
  

                              

Trebnje, 9.5.2018 

Sortirna analiza odpadkov v zabojnikih za mešane komunalne odpadke- območje Mirne 

Spoštovani,  

dan pred odvozom mešanih komunalnih odpadkov smo pri večstanovanjskem naselju, ki 

uporablja skupno zbiralnico odpadkov opravili sortirno analizo odpadkov odloženih v štiri 

1000L zabojnike za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Namen izvedbe 

analize je bil prikazati deleže odpadkov, ki so nepravilno odloženi med mešane komunalne 

odpadke.  

Ob pregledu smo ugotovili, da se v zabojnikih pojavlja več različnih vrst odpadkov npr. 

mešana embalaža, biorazgradljivi odpadki, steklena embalaža, papir in papirna embalaža, 

leseni odpadki, kosovni odpadki, baterije in odpadna električna in elektronska oprema. Vsi ti 

odpadki so bili pomešani med mešane komunalne odpadke.  

Skupno smo pregledali nekaj manj kot 440 kg odpadkov. Odpadke smo razvrstili glede na 

njihovo vrsto in vsako vrsto posamezno stehtali:  

  Teža (v kg) Volumen cca (v L) 

Mešani komunalni odpadki 316 1600 

Biološko razgradljivi odpadki 50 60 

Steklena embalaža 9,5 15 

Mešana embalaža 47,5 2160 

Papir in papirna embalaža 10,2 100 

Ostalo (les, kovine,…)  5,5 55 

 SKUPAJ 438,7 3990 
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Slika 1: Mešana embalaža in ostala plastika 

 

Slika 2: Steklena embalaža 



  

                              

 

Slika 3: Biološko razgradljivi odpadki 

 

Slika 4: Mešani komunalni odpadki- del 



  

                              

 

Slika 5: Leseni odpadki 

 

Slika 6: Odpadna električna in elektronska oprema 



  

                              

 

Slika 7: kovine- kosovni odpadki 

 

Slika 8: Papir in papirna embalaža 

 



  

                              

 

Slika 9: Barve in topila 

 

Ugotovili smo, da velik del volumna (54%) odpadkov predstavlja mešana embalaža, ki se 

sicer zbira v ločenih zabojnikih. Med vsemi vrstami odpadkov so se nahajali tudi nekateri 

nevarni odpadki (npr. odpadna električna in elektronska oprema ter barve), ki nikakor ne 

sodijo med mešane komunalne odpadke. Tudi količina biološko razgradljivih odpadkov je 

nesprejemljiva, saj le ti znatno prispevajo k onesnaženosti drugih vrst odpadkov. Med 

biološko razgradljive odpadke smo izločili večje količine kruha, olupkov sadja in zelenjave, 

celo sadje in zelenjavo ter originalno predpakirano raznovrstno hrano.  

Stanje ločevanja odpadkov se izboljšuje, nikakor pa trenutno stanje še ni zadovoljivo.  

Oddaja kosovnih odpadkov se izvaja po predhodnem naročilu uporabnika skozi vse leto, 

zbiranje odpadne električne in elektronske opreme se izvaja po označenih zabojnikih v večjih 

krajih, zbiranje nevarnih odpadkov poteka enkrat letno po predhodno objavljenem razporedu 

lokacij, biološko razgradljive odpadke lahko uporabniki sami hišno kompostirajo ali se 

prijavijo v sistem odvoza biološko razgradljivih odpadkov. Mešana embalaža in mešani 

komunalni odpadki se zbirajo po sistemu »od vrat do vrat« po letnem razporedu, ki so ga 

uporabniki prejeli na svoje domove. Vse tovrstne in tudi druge vrste odpadkov pa skozi vse 

leto zbiramo na zbirnem centru Globoko, kamor jih lahko uporabniki iz gospodinjstev 

pripeljejo brezplačno.  



  

                              

 


