
 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Na Brezovici uspešno nad nepravilno ločevanje odpadkov v večstanovanjskih 

stavbah   

Ljubljana, 10. 8. 2012 – Med nadzorom nad odlaganjem in ločevanjem komunalnih 

odpadkov v dveh večstanovanjskih stavbah v Občini Brezovica, so inšpektorji 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Vrhnika, Brezovica, Dobrova – Polhov 

Gradec, Borovnica, Log – Dragomer, Horjul skupaj z izvajalcem javne službe Snaga d. o. o. 

ugotovili, da nekateri stanovalci večstanovanjskih stavb odpadkov ne ločujejo. Zoper 15 

kršiteljev, ki odpadkov ne ločujejo in jih odlagajo v nasprotju z odločbami Odloka o javni 

službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 125/08), bodo na 

Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, v skladu z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, 

št. 29/11), uvedli prekrškovni postopek.  

V ponedeljek 6. avgusta 2012 so inšpektorji Medobčinskega inšpektorata in redarstva v 

sodelovanju s sodelavci Snage d. o. o. ob inšpekcijskem pregledu zabojnikov na ekoloških otokih 

dveh večstanovanjskih stavb na Brezovici ugotovili vrsto nepravilnosti pri odlaganju in ločevanju 

komunalnih odpadkov. V zabojnikih za preostanek odpadkov so našli odpadke (embalažo, papir, 

steklo in ostanke hrane), ki bi jih morali stanovalci v skladu z Odlokom o javni službi zbiranja in 

prevoza komunalnih odpadkov zbrati ločeno. Med skrbnim pregledom odpadkov so našli tudi 

odpadke, ki so omogočili identifikacijo kar 15 povzročiteljev nevestnega ravnanja z odpadki, 

zoper katere bo v skladu z Zakonom o prekrških uveden prekrškovni postopek. Tokrat bodo 

kršitelji prejeli pisni opomin, sicer pa Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih 

odpadkov (Uradni list RS, št. 125/08) v 33. členu določa, da se z globo 400 € za prekršek kaznuje 

povzročitelja, ki prepušča odpadke v posode za ločeno zbiranje frakcij in v posode za kuhinjske 

odpadke, ki niso namenjene tem odpadkom.   

Nov način ločenega zbiranja odpadkov je Snaga na območju Občine Brezovica testno uvedla 

oktobra lani. Povečane količine ločeno zbranih odpadkov in ustrezno zmanjšanje količine 

preostanka mešanih komunalnih odpadkov kažejo, da gre za pravilno zasnovan model, ki prinaša 

odlične rezultate: količina ločeno zbrane frakcije embalaža se je na Brezovici povečala za 389 %, 

količina odloženih mešanih komunalnih odpadkov pa se je s tem zmanjšala za 29 %. Količina 

ločeno zbrane odpadne embalaže na Brezovici  je ena izmed najvišje izkazanih v Sloveniji - 

Ljubljančani zberejo 22 kg, Vrhničani 40 kg, Brezovičani pa kar 60 kg odpadne embalaže na 

prebivalca. Izkušnje pridobljene v okviru brezoviškega testnega modela ločenega zbiranja 

odpadkov so Snagi služile pri oblikovanju in izvedbi novega načina ločenega zbiranja odpadkov 

na območju Ljubljane.  

_____________________________________________________________________________ 

Za dodatne informacije je na voljo Tina Berčič, JAVNI HOLDING Ljubljana,  d. o. o., in sicer na 

telefonski številki 01/ 47 40 820 ali e-naslovu tina.bercic@jhl.si, več o Snagi pa na www.snaga.si. 
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