;
• steljo malih rastlinojedih živali in
• lesni pepel;
• več primerov na www.eko-park.si

2.) orGanski biološko razGradljivi (bio) odpadki

v zabojnike z rumenim pokrovom  
oz. rumEnE vrEčE nE smEmo odlagati:
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• plastične embalaže nevarnih snovi ali njihovih ostankov (motornih in druge 
vrste mineralnih olj, sredstev za zaščito rastlin, barv, lakov ipd.) Vedno 
preverite, ali je na embalaži simbol za nevarne odpadke, in nevarne  
odpadke odpeljite v zbirni center ali jih oddajte v premično zbiralnico;

• celofana,
• CD-jev, DVD-jev in gramofonskih plošč,
• kosovnih plastičnih predmetov (polomljeni plastični  

stoli, talne obloge ... – odpeljete v zbirni center).

kako odlagamo?
Pomembno je, da embalažo vedno izpraznimo. Če je mogoče jo tudi 
stisnemo, tako da nam tako pri ločevanju doma kot kasneje pri odlaga-
nju zavzame čim manj prostora. Preden embalažo odložimo, ji vedno 
odstranimo pokrovček ali zamašek. Embalaže ni treba izpirati ali prati.
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• cigaretnih ogorkov;
• kosti;
• plenic in higienskih vložkov (odlagamo jih med  

preostale odpadke);
• mačjih iztrebkov in fekalij;
• tekstila, usnja, gume in plute;
• mrtvih živali;
• zdravil, kemikalij, maščob ali odpadnega  

kuhinjskega olja (to so nevarni odpadki).

kako odlagamo?
Najbolje je, da biološke odpadke zbiramo v papirnatih, biorazgradlji-
vih polietilenskih ali pa biorazgradljivih vrečkah iz koruznega (ali dru-
gega rastlinskega) škroba. Ker pod vplivom toplote in svetlobe 100-od-
stotno razpadejo, odpadke lahko v rjav zabojnik odvržemo skupaj z 
vrečko. Listje, plevel in druge vrtne odpadke neposredno odložimo v 
rjav zabojnik.

Jedilno olje, ki smo ga uporabili za cvrtje, jedilno mast ipd. zbiramo v 
posebni posodi, ki jo oddamo v zbirnem centru.

Kompostiramo lahko na lastnem vrtu!
Kompostnik je lahko lesen ali žičnat odprt bodisi plastični zaprt. Zanj 
potrebujemo od 2 do 3 m3 prostora, ki je v polsenci in zaščiten pred ve-
trom. Mora imeti neposreden stik s prepustnimi tlemi (zemljo) in z vseh 
strani primerno prezračen. Postavimo ga tako, da ne povzroča smra-
du na sosednjih zemljiščih. Zagotoviti moramo pravilno prezračevanje 
(enkrat mesečno preobračamo kup), da proces trohnenja poteka 
pravilno. Poskrbeti je potrebno tudi za zadostno vlago, kar pomeni, 
da se kup ne sme presušiti ali premočiti (primerna vlažnost je takrat, 

v zabojnike z zelenim pokrovom  
nE smEmo odlagati:
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ko stisnemo pest komposta in se iz njega ne pocedi voda in hkrati ne 
razpade). Na ta način lahko doma ustvarimo lastni humus. 

Osnovna spodnja plast naj bo iz vej, šib, stebel trajnic ali kakega trše-
ga materiala, da zagotovimo zračenje in odtekanje vode. Nato damo 
20-30 cm plast mešanih BIO odpadkov, nato plast zemlje ali gnoja, ki 
pospeši razgradnjo, nato spet plast odpadkov in tako lahko večkrat 
ponovimo. Lahko vmešamo tudi pepel ali apno, iglice, šoto in listje. 
Kompostni kup pokrijemo s slamo, travo ali čim podobnim, kar diha. 
Višina kompostnega kupa naj bo do 1,5 m.

Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je treba 
takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rah lo 
zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave 
in ne privabljamo podgan ali ptičev.

Kompost vsake toliko časa obrnemo oz. 
premešamo z vilami za ustrezno dovajanje 

zraka. Pazimo, da je kompost primerno vlažen.

Od 1.1.2014 mora vsako gospodinjstvo  
imeti ustrezen kompostnik. 

Če kompostnika nima ali ni ustrezen, mora nabaviti zeleno kanto  
in se vključiti v sistem storitve zbiranja in odvoza BIO odpadkov 



V črn ali siv zabojnik odlagamo:
• plenice in mačji pesek;
• ohlajen pepel in vrečke iz sesalca;
• tkanine, usnje in šiviljske odpadke;
• kasete, filme in fotografije;
• pluto in gumo;
• keramiko, porcelan in žarnice;
• izolacijsko in avtomobilsko steklo;
• več primerov na www.eko-park.si

3.) preostanek odpadkov (mko)
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Kompost je zrel po 6 mesecih do 1 leta, ko kuhinjski odpadki in drugi del-
ci niso več prepoznavni in je temno rjave do črne barve. Takrat je prime-
ren za uporabo za sajenje sobnih rastlin, za cvetlične gredice, na vrtu. 

V zaključenem procesu kompostiranja nastane humus, ki v prsti deluje 
kot vpojna goba. Ta v deževnih dneh vpija vodo in jo sprošča v času 
suše. Humus zelo izboljša tako peščeno kot ilovnato prst in jo ščiti pred 
izsušitvijo in erozijo. Značilnost humusa je tudi ta, da »ozdravi« prst, saj 
je ta, če je obogatena s humusom, manj podvržena škodi, ki jo pov-
zročajo bolezni in insekti. Humus je temen, zato zbere več sončne sve-
tlobe in tako prispeva k podaljšanju sezone rasti.

Odpadki, primerni za kompostiranje, so:
• odpadno vejevje, trava in listje;

• stara zemlja lončnic, rože in plevel;
• zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst ter gnilo sadje;

• stelja malih rastlinojedih živali;
• lesni pepel;

• jajčne lupine, kavna usedlina in filter vrečke;
• pokvarjeni prehrambni izdelki  

in kuhani ostanki hrane;
• papirnati robčki, brisače  

in papirnate vrečke.



V zabojnike z modrim pokrovom odlagamo:
• časopise in revije;
• zvezke in knjige;
• prospekte in kataloge;
• pisemske ovojnice;
• pisarniški in ovojni papir;
• papirnate nakupovalne vrečke;
• kartonsko embalažo in lepenko; 
• več primerov na  www.eko-park.si

2.) papir in karton
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1.) EMBALAŽO
2.) PAPIR IN KARTON
3.) STEKLO

Kako odlagamo? 
Kartonaste škatle raztrgamo in zložimo, da zasedejo čim manj prosto-
ra. Odstranimo tudi lepilne trakove. Če je revija zavita v zaščitno folijo, 
to odložimo v zabojnik z rumenim pokrovom.

Kaj in kam odlagamo?
Odpadke, ki ne spadajo v noben drug zabojnik, odložimo v črn ali siv 
zabojnik za ostale gospodinjske odpadke (MKO).

1.) EMBALAŽA 
Embalaža je opisana že med odpadki, ki jih odlagamo v zabojnike. 

V EKOLOŠKIH OTOKIH ZBIRAMO:



Kaj in kam odlagamo?

V zabojnike z zelenim pokrovom odlagamo:
• steklenice živil in pijač;
• stekleno embalažo zdravil in kozmetike;
• kozarce vloženih živil;
• drugo stekleno embalažo;
• več primerov na www.eko-park.si

3.) steklo
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Kako odlagamo?
Stekleno embalažo vedno izpraznimo oz. iztočimo in ji odstranimo za-
maške ali pokrovčke. Pokrovčke odložimo v posodo za embalažo, plu-
tovinaste zamaške pa v črno ali sivo posodo.

• kartonske votle embalaže tekočin (ta spada med embalažo);
• kopirnega, povoščenega ali plastificiranega papirja, tapet in celofana 

(odložimo med preostale odpadke);
• cigaretnih zavojčkov (spadajo med preostale odpadke);
• higienskega papirja – papirnatih brisač, prtičkov, robčkov ipd.  

(odložimo med BIO, sicer preostanek odpadkov);
• z živili pomazane ali prepojene papirnate in  

kartonske embalaže (spada med preostale odpadke);
• kakorkoli umazanega ali navlaženega papirja in kartona.

• okenskega in drugega ravnega stekla (oddamo ga v zbirnem centru);
• žarnic (odložimo jih med preostale odpadke);

v zabojnike z modrim pokrovom 
nE smEmo odlagati:

v zabojnike z zelenim pokrovom 
nE smEmo odlagati:



• kopalniška oprema;
• pohištvo;
• preproge;
• oblazinjeno pohištvo in vzmetnice;
• svetila in senčila…

mEd kosovnE odpadkE sodi:
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V ZBIRNEM CENTRU DOLGA VAS  
ALI S POSEBNIMI AKCIJAMI ZBIRAMO:

• neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic ter svetlobnih cevi (to so nevarni odpadki);
• avtomobilskega stekla (to in spodaj našteti odpadki  

spadajo med preostale odpadke);
• ogledal, porcelana in keramike;
• kristalnega in ekranskega stekla;
• pleksi in karbonskega stekla;
• laboratorijskega in ognjavarnega stekla.

1.) KOSOVNI ODPADKI
Akcija zbiranja kosovnih odpadkov se izvaja 1x letno.

1.) KOSOVNE ODPADKE
2.) ELEKTRONSKE APARATE IN ELEKTR. OPREMO
3.) NEVARNE ODPADKE
4.) POSEBNE ODPADKE



• velike in male gospodinjske naprave;
• televizijski in računalniški zasloni;
• IT in telekomunikacijska oprema;
• zabavna elektronika;
• električno in elektronsko orodje;
• oprema za razsvetljavo;
• zapestne ure in budilke;
• električni aparati za nego telesa;
• elektronske igrače in športna oprema  

z električnimi ali elektronskimi sestavnimi deli.

• odslužene akumulatorje;

mEd odpadno ElEktrično in ElEktronsko oprEmo spadajo:

mEd nEvarnE odpadkE odlagamo:
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• gospodinjskih odpadkov;
• stavbnega pohištva (okna, vrata itd.);
• gradbenih odpadkov;
• zemlje, listja in vej;
• nevarnih odpadkov;
• odpadne električne in elektronske opreme;
• avtomobilskih gum.

mEd kosovnE odpadkE nE smEmo odlagati:

2.) ELEKTRONSKI APARATI IN ELEKTR. OPREMA
Akcija zbiranja se izvaja 1x letno.

3.) NEVARNI ODPADKI
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov se izvaja 1x letno.



• baterije;
• barve in topila;
• kemikalije;
• olja in masti;
• pesticide;
• pralna in kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi;
• zdravila;
• neonske cevi;
• oz. vse, kar je opremljeno s simboli za nevarne snovi in njihovo 

embalažo.
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4.) POSEBNI ODPADKI
Posebni odpadki so odpadki, s katerimi je treba ravnati na pose-
ben način in na katere se nanašajo posebna pravila. Za zbiranje 
in ravnanje s temi odpadki država podeljuje posebne koncesije in 
licence; pooblaščeni izvajalci so navedeni na spletni strani Agenci-
je Republike Slovenije za okolje: http://www.arso.gov.si/varstvo%20
okolja/odpadki/podatki/ 

To so, npr.: gradbeni odpadki, izrabljene 
avtomobilske gume, azbestni odpadki, 
avtomobilske karoserije

za lažje lOčevaNje v gOspODiNjstvih
Za lažje in bolj prijetno ločevanje odpadkov v 
gospodinjstvih priporočamo posebne koške, ki 
omogočajo takojšnje ločevanje. Koške lahko  
kupite tudi na sedežu Eko-park d.o.o. Lendava.
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EKOLOšKE OZNAKE 
S PODROČJA RAVNANJA Z ODPADNO EMBALAžO

Znak Pomen znaka

Označuje, da je embalaža izdelka vključena v  
sistem ravnanja z odpadno embalažo ter da se zbira, 
ponovno uporabi, reciklira ali drugače ustrezno predela. 
Zelena pika je najbolj razširjen ekološki znak v Evropi  
in se pojavlja na embalaži izdelkov. 

Opozarja, da je embalažo treba odvreči na primerno mesto 
- ekološki otok (zbiralnica ločenih frakcij).

Mobiusova zanka, je mednarodno veljaven simbol za 
recikliranje. Vsaka izmed puščic predstavlja enega od 
korakov v programih za recikliranje: zbiranje, predelavo v 
nov izdelek in nazadnje ponoven nakup. S tem simbolom 
so označeni izdelki, ki jih je mogoče reciklirati.

Označuje embalažo, ki je delno ali v celoti izdelana iz 
recikliranega materiala.

Pomeni, da izdelek lahko recikliramo. 

Evropsko marjetico Evropska unija podeli proizvodom,  
ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje


