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POVZETEK 
 
V diplomski nalogi smo predstavili Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje 
(RCERO Celje). Opisali smo objekte centra ter postopke, ki se znotraj posameznih 
objektov odvijajo. Prikazali smo sedanje stanje na področju ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Savinjski regiji. Tukaj nas je predvsem zanimalo, kako je ravnanje s 
komunalnimi odpadki urejeno po posameznih občinah, ki sodelujejo v RCERO 
Celje. Učinkovito ravnanje s komunalnimi odpadki je pogojeno z dovolj dobro 
ozaveščenim prebivalstvom. Tako smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali, 
kakšno je stanje ozaveščenosti prebivalcev Savinjske regije o ravnanju s 
komunalnimi odpadki in kako je s prepoznavanjem RCERO Celje med temi 
prebivalci. Predstavili smo tudi primer rešitve. 
 
 
 

KLJUČNE BESEDE 
 

• Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje  

• komunalni odpadki 

• ločeno zbiranje komunalnih odpadkov 

• ozaveščenost prebivalstva 
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ABSTRACT 
 
In the thesis we presented Regional waste management center Celje. We described 
the structures of the center and the procedures inside these structures. We showed 
current conditions on the field of municipal waste management in the Savinjska 
region. Here we were interested in how the municipal waste management is dealed 
with in the individual communities that take part in the Regional waste management 
center Celje. Efficient municipal waste management depends on well informed 
population. With the help of a survey we found out how informed is the population 
of Savinjska region in the municipal waste management and how recognized is 
Regional waste management center Celje between the population. We presented an 
example of a solution to the problem. 
 
 
 

KEYWORDS 
 

• Regional waste management center Celje 

• municipal waste 

• separate collection of municipal waste 

• informed population 
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KRATICE IN AKRONIMI 
 

BČN – blato iz čistilne naprave 
CČN – centralna čistilna naprava 
LF – lahka frakcija 
MBO – mehansko biološka obdelava odpadkov 
PEHD - polyethylene high-density 
PELD – polyethylene low-density 
PET - polyethylene terephthalate 
PMKO – preostanek mešanih komunalnih odpadkov 
PO – predobdelani odpadki 
PS - polistiren 
RCERO – Regionalni center za ravnanje z odpadki 
TF – težka frakcija 
TOC – total organic carbon (celotni organski ogljik) 
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1 UVOD 
 
Komunalni odpadki so tako okoljska kot gospodarska prvina. So eden izmed glavnih 
virov obremenjevanja okolja, ki jih je potrebno odlagati in skladiščiti, hkrati pa jih je 
možno predelati in koristno uporabiti.  
 
Na našem planetu žal zmanjkuje prostora za nepremišljeno odlaganje odpadkov, zato 
svetovni trendi priporočajo ločevanje odpadkov, ki se nato reciklirajo in ponovno 
koristno uporabijo. Priporočajo pa tudi različne ostale procese ravnanja z odpadki, ki 
jih ni mogoče drugače predelati, npr. sežiganje odpadkov in s tem pridobivanje 
električne in toplotne energije.  
 
V diplomski nalogi v teoretičnem delu prikazujemo stanje na področju ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Savinjski regiji ter Regionalni center za ravnanje z odpadki 
Celje (RCERO Celje), kjer je poskrbljeno za celovito ravnanje z odpadki z območja 
Savinjske regije. V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati izvedene 
ankete ter rešitve, ki se na problematiko ozaveščenosti o ravnanju s komunalnimi 
odpadki nanašajo. 
 
1.1 NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
 
Namen naloge je prikazati stanje ozaveščenosti prebivalcev o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v Savinjski regiji ter prepoznavnost RCERO Celje med 
prebivalci občin, ki v projektu sodelujejo. 
 
1.2 CILJI DIPLOMSKEGA DELA 
 
Cilj diplomskega dela je predstavitev RCERO Celje ter postopkov, ki znotraj njega 
potekajo. Poleg tega pa tudi ugotoviti, ali so prebivalci Savinjske regije dovolj 
ozaveščeni o pravilnem in učinkovitem ravnanju z odpadki ter ali poznajo RCERO 
Celje. 
 
1.3 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE 
 
Predvidevamo, da smo razpolagali z ustreznimi in točnimi podatki, ki smo jih 
pridobili kot interne vire v podjetju Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., iz 
Celja, v podjetju Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., in na samem RCERO 
Celje.  
 
Predpostavljamo, da so principi ravnanja s komunalnimi odpadki v RCERO Celje 
ustrezni, vendar samo tehnične izboljšave na področju ravnanja s komunalnimi 
odpadki niso dovolj. Tukaj je zelo pomembna tudi ozaveščenost prebivalstva na tem 
področju in primerno ravnanje s komunalnimi odpadki. 
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Omejitve so nastale pri pridobivanju podatkov pri nekaterih izvajalcih javnih služb 
ravnanja z odpadki. Omejitev ni bilo pri pridobivanju podatkov v podjetju Simbio, 
družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., in v podjetju Energetika Celje, javno podjetje, 
d.o.o., ter v RCERO Celje, saj so nam prijazno posredovali podatke, ki smo jih 
potrebovali. Poleg tega pa smo si lahko ogledali objekte celotnega centra. 
 
1.4 METODE DELA 
 
Pri pripravi diplomskega dela smo poleg uporabe literature, spleta ter internih virov 
iz podjetja uporabili tudi različne znanstvenoraziskovalne metode. 
 
V teoretičnem delu naloge smo uporabili metodo analize ter metodo deskripcije.  
 
Pri empiričnem delu je bila uporabljena metoda raziskave na terenu s pomočjo 
anketnega vprašalnika. 
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2 PRIKAZ SEDANJEGA STANJA 
 
2.1 ODPADKI IN RAVNANJE Z NJIMI 
 
„Odpadek je določena snov ali predmet, ki ga njegov povzročitelj ali druga oseba, ki 
ima snov ali predmet v posesti, zavrže, namerava ali mora zavreči.“ (ZVO, 2006) 
 
„Odpadek je vsaka tista snov, ki nam v danem trenutku več koristno ne služi in bi se 
je zato radi znebili.“ (Vuk, 1997) 
 
„Odpadek je snov ali materija, ki se nam v danem trenutku zdi neuporabna ali pa se 
ga hočemo znebiti glede na naše prepričanje.“ (Škafar, 2005) 
 
2.1.1 VRSTE ODPADKOV 
 
Kot navaja Škafar (2005), lahko odpadke razvrstimo po različnih kriterijih: 
 
• po izvoru nastanka: 

− gospodinjski ali komunalni odpadki; 
− industrijski odpadki. 

 
• po materialni vsebini: 

− papir; 
− steklo; 
− tekstil; 
− kovine; 
− plastika; 
− gume; 
− organski odpadki; 
− pepel itd. 

 
• po metodi ravnanja z njimi: 

− odpadki za odlaganje; 
− odpadki za sežig; 
− odpadki za kompostiranje; 
− odpadki za ponovno uporabo itd. 
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• glede na možnost ponovne uporabe: 
− odpadki, ki se lahko ponovno uporabijo v proizvodnji, kjer nastajajo; 
− odpadki, ki se lahko po predelavi ponovno uporabijo; 
− odpadki, ki se ne uporabijo in se jih zato odlaga. 

 
Kako razdelimo odpadke, je odvisno od namena uporabe razdelitve. Najbolj znani 
načini takšne razdelitve so: 
 
- Glede na mesto nastanka odpadka razvrščamo komunalne in industrijske 
odpadke. 
    Komunalne odpadke bi lahko, kot navaja Vuk (1997), opredelili kot tiste vrste 
odpadkov v trdnem, tekočem in plinastem stanju, ki so nastali zaradi in v zvezi z 
našim bivanjem, fiziološkimi potrebami, sanitarnimi potrebami in delom produkcije, 
ki je za njihovo zadostitev pomembna. V to skupino spadajo odpadki iz 
gospodinjstev, običajni odpadki iz domov, kampov in drugih bivalnih enot, odpadki 
iz lokalov, trgovin, stojnic in drugih oblik ponudbe prehrane in pijač, odpadki od 
čiščenja cest in javnih površin, odpadki od čiščenja komunalnih odpadnih vod, 
odpadki od čiščenja odpadnih vod iz obrti, odpadki iz hišnih čistilnih naprav, 
specifični odpadki iz obrti in industrije, ki jih je možno obravnavati skupaj z 
gospodinjskimi odpadki oz. skupaj z njimi deponirati. Sestavljajo jih: papir (karton, 
časopisje, ilustrirane revije, mešani papirni odpadki ...), steklo in keramika, kovine 
(železo, neželezne kovine, mešani materiali ...), umetne mase (folije, oblikovana 
embalaža ...), tekstil, les, organski odpadki, ki se hitro razgrajujejo, itd.  
Medtem ko so industrijski odpadki, kot navaja Škafar (2005), vsi tisti odpadki, ki 
nastajajo v katerikoli veji industrije, ki zajema vse proizvodne procese za 
pridobivanje dobrin, vključno z energetiko, kmetijstvom, pomorstvom, zdravstvom, 
turizmom, športom in vojaškimi aktivnostmi. 
       Med industrijske odpadke štejemo: 

• nevarne odpadke, katerih lastnosti so eksplozivnost, vnetljivost, povzročanje 
vžiga, reaktivnost v prisotnosti drugih snovi, strupenost in škodljivost 
zdravju, korozivnost in jedkost, dražljivost, kužnost, gabljivost, infektivnost, 
rakotvornost, radioaktivnost itd. Lahko bi jih razvrstili v več skupin, in sicer 
na: odpadke, ki imajo po vsebnosti nevarnih snovi takšne lastnosti, da jih je 
obvezno potrebno procesirati, nato pa ostanke odlagati na deponijah, urejenih 
po predpisih in zahtevah za posebne odpadke (npr. odpadna olja in emulzije, 
ostanki barv in lakov, strjena lepila in smole). Naslednja skupina so odpadki, 
ki zaradi svojih lastnosti zahtevajo posebne vrste procesiranja. Poleg teh so 
tukaj še odpadki, ki predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in jih 
je zaradi etičnih razlogov oz. nekaterih specifičnih lastnosti potrebno 
procesirati ločeno od ostalih odpadkov, v posebnih samo temu namenjenih 
napravah (npr. odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in 
odpadki nekaterih vrst laboratorijev). Nazadnje so tu še odpadki, za katere 
veljajo posebni zakoni in normativi ter specialni postopki manipuliranja (npr. 
radioaktivni odpadki). 

• posebni »inertni« odpadki navadno nastajajo v gospodarstvu in po svojih 
lastnostih ne predstavljajo kakšne posebne nevarnosti za zdravje ljudi ali 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za logistiko                        diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa 

 

 

Katarina Pečnik: Ravnanje s komunalnimi odpadki – primer Regionalnega centra za ravnanje z 
odpadki Celje 

5 

 

kontaminacijo okolja. Mednje štejemo blato in mulje čistilnih naprav, žlindre 
in pepele, sadro, gradbene odpadke, umetne mase in gume iz industrije itd. 
Direktiva o odlaganju odpadkov na odlagališčih (1999) pojmuje inertne 
odpadke kot odpadke, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne 
spreminjajo. Inertni odpadki ne bodo razpadli, zgoreli ali kako drugače 
kemijsko ali fizikalno reagirali, se ne bodo biološko razgradili in ne bodo 
škodljivo vplivali na druge snovi, s katerimi bodo prišli v stik, na način, ki bi 
lahko povzročil onesnaženje okolja ali škodoval zdravju ljudi. 

 
- Glede na kemijske lastnosti razvrščamo odpadke kot: 
 a) anorganske in organske vrste odpadkov; 
 b) vnetljive, gorljive, negorljive vrste odpadkov; 
 c) eksplozivne in ne-eksplozivne vrste odpadkov; 
 d) strupene in nestrupene vrste odpadkov; 
 e) v vodi topne oz. netopne vrste odpadkov. 
 
- Glede na biološke lastnosti odpadkov razvrščamo odpadke glede na stopnjo 
mikrobiološke razgradljivosti in glede na stopnjo kontaminiranosti s patogenimi 
mikroorganizmi. 
 
- Razvrščamo jih tudi glede na način procesiranja, in sicer glede na tehnološke 
možnosti, ki jih imamo v danem prostoru nastajanja odpadkov in/ali prostoru 
procesiranja. 
 
- Razvrstitev glede na snovno in energetsko izrabo odpadkov pa pomeni, da 
odpadke razvrstimo tako, da jih najprej uporabimo glede na tisto možnost, ki je v 
času in v prostoru procesiranja ugodnejša ali nujnejša. To pomeni, da v določenem 
primeru odpadek procesiramo tako, da ga izkoristimo snovno oz. materialno in nam 
predstavlja sekundarno surovino. V primeru, ko pa ni tehnično–tehnoloških možnosti 
ali potreb za takšno izkoriščanje, ga izkoristimo energetsko, če ima odpadek 
energetsko vrednost. 
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2.1.2 KLASIFIKACIJA ODPADKOV 
 
Vsi odpadki so klasificirani po »klasifikacijskem seznamu odpadkov« (Uredba, 
2008). 
 
Klasifikacijski seznam odpadkov je seznam nevarnih in nenevarnih odpadkov, ki so 
predvsem glede na izvor nastanka odpadka, razvrščeni po ustreznih skupinah. Vsak 
odpadek ima poleg natančno opredeljenega imena vpisano še ustrezno klasifikacijsko 
številko. 
 
Posamezne vrste odpadkov so v seznamu določene s šestmestno klasifikacijsko 
številko (oznaka odpadka) in ustrezno dvomestno klasifikacijsko številko skupine ter 
štirimestno klasifikacijsko številko podskupine. Posamezne vrste nevarnih odpadkov 
so v seznamu določene s šestmestno klasifikacijsko številko in zvezdico.  
 
Primer: 
20 02 01 »Odpadki primerni za kompostiranje« 

• Oznaka 20 predstavlja dvomestno klasifikacijsko številko skupine oz. tipa 
odpadka »Komunalni odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti in 
storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami«  

• Oznaka 20 02 predstavlja štirimestno klasifikacijsko številko podskupine 
odpadka »Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)« 

 
2.1.3 PRINCIPI RAVNANJA Z ODPADKI 
 
„Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevažanje, predelava in odstranjevanje odpadkov, 
vključno z nadzorom teh ravnanj in ukrepi po prenehanju delovanja naprave za 
ravnanje z odpadki.“ (ZVO, 2006)  
 
Uredba o ravnanju z odpadki (2008) povzema navedbo gornjega zakona, hkrati pa 
podaja razlago pojmov »predelava« in »odstranjevanje« odpadkov.  
 
PREDELAVA ODPADKOV 
 
Predelava odpadkov je način ravnanja z odpadki, ki velja za najbolj ustreznega, tako 
z vidika koristne uporabe kot tudi varstva okolja. Namenjena je koristni uporabi 
odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo 
v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni 
napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva.  
 
Postopki za predelavo odpadkov imajo oznako »R«, kar izhaja iz začetnic angleških 
besed za ponovno uporabo snovi - Recovery, Regeneration, Recycling.  
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (internetni vir 26) je skupna 
količina predelanih odpadkov v letu 2007 znašala 4.262.384 ton, kar je 20 % več 
glede na leto 2006. 
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Tabela 1: Postopki predelave (Uredba, 2008) 
 
ODSTRANJEVANJE ODPADKOV 
    
Pod izrazom odstranjevanje pojmujemo postopke, namenjene končni oskrbi 
odpadkov, ki jih ni mogoče predelati. Kot navaja Škafar (2005), zajema 
odstranjevanje predvsem obdelavo odpadkov z naslednjimi postopki: 
 
- Fizikalni postopki, ki jih lahko razdelimo v dve podskupini: 

• V prvo podskupino štejemo postopke, ki ločijo med seboj faze. Tukaj se 
zmanjša prostornina odpadkov in le-ti se koncentrirajo v eni fazi. Med te 
postopke spadajo postopki flotacije, flokulacije, centrifugiranja, filtracije, 
evaporacije, destilacije.  

• V drugo podskupino pa štejemo postopke, ki ločijo med seboj komponente. 
Tukaj se ločijo ionske ali molekulske specije brez uporabe kemikalij. Ti 
postopki se uporabljajo pri procesiranju odpadnih voda. Mednje spadajo 
tekočinska ionska izmenjava, ultrafiltracija, adsorbcija na aktivnem oglju.  

 

OZNAKA POSTOPEK
R1 Uporaba načeloma kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije
R2 Pridobivanje topil / regeneracija

R3 

R4 Recikliranje / pridobivanje kovin in njihovih spojin
R5 Recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov
R6 Regeneracija kislin ali baz
R7 Predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjšanje onesnaževanja
R8 Predelava sestavin iz katalizatorjev
R9 Ponovno rafiniranje olja ali druge ponovne uporabe olja

R10 Vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje
Uporaba odpadkov, pridobljenih s katerim koli postopkom pod R1 - R10

R12 Izmenjava odpadkov za predelavo s katerim koli postopkom pod R1 - R11

R13

Recikliranje / pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila 
(vključno s kompostiranjem ali drugimi procesi biološkega preoblikovanja)

 R11  

Skladiščenje odpadkov do enega od postopkov pod R1 - R12 (razen začasnega 
skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov)
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 - Kemijski postopki se najpogosteje uporabljajo za pripravo odpadkov za nadaljnje 
procesiranje. Med te postopke štejemo katalizo, elektrolizo, hidrolizo, nevtralizacijo, 
oksidacijo. 
 
- Biološke postopke razdelimo v dve skupini: 

• Anaerobni postopki potekajo pod vplivom mikroorganizmov brez prisotnosti 
kisika. Uporabljajo se za razpad preprostih organskih molekul, pri tem pa 
nastajata metan (CH4) in ogljikov dioksid (CO2); 

• Aerobni postopki potekajo pod vplivom mikroorganizmov v prisotnosti 
kisika. Uporabljajo se pri postopkih čiščenja z aktivnim blatom, 
kompostiranja, pretočne filtracije z mikroorganizmi, obdelave z encimi.  

 
- Postopki sežiganja, pirolize, incineracije: 

• Pri sežigu gre za termični proces, ki poteka pri temperaturi do 1000° C. 
Primeren je za obdelovanje odpadkov iz gospodinjstev in za nekatere vrste 
nenevarnih industrijskih odpadkov. Proces načeloma poteka enostopenjsko. 
Pri reakciji nastajajo v glavnem ogljikov dioksid (CO2), vodna para, dušikovi 
oksidi (NOX) in pepel. 

• Piroliza je proces, pri katerem se trdne snovi (tudi odpadki) termično 
razgradijo brez prisotnosti kisika, kar pomeni, da ne pride do oksidacije kot 
pri drugih dveh procesih termične obdelave. Tukaj tako pride le do razpada 
zaradi povišane temperature, ki ji je snov izpostavljena. Postopek se 
uporablja predvsem pri odpadkih, ki vsebujejo organske molekule. 
Postopek je za odstranjevanje odpadkov neekonomičen, saj je potrebno 
vložiti veliko energije za termičen razpad substanc. 

• Incineracija je visokotemperaturni molekulski razkroj, običajno organskih 
spojih, ki poteka v dveh stopnjah. Temperature v procesu incineracije se 
gibljejo običajno med 1100° C in 1500° C ali tudi več. Odpadki, ki jih lahko z 
postopkom incineracije obdelujemo, so: odpadki, ki vsebujejo ogljikovodike, 
odpadki, ki vsebujejo kemijske spojine z amonijevo skupino ali dušikom, 
odpadki, ki vsebujejo klorirane ogljikovodike, odpadki, ki vsebujejo 
molekule, v katerih je žveplo,  itd.  

 Da lahko govorimo o procesu incineracije, morajo biti izpolnjeni nekateri 
pogoji, kot so zagotovljen dovod ustrezne količine kisika, zagotovljeno stalno 
mešanje, zagotovljena visoka temperatura, zagotovljen dovolj dolg retencijski 
čas oz. čas zadrževanja (več kot 2–3 sekunde).  

 
- Postopek končnega odlaganja (deponiranja) naj bi bil zadnji proces 
odstranjevanja odpadkov. 
 
Postopki za odstranjevanje odpadkov imajo oznako »D«, kar izhaja iz začetnice 
angleške besede za odstranjevanje – Disposal.  
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (internetni vir 26) je bilo v 
postopke odstranjevanja v letu 2007 predanih 2.859.882 ton odpadkov, kar 51 % več 
glede na leto 2006. 
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Tabela 2: Postopki odstranjevanja (Uredba, 2008) 

OZNAKA POSTOPEK
D1 Odlaganje v ali na zemljo (npr. odlagališče ipd.)

D2 

D3 

D4 

D5 

D6 Izpuščanje v vode, razen v morja / oceane
D7 Izpuščanje v morja / oceane, vključno z odlaganjem na morsko dno

D8 

D9

D10 Sežiganje na kopnem
D11 Sežiganje na morju
D12 Trajno skladiščenje (npr. nameščanje posod v rudnik ipd.)
D13 Spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D12
D14 Ponovno pakiranje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1 - D13

D15 

Obdelava v zemlji (na primer biološka razgradnja tekočih odpadkov ali gošč v 
zemlji ipd.)
Globinsko injektiranje (npr. injektiranje odpadkov s črpalkami v vrtine, solne 
jaške ali naravno dana odlagališča ipd.)
Površinska zajezitev (npr. vlivanje tekočih odpadkov v jame, ribnike ali lagune 
ipd.)
Posebej prirejeno odlagališče (npr. odlaganje v posamezne obložene celice s 
pokrovom, ločene med seboj in od okolja ipd.)

Biološka obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri nastanejo 
končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov pod D1 - 
D12
Fizikalno - kemična obdelava, ki ni določena drugje v tej prilogi, pri kateri 
nastanejo končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od 
postopkov pod D1 - D12 (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, ipd.)

Skladiščenje do enega od postopkov pod D1 - D14 (razen začasnega 
skladiščenja, do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov)
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2.2 PRIKAZ SEDANJEGA STANJA NA PODROČJU   
RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V SAVINJSKI REGIJI 
 
Država je v Operativnem programu odstranjevanja odpadkov (2008) predvidela 15 
regionalnih centrov za ravnanje z odpadki. Na podlagi tega programa se je v 
savinjski regiji v Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje) 
povezalo 24 občin. 
 
Tako so se za izgradnjo centra v Celju odločile naslednje občine: Bistrica ob Sotli, 
Braslovče, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Mozirje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, 
Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob 
Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko, Žalec ter mestni občini Celje in Velenje 
(internetni vir 25). 
 

 Slika 1: Občine, ki sodelujejo v programu RCERO (internetni vir 25) 
 

Vsaka od vključenih občin mora imeti izvajalca javne službe zbiranja in odvoza 
odpadkov. Vsak izvajalec pa ima sistem zbiranja in odvoza urejen po svoje. Tako na 
področju občin vključenih v RCERO Celje deluje več izvajalcev.  
 
Le–ti so:  

• Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., ki je pristojna za občine 
Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, 
Vojnik, Vransko in Žalec; 

• OKP, javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., ki je 
pristojno za občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, 
Rogatec in Šmarje pri Jelšah;  

• JP Komunala Laško, d.o.o., ki je pristojna za občino Laško; 
• JP Komunala Mozirje, d.o.o., ki je pristojna za občini Mozirje in Rečica ob 

Savinji, ter 
• Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., ki je v sodelovanju s podjetjem PUP-

Saubermacher, podjetje za ravnanje z odpadki, d.o.o., pristojno za občine 
Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. 
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Dejavnost izvajajo organizirana podjetja tipa d.o.o., vendar je v vsaki od občin 
ravnanje s komunalnimi odpadki različno urejeno. V nadaljevanju so navedeni 
nekateri podatki za posamezne občine vključene v program RCERO Celje. 
 
OBČINA BISTRICA OB SOTLI 
 
Občina Bistrica ob Sotli je samostojna občina s 1454 prebivalci (internetni vir 28), 
sestavlja pa jo 11 vasi (internetni vir 4).  
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki na področju občine je podjetje OKP, 
javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.  
 
V letu 2007 je bilo na območju občine z javnim odvozom skupno zbranih 452 ton 
odpadkov (internetni vir 29). Podatka o količinah zbranih posameznih frakcij ni bilo 
mogoče pridobiti. 
 
OBČINA BRASLOVČE 
 
Občino Braslovče sestavlja 22 naselji (internetni vir 5), ki štejejo skupno 5214 
prebivalcev (internetni vir 28). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Simbio, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. V občini je 12 obstoječih zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov ter 1 zbirni 
center (Gregorc, 2009).  
 
V letu 2008 je bilo na področju občine skupno zbranih ter na odlagališču Bukovžlak 
odloženih 1.610.349 kg odpadkov, od tega 1.507.259 kg komunalnih (Marš in 
Jazbinšek, 2009). 
 
Ločeno zbranih frakcij je bilo v letu 2008: 23.995 kg papirja, 10.161 kg stekla, 1878 
kg pločevine ter 6665 kg plastike (Gregorc, 2009). Zbiranje in odvoz bioloških 
odpadkov se v občini ne izvaja.  
 
OBČINA DOBJE 
 
Občino Dobje sestavlja 13 naselij (internetni vir 6), ki štejejo skupno 990 prebivalcev 
(internetni vir 28).  
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Simbio, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. V občini pa sta 2 obstoječi zbiralnici ločenih odpadkov (Gregorc, 2009).  
V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih 134.923 
kg odpadkov od tega 129.213 kg komunalnih (Marš in Jazbinšek, 2009). 
 
Ločeno zbranih frakcij je bilo: 6937 kg papirja, 948 kg stekla, 282 kg pločevine, 
1000 kg plastike (Gregorc, 2009). Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov se v občini 
ne izvaja.  
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OBČINA DOBRNA 
 
Občino Dobrna sestavlja 11 naselij (internetni vir 7), ki štejejo skupno 2133 
prebivalcev (internetni vir 28). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Simbio, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. V občini pa je 6 obstoječih zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov (Gregorc, 
2009). 
 
V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih 779.197 
kg odpadkov, od tega 710.277 kg komunalnih (Marš in Jazbinšek, 2009) .  
 
V zbiralnicah ločeno zbranih odpadkov znotraj občine je bilo v letu 2008 zbranih  
10.598 kg papirja, 6526 kg stekla, 484 kg pločevine ter 1717 kg plastike. Zbiranje in 
odvoz bioloških odpadkov se v občini ne izvaja.  
 
OBČINA KOZJE 
 
Občina Kozje šteje 3349 prebivalcev (internetni vir 28), ki živijo v  23 naseljih 
(internetni vir 8). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki na področju občine je podjetje OKP, 
javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. 
 
V letu 2007 je bilo na območju občine z javnim odvozom skupno zbranih 747 ton 
odpadkov (internetni vir 29). Podatka o količinah zbranih posameznih frakcij ni bilo 
mogoče pridobiti. 
 
OBČINA LAŠKO 
 
V občini Laško znotraj 85 naselij (internetni vir 9) prebiva 13.848 prebivalcev 
(internetni vir 28). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je JP Komunala Laško, d.o.o. 
 
V letu 2007 je bilo z javnim odvozom skupno zbranih 5245 ton odpadkov (internetni 
vir 29). Podatka o količinah zbranih posameznih frakcij ni bilo mogoče pridobiti. 
 
OBČINA MOZIRJE 
 
Občino Mozirje sestavlja 8 naselij (internetni vir 10), v katerih prebiva 4099 
prebivalcev (internetni vir 28). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je JP Komunala Mozirje, d.o.o. 
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V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih  
1.723.839 kg komunalnih  odpadkov (Marš in Jazbinšek, 2009). Podatka o količinah 
zbranih posameznih frakcij ni bilo mogoče pridobiti. 
 
OBČINA PODČETRTEK 
 
Občina Podčetrtek šteje 3337 prebivalcev (internetni vir 28), ki prebivajo v 26 
naseljih (internetni vir 11).  
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki na področju občine je podjetje OKP, 
javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. 
 
V letu 2007 je bilo z javnim odvozom skupno zbranih 1347 ton odpadkov (internetni 
vir 29). Podatka o količinah zbranih posameznih frakcij ni bilo mogoče pridobiti. 
 
OBČINA POLZELA 
 
Občino Polzela sestavlja 8 naselij (internetni vir 12), ki štejejo skupno 5636 
prebivalcev (internetni vir 28).  
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Simbio, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. V občini pa je 20 obstoječih zbiralnici ločenih odpadkov ter 1 zbirni center 
(Gregorc, 2009).  
 
V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih  
1.666.304 kg odpadkov, od tega 1.583.624 kg komunalnih (Marš in Jazbinšek, 2009). 
 
Ločeno zbranih frakcij je bilo: 103.587 kg papirja, 34.288 kg stekla, 2535 kg 
pločevine, 8995 kg plastike (Gregorc, 2009). Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov 
se v občini ne izvaja.  
 
OBČINA PREBOLD 
 
Občina Prebold šteje skupno 4606 prebivalcev (internetni vir 28).  

Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Simbio, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. V občini pa je 15 obstoječih zbiralnici ločenih odpadkov ter 1 zbirni center 
(Gregorc, 2009).  
 
V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih  
1.819.569 kg odpadkov, od tega 1.595.509 kg komunalnih (Marš in Jazbinšek, 2009). 
 
Ločeno zbranih frakcij je bilo: 33.090 kg papirja, 9427 kg stekla, 1829 kg pločevine, 
6490 kg plastike (Gregorc, 2009). Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov se v občini 
ne izvaja.  
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OBČINA REČICA OB SAVINJI 
 
Občino Rečica ob Savinji sestavlja 12 naselij (internetni vir 13), v katerih prebiva 
2297 prebivalcev (internetni vir 28). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je JP Komunala Mozirje, d.o.o. 
 
V letu 2007 je bilo z javnim odvozom skupno zbranih 886 ton odpadkov (internetni 
vir 29). Podatka o količinah zbranih posameznih frakcij ni bilo mogoče pridobiti.  
 
OBČINA ROGAŠKA SLATINA 
 
Občina Rogaška Slatina šteje 11.120 prebivalcev (internetni vir 28), ki prebivajo v 41 
naseljih (internetni vir 14). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki na področju občine je podjetje OKP, 
javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. 
 
V letu 2007 je bilo na območju občine z javnim odvozom skupno zbranih 4011 ton 
odpadkov (internetni vir 29). Podatka o količinah zbranih posameznih frakcij ni bilo 
mogoče pridobiti. 

 
OBČINA ROGATEC 
 
Občina Rogatec šteje 3222 prebivalcev (internetni vir 28), ki živijo v 9 naseljih 
(internetni vir 15). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki na področju občine je podjetje OKP, 
javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. 
 
V letu 2007 je bilo na območju občine z javnim odvozom skupno zbranih 866 ton 
odpadkov (internetni vir 29). Podatka o količinah zbranih posameznih frakcij ni bilo 
mogoče pridobiti. 

 
OBČINA ŠENTJUR 
 
Občino Šentjur predstavlja 13 krajevnih skupnosti (internetni vir 16), v katerih 
skupno prebiva 18.895 prebivalcev  (internetni vir 28). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Simbio, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. V občini je 42 obstoječih zbiralnici ločenih odpadkov (Gregorc, 2009).  
 
V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih  
4.481.201 kg odpadkov, od tega 4.326.651 kg komunalnih (Marš in Jazbinšek, 2009). 
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Ločeno zbranih frakcij je bilo: 144.987 kg papirja, 66.076 kg stekla, 9340 kg 
pločevine, 33.141 kg plastike (Gregorc, 2009). V delu občine je postavljenih tudi 464 
zabojnikov za ločeno zbiranje bioloških odpadkov. Podatka o količini zbranih 
bioloških odpadkov ni. 
 
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 
 
Občino Šmarje pri Jelšah sestavlja 77 naselji (internetni vir 17), v katerih prebiva 
9829 prebivalcev (internetni vir 28). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki na področju občine je podjetje OKP,  
javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. 
 
V letu 2007 je bilo na območju občine z javnim odvozom skupno zbranih 3318 ton 
odpadkov (internetni vir 29). Podatka o količinah zbranih posameznih frakcij ni bilo 
mogoče pridobiti. 
 
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI 
 
Občina Šmartno ob Paki šteje 3147 prebivalcev (internetni vir 28), ki prebivajo v 10 
naseljih (internetni vir 18). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki znotraj občine je Komunalno podjetje 
Velenje, d.o.o., za prevzem in transport odpadkov pa skrbi podjetje PUP-
Saubermacher, podjetje za ravnanje z odpadki, d.o.o. 
 
V letu 2007 je bilo na območju občine z javnim odvozom skupno zbranih 883 ton 
odpadkov (internetni vir 29). Podatka o količinah zbranih posameznih frakcij ni bilo 
mogoče pridobiti. 
 
OBČINA ŠOŠTANJ 
 
Občino Šoštanj sestavlja 11 naselij (internetni vir 19), ki štejejo 8609 prebivalcev 
(internetni vir 28). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., 
za prevzem in transport odpadkov pa skrbi podjetje PUP-Saubermacher, podjetje za 
ravnanje z odpadki, d.o.o. 
 
V letu 2007 je bilo na območju občine z javnim odvozom skupno zbranih 2398 ton 
odpadkov (internetni vir 29). Podatka o količinah zbranih posameznih frakcij ni bilo 
mogoče pridobiti. 
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OBČINA ŠTORE 
 
Občina Štore šteje 4255 prebivalcev (internetni vir 28), ki živijo v 12 naseljih 
(internetni vir 20). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je  Simbio, družba za ravnanje z 
odpadki d.o.o. V občini je 9 obstoječih zbiralnici ločenih odpadkov (Gregorc, 2009).  
 
V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih  
1.562.975 kg odpadkov, od tega 1.337.635 kg komunalnih (Marš in Jazbinšek, 2009). 
 
Ločeno zbranih frakcij je bilo: 26.539 kg papirja, 4425 kg stekla, 1295 kg pločevine, 
4594 kg plastike (Gregorc, 2009). Z julijem 2009 se je v občini pričelo ločeno 
zbiranje bioloških odpadkov. V ta namen je bilo postavljenih 210 zabojnikov za 
ločeno zbiranje bioloških odpadkov.  
 
OBČINA TABOR 
 
Občino Tabor sestavlja 7 naselij (internetni vir 21), kjer živi 1495 prebivalcev 
(internetni vir 28). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Simbio, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. V občini so 3 obstoječe zbiralnice ločenih odpadkov ter 1 zbirni center 
(Gregorc, 2009).  
 
V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih 307.488 
kg odpadkov, od tega 287.108 kg komunalnih (Marš in Jazbinšek, 2009). 
 
Ločeno zbranih frakcij je bilo: 10.598 kg papirja, 2175 kg stekla, 510 kg pločevine, 
1811 kg plastike (Gregorc, 2009). Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov se v občini 
ne izvaja.  
 
OBČINA VOJNIK 
 
Občino Vojnik sestavljajo 3 krajevne skupnosti (internetni vir 22), kjer živi 8317 
prebivalcev (internetni vir 28). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Simbio, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. V občini je 15 obstoječih zbiralnic ločenih odpadkov (Gregorc, 2009).  
 
V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih  
3.118.838 kg odpadkov, od tega 3.074.448 kg komunalnih (Marš in Jazbinšek, 2009). 
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Ločeno zbranih frakcij je bilo: 59.285 kg papirja, 18.350 kg stekla, 1393 kg 
pločevine, 4941 kg plastike (Gregorc, 2009). Z avgustom 2009 se je v občini pričelo 
ločeno zbiranje bioloških odpadkov. V ta namen je bilo postavljenih 320 zabojnikov 
za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.  
 
OBČINA VRANSKO 
 
V občini Vransko živi 2554 prebivalcev (internetni vir 28) v 16 naseljih (internetni 
vir 23). 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Simbio, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. V občini je 12 obstoječih zbiralnic ločenih odpadkov ter 1 zbirni center 
(Gregorc, 2009).  
 
V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih 878.669 
kg odpadkov, od tega 833.229 kg komunalnih odpadkov (Marš in Jazbinšek, 2009). 
Ločeno zbranih frakcij je bilo: 19.879 kg papirja, 14.110 kg stekla, 1259 kg 
pločevine, 4466 kg plastike (Gregorc, 2009). Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov 
se v občini ne izvaja.  
 
OBČINA ŽALEC 
 
Občina Žalec šteje 39 naselij (internetni vir 24), v katerih živi 21.188 prebivalcev 
(internetni vir 28). 
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je  Simbio, družba za ravnanje z 
odpadki d.o.o. V občini je 109 obstoječih zbiralnic ločenih odpadkov ter 1 zbirni 
center (Gregorc, 2009).  
 
V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih  
10.112.140 kg odpadkov, od tega 8.175.715 kg komunalnih odpadkov (Marš in 
Jazbinšek, 2009). 
 
Ločeno zbranih frakcij je bilo: 212.960 kg papirja, 156.362 kg stekla, 13.433 kg 
pločevine, 47.665 kg plastike (Gregorc, 2009). Zbiranje in odvoz bioloških odpadkov 
se v občini ne izvaja.  
 
MESTNA OBČINA CELJE 
 
Občina Celje šteje 49.501 prebivalca (internetni vir 28), ki živijo v skupno 39 
naseljih (internetni vir 26) 

Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Simbio, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. V občini je 183 obstoječih zbiralnic ter 1 zbirni center (Gregorc, 2009). 
 
V letu 2008 je bilo skupno zbranih in na odlagališču Bukovžlak odloženih  
39.166.241 kg odpadkov, od tega 32.703.678 kg komunalnih odpadkov (Marš in 
Jazbinšek, 2009). 
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Ločeno zbranih frakcij je bilo: 823.830 kg papirja, 229.961 kg stekla, 26.053 kg 
pločevine ter 92.446 kg plastike.  
 
V občini je urejeno tudi zbiranje in odvoz bioloških odpadkov. V ta namen je bilo 
postavljenih 2225 zabojnikov. Podatek o zbrani količini bioloških odpadkov ni znan 
(Gregorc, 2009). 
 
MESTNA OBČINA VELENJE 
 
V občini Velenje v 25 naseljih (internetni vir 3) živi skupno 34.140 prebivalcev 
(internetni vir 28).  
 
Izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki je Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., 
za prevzem in transport odpadkov pa skrbi podjetje PUP-Saubermacher, podjetje za 
ravnanje z odpadki d.o.o. 
 
V letu 2007 je bilo na območju občine z javnim odvozom skupno zbranih 9834 ton 
odpadkov (internetni vir 29). Podatka o količinah zbranih posameznih frakcij ni bilo 
mogoče pridobiti. 
 
 
V noveliranem Operativnem programu o odstranjevanju odpadkov (2008) so 
navedene vse občine, ki naj bi bile vključene v RCERO Celje. To je še dodatnih 5 
občin (Občina Gornji Grad, Občina Luče, Občina Ljubno, Občina Nazarje in Občina 
Solčava), ki se bodo morda priključile naknadno.  
 
Za prevzem in odvoz odpadkov v teh občinah skrbi podjetje PUP – Saubermacher, 
podjetje za ravnanje z odpadki d.o.o. V letu 2007 je bilo na območju teh občin z 
javnim odvozom skupno zbranih 2274 ton komunalnih odpadkov, od tega 587 ton v 
občini Gornji Grad, 577 ton v občini Ljubno, 312 ton v občini Luče, 608 ton v občini 
Nazarje in 190 ton v občini Solčava (internetni vir 29). 
 
Te občine so sedaj v situaciji, ko se bodo morale odločiti, h kateremu centru se bodo 
priključile, da bo to zanje najbolj ugodno. Glede širitve celjskega centra za zdaj še ni 
nič znano. 
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2.3 REGIONALNI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI CELJE 
(RCERO Celje) 
 
Operativni program odstranjevanja odpadkov (2008) predvideva vzpostavitev 
regijskega koncepta ravnanja z odpadki v okviru t. i. regijskih centrov za ravnanje z 
odpadki. Ravnanje s komunalnimi odpadki je naloga lokalnih skupnosti. Pretežni del 
načrtovanja na področju zajema komunalnih odpadkov, priprave ločeno zbranih 
frakcij, določene stopnje obdelave mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem 
ter zagotavljanje odlagalnih površin se odvija na regijskem nivoju. 
 
Usmeritve za področje ravnanja s komunalnimi odpadki na področju regijskega 
nivoja (centri 1. reda - nad 90000 prebivalcev) so: 

• naknadno sortiranje, 
• obdelava odpadkov (kompostiranje, MBO ...), 
• oddajanje določenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi, 
• recikliranje in ponovna uporaba ločeno zbranih frakcij odpadkov, 
• odlaganje preostanka odpadkov ter priprava odpadkov za termično obdelavo, 
• termična obdelava preostanka odpadkov s proizvodnjo energije na nivoju 

regije in odlaganje preostanka po termični obdelavi. 
 
RCERO Celje spada v regijski center 1. reda.  
Nosilec izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v okviru RCERO 
Celje ter upravljalec objektov in naprav RCERO Celje je podjetje Simbio, družba za 
ravnanje z odpadki d.o.o., ki so ga imenovale občine, ki sodelujejo v projektu 
RCERO Celje. V sklop objektov in naprav v RCERO Celje spada tudi Toplarna 
Celje. Koncesijo za izvajanje obvezne državne službe sežiganja komunalnih 
odpadkov v Toplarni Celje je za dobo 15 let dobilo podjetje Energetika Celje, javno 
podjetje, d.o.o. 
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 Slika 2: Shema RCERO Celje (internetni vir 31) 
 

Izvajalci javnih služb zbiranja in odvoza odpadkov iz 24 občin, ki sodelujejo v 
projektu RCERO Celje, skrbijo za dovoz ločeno zbranih komunalnih odpadkov v 
CERO – center za ravnanje z odpadki. V CERU odpadke sortirajo, kompostirajo ter 
mehansko – biološko obdelajo. Del odpadkov odložijo na deponijo Bukovžlak, del 
odpadkov pa gre v Toplarno Celje, na termično obdelavo. V proces, ki poteka v 
RCERO Celje, delno vstopa tudi Centralna čistilna naprava Celje (CČN Celje), saj 
blato, ki nastaja v procesu čiščenja, v Toplarni termično obdelajo.  
 
2.3.1 RCERO CELJE – I. FAZA 
 
Namen izgradnje I. faze RCERO Celje je bil zagotoviti takšne pogoje, ki bodo 
omogočali sodobno tehnološko in okoljsko sprejemljivo ravnanje z odpadki za 
celotno regijo. 
Sistem ravnanja z odpadki je v I. fazi zasnovan tako, da izpolnjuje zahteve 
zakonodaje na področju varstva okolja, ki predvideva: zmanjševanje količin 
odpadkov na izvoru, zmanjševanje količin odlaganja odpadkov, ločeno zbiranje 
odpadkov na izvoru, ponovno uporabo ločenih frakcij ter termično obdelavo 
odpadkov, ki sledi v II. fazi.  
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V okviru I. faze so bili zgrajeni naslednji objekti (internetni vir 25): 
• kompostarna za biorazgradljive odpadke; 
• sortirnica in demontaža kosovnih odpadkov; 
• odlagališče preostanka odpadkov; 
• upravna stavba in ostala infrastruktura.  
 

KOMPOSTARNA ZA BIORAZGRADLJIVE ODPADKE RCERO Celje 
 
Kompostarna za biorazgradljive odpadke RCERO Celje je armirano betonski objekt, 
katerega kapaciteta znaša okoli 5000 ton odpadkov na leto. Trenutno je v fazi 
poskusnega obratovanja in deluje z 20-odstotno zmogljivostjo, saj se tudi rajoni 
zbiranja bioloških odpadkov še širijo.  
 
V objektu kompostarne se izvaja kompostiranje ločeno zbranih biološko 
razgradljivih odpadkov. Gre za zaprti tip kompostiranja, saj se vsi procesi izvajajo v 
zaprti hali, ločeno od zaposlenih in zunanjega okolja. Postopek je v celoti 
avtomatiziran in se upravlja iz nadzorne sobe.  

Slika 3: Nadzorna soba kompostarne in MBO-ja (lastni fotoarhiv) 
 
Proces je zasnovan tako, da se biološki odpadki kar najhitreje razgradijo v kompost. 
V ta namen se masi vseskozi med razgradnjo dovaja zrak, ki je nujno potreben za 
hitro in učinkovito razgradnjo. Takšni pogoji zagotavljajo primerno kakovost 
končnega proizvoda in tudi preprečujejo smrad. 
 
Naprava je sestavljena iz treh delov (RCERO Celje, 2008): 

• sprejemni del; 
• hala za kompostiranje; 
• rafinacija. 
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Sprejemni del 
 
Postopek kompostiranja se prične v sprejemnem delu, kjer dovozna vozila pripeljejo 
biorazgradljive odpadke v objekt kompostarne in jih stresejo v sprejemne jaške. Prav 
tako se ločeno od njih strese tudi pripeljani strukturni material (mleti ostanki drevja, 
živih mej …). Po potrebi se iz odpadkov odstranijo večje moteče snovi. Nato se 
odpadki z mostnim dvigalom prenesejo v mešalnik, kjer se pripravi ustrezna 
kompostna mešanica v razmerju 60 odstotkov biorazgradljivih snovi in 40 odstotkov 
strukturnega materiala 
 
Hala za kompostiranje 
 
V nadaljevanju se kompostna mešanica z mostnim dvigalom prenese v halo za 
kompostiranje, kjer se odloži na kompostne kupe. Kompostne kupe je potrebno 
prezračevati, kar je zagotovljeno z dvanajstimi ventilatorji, ki vpihujejo zrak skozi 
perforirano talno rešetko, ki prisilno prezračuje kompostno mešanico.  
 

 Slika 4: Sistem ventilacije na kompostarni (RCERO Celje, 2008) 
 

Prezračevanje je računalniško vodeno glede na spremljanje temperature v 
kompostnem kupu. Nadzorni sistem uravnava količino dovedenega zraka, v 
odvisnosti od izmerjene temperature, da se le-ta poveča oziroma zmanjša. Zrak, ki se 
dovaja, ima več funkcij. Masi dovaja kisik, saj se je potrebno izogniti počasnim 
anaerobnim procesom in vzdrževati hitre aerobne procese, za kar pa morajo imeti 
mikroorganizmi ves čas na voljo dovolj kisika. Hkrati pa zrak maso hladi, saj se pri 
bioloških procesih sprošča toplota, ki maso segreva, in v primeru, da se masa preveč 
segreje, jo je potrebno ohladiti. Optimalna temperatura kompostne mešanice je okoli 
60° C. Pri aerobni razgradnji organskih snovi se, kot že rečeno, ustvarja in sprošča 
toplota, ki je pomembna pri dehidraciji in higienizaciji kompostne mešanice. Ob 
zmanjšani vlažnosti kompostne mešanice je potrebno vlaženje kupa, ki je prav tako 
računalniško vodeno.  
 
Uspešnost kompostiranja je odvisna predvsem od temperature, vlažnosti, pH, 
ustrezne velikosti delcev kompostne mešanice, oblike in velikosti kompostnega kupa 
ter razmerja med ogljikom in dušikom. V hali se kompostna masa zadržuje približno 
tri mesece, medtem gre skozi tri različne faze razgradnje, pri tem pa sodelujejo 
različne vrste mikroorganizmov, ki razgrajujejo specifične snovi.  
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 Slika 5: Glavna hala kompostarne (RCERO Celje, 2008) 
Sejanje 
 
Ko je kompostiranje končano, se kompost transportira v zadnji del naprave, kjer 
poteka sejanje na situ z od 10 do 14 milimetrov velikimi odprtinami. Pri tem se 
izločijo razne neželene snovi in nepredelan strukturni material, ki se ponovno 
uporabi.  
 
Po sejanju se pridobi čisti kompost, ki predstavlja biološko stabilno snov, bogato z 
organskimi snovmi in uporabno kot gnojilo.  
Žal je prva preiskava komposta pokazala, da le-ta ne bo primeren za uporabo v 
kmetijstvu, saj je povečana vsebnost kadmija (že dolgo naj bi bilo znano, da so tla v 
Celju obremenjena s kadmijem). Kompost se zato odlaga na deponiji, v kolikor 
naslednje preiskave ne bodo dale drugačnih rezultatov.  
 
Zrak iz zaprte hale se pred izpustom v okolje vodi skozi zračni biofilter, ki je na 
strehi objekta. Biofilter sestavlja plast organskega polnila z mikroorganizmi, 
sposobnimi razgrajevati snovi, ki povzročajo neprijetne vonjave (amoniak, organske 
dušikove spojine, hlapljive maščobne kisline, sulfidi, sulfati ...). Učinek čiščenja 
zračnega biofiltra je 99-odstoten, zato naprava ne vpliva škodljivo na okolico in je 
prijazna tudi do zaposlenih v kompostarni. 

 Slika 6: Zunanji biofiltri za čiščenje odpadnega zraka iz kompostarne (lastni 
fotoarhiv) 

 
Izcedna voda, ki nastaja pri skladiščenju in kompostiranju biorazgradljivih odpadkov, 
se odvaja v zadrževalni bazen in se ponovno uporabi za vlaženje kompostne 
mešanice. Viški izcedne vode pa se zbirajo v bazenu izcednih vod, ki je skupen z 
MBO in novim odlagališčem. Iz bazena izcednih vod je povezava na kanalizacijo in 
čiščenje v Centralni čistilni napravi Celje. V izvedbi pa je čistilna naprava, ki bo 
lokalno prečiščevala izcedne vode.  
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SORTIRNICA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ 
 
Sortirnica ločeno zbranih frakcij je načrtovana tako, da je mogoče ločeno zbrane 
surovine, kot so plastika, papir, karton, steklo in kovine še dodatno sortirati, saj je cilj 
celotnega tehnološkega postopka, pridobiti čim kakovostnejše frakcije plastike, kot 
so polipropen (PEHD - polyethylene high-density, PELD – polyethylene low-
density), polietilen tereftalat (PET - polyethylene terephthalate), polistiren (PS), 
papir in karton ter druge sekundarne surovine za nadaljnjo predelavo (RCERO Celje, 
2008).  
 
Sortirnico sestavljata dva dela: glavna hala in upravni del z delavnicami. Tehnologija 
pa omogoča prilagoditev sortirne linije različnim vhodnim materialom.  
 
Hala z opremo za sortiranje je z vseh strani zaprta. V njej so: 

• trgalec vreč, 
• transportni trakovi, 
• bobnasto sito, 
• izločevalec magnetnih kovin (permanentni magnet), 
• izločevalec nemagnetnih kovin (elektromagnet), 
• stiskalnica izločenih sekundarnih surovin, 
• odsesovalna sortirna kabina, kjer se posamezne vrste odpadkov ročno odbira. 
 

Pripeljani odpadki se odložijo na predvidene odlagalne površine, kjer se lahko tudi 
začasno skladiščijo. Od tu se odpadki z nakladalnikom transportirajo v trgalnik vreč, 
ki raztrga morebitne vreče, istočasno pa deluje kot dozirni stroj za nameščanje 
odpadkov na transportni trak, ki jih pripelje na sito. V tej fazi se izločijo delci, manjši 
od 20 milimetrov, ki motijo nadaljnje sortiranje in se odstranijo v kontejner, 
nameščen pod sitom.  
 
S sita padejo odpadki na trak sortirne linije, ki jih transportira skozi sortirno kabino, 
kjer se izvaja ročno prebiranje posameznih frakcij. Na vseh delovnih mestih so 
izmetni lijaki za izločanje sortiranih odpadkov. Iz lijakov izpadejo sortirani odpadki 
v zbiralne komore. Vsaka komora je opremljena z vrati, ki omogočajo njeno 
izpraznitev. Mogoče je izločanje sedmih vrst frakcij. Na koncu linije sta še magnetni 
in nemagnetni izločevalec, ki izločita še kovine, predvsem aluminij. Preostanek, 
večinoma neuporabne snovi, gre v kontejner.  
 
Linija se lahko tudi neposredno poveže na odjemni tekoči trak, ki vodi do balirke. Ta  
postopek se uporabi pri papirju, ko je treba odbrati nečistoče in karton. Vse uporabne 
frakcije se na koncu stisnejo v bale in so pripravljene za odvoz do prejemnika 
sekundarnih surovin oziroma se lahko začasno skladiščijo, saj je objekt sortirnice 
dimenzioniran tako, da omogoča skladiščenje sortiranih odpadkov vsaj dva meseca. 
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 Slika 7: Sortirna linija, balirka, bale (RCERO Celje, 2008) 
 

Sortirna kabina je klimatizirana, prezračevana in ogrevana s klimatsko komoro, ki je 
pod stropom kabine. Zajem svežega zraka je zunaj sortirnice. Za odsesavanje prahu 
iz sortirnice je pod stropom sistem za odsesavanje zraka skozi filter z ventilatorji. 
Vrečasti filter in ventilator sta na zunanji strani objekta.  
 
Krmiljenje in upravljanje tehnološkega postopka se izvaja v sortirni kabini. Od tu je 
mogoče nadzirati delovanje posameznih sklopov sortiranja, nastavitev hitrosti traka 
sortirnice in obratovalne parametre stiskalnice. Celotna linija je lahko avtomatizirana  
ali krmiljena ročno. 
Sortirnica je dimenzionirana za 5000 ton odpadkov letno pri enoizmenskem delu in 
še za prav toliko odpadkov pri dvoizmenskem delu.  
 

 Slika 8: Sortirnica (lastni fotoarhiv) 
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DEMONTAŽA KOSOVNIH ODPADKOV 
 
Demontaža kosovnih odpadkov je delno odprta hala z nadstreškom kovinske 
konstrukcije, dimenzionirana za približno 6800 ton odpadkov letno.  
Tukaj ločeno zbrane frakcije kosovnih odpadkov dodatno razstavijo, zdrobijo in 
izločijo uporabne sekundarne surovine. Demontirane dele odložijo v kontejnerje.  
Drobljenje in začasno skladiščenje se delno izvaja v objektu demontaže, delno v 
sortirnici, saj sta objekta tehnološko povezana.  
Frakcije odpadkov, ki jih ni mogoče obdelati v okviru RCERO Celje, se le pripravijo 
za nadaljnjo predelavo in dostavijo prevzemniku. Objekt demontaže se uporablja tudi 
kot skladišče za pripeljane ločene frakcije pred postopkom sortiranja in za 
skladiščenje že baliranih frakcij po  sortiranju. Prav tako je v tem objektu tudi 
skladišče za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, zbranih in odloženih v 
ustreznih sodih do oddaje pooblaščenim prevzemnikom. Prostori so opremljeni z 
dvignjenim rešetkastim podom, odpornim proti kislinam, katerega nosilnost 
omogoča transport z viličarji in s tremi ločenimi lovilnimi posodami (RCERO Celje, 
2008). 
 
ODLAGALIŠČE PREOSTANKA ODPADKOV – DEPONIJA BUKOVŽLAK 
 
Odlagališče leži na površini 9,86 ha, poleg obstoječe in še delujoče deponije 
komunalnih odpadkov Bukovžlak, na geološko in morfološko ugodnem terenu. 
Razpoložljivi prostor odlagališča je 1.878.000 m3 in bo zadostoval za približno 30 let 
(RCERO Celje, 2008). 
 
Gradnja odlagališča je bila razdeljena na tri faze. Pri tem velja poudariti, da so bili 
vsi tehnično pomembni deli za obratovanje odlagališča zgrajeni v prvi fazi, druga 
faza predstavlja nadgraditev odlagališča z ureditvijo brežin, obodnih nasipov in 
dograditvijo odplinjevanja, tretja faza, ki je časovno precej odmaknjena, pa  
zapiranje in rekultivacijo odlagališča. 
 
Odlagališče je delno vkopano, delno v nasipu. Največji vkop je na južnem delu. 
Nadzemni del deponije je zgrajen z obodnimi nasipi višine 1 do 1,5 metra. Vrh 
deponije je na koti 315 metrov nadmorske višine, celotna višina deponijskega telesa 
pa meri kar 47 metrov.  
 
Celotna površina odlagališča je razdeljena na štiri odlagalna polja z ločenimi sistemi 
za odvodnjavanje čistih meteornih in izcednih voda, kjer se odpadki odlagajo etapno, 
do določene višine, ko se polje začasno zapre in se začne polniti naslednje 
deponijsko polje.  
 
Med mirovanjem se odloženi odpadki prekrijejo s prekrivno folijo, ki preprečuje 
dostop padavinskih vod, ki se odvajajo v odvodne mulde za meteorne vode, te pa 
potekajo po vsaki bermi vkopa v odvodnik.  
 
Ustrezna struktura tesnitve dna odlagališča zagotavlja neprepustnost terena. 
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Posamezne plasti pa si sledijo v naslednjem zaporedju (RCERO Celje, 2008):  
• glinena plast v debelini 30 cm; 
• bentonitna folija s koeficientom propustnosti K=10-9 m/s; 
• PEHD-folija 2,5 mm; 
• geotekstil; 
• peščeni filtrni sloj debeline 40 cm. 

 

 Slika 9: Grafični prerez strukture tesnitve tal odlagališča 
 

Čiste zaledne in talne vode so zajete z drenažo, ki je speljana pod dnom odlagališča 
in gravitacijsko odteka po ceveh v vodotok. Prav tako so ločeno speljane čiste 
padavinske vode, ki se zajemajo v odprtih jarkih in muldah po brežinah vkopov in 
nasipov. Izcedne vode, ki nastanejo ob stiku padavinskih vod z odpadki, se zajemajo 
z drenažo, ki je položena v peščeni drenažni sloj na dnu odlagališča, in se izlivajo v 
bazen z usedalnikom in čistilno napravo. Na vsakem odlagalnem polju se sproti 
vgrajujejo odplinjevalni jaški, ki se prek povezovalnega cevovoda povežejo z 
obstoječim energetskim objektom za proizvodnjo elektrike.  
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 Slika 10: Odlagališče komunalnih odpadkov Bukovžlak (lastni fotoarhiv) 
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2.3.2 RCERO CELJE – II. FAZA 
 
II. faza RCERO Celje je faza mehansko biološke in termične obdelave odpadkov. 
Obsega dva objekta, in sicer:  

• objekt mehansko biološke obdelave odpadkov oz. MBO in 
• objekt Toplarne Celje. 

 
V tej fazi se obdelujejo komunalni odpadki, ki niso zbrani ločeno in jim pravimo 
preostanek mešanih komunalnih odpadkov oz. krajše PMKO. Te odpadke je možno, 
preden se jih odloži na odlagališču, še dodatno obdelati ter tako izločiti del, ki je 
primeren za sežig. Na ta način je doseženo, da se na odlagališče odloži le biološko 
neaktiven del odpadkov. 
 
MEHANSKO - BIOLOŠKA OBDELAVA ODPADKOV 
 
Mehansko biološka obdelava (v nadaljevanju MBO) preostanka mešanih komunalnih 
odpadkov je namenjena zmanjšanju potenciala zbranih odpadkov za deponiranje na 
deponiji, na najbolj ekonomičen in ekološko najbolj sprejemljiv način.  
Namenjena je biološki stabilizaciji odpadkov, ki se po nadaljnji mehanski obdelavi 
ločijo na lahko frakcijo, ki predstavlja gorivo za sežig v toplarni, in težko frakcijo, ki 
se odloži na odlagališču.  
 
V procesu MBO preostanka mešanih komunalnih odpadkov je poskrbljeno za to, da 
se masa odpadkov, ki so namenjeni odlaganju na deponiji, zmanjša na približno ⅓ 
prvotne. 
 
Proces vključuje naslednje faze obdelave (RCERO Celje, 2008):  

• sprejem odpadkov v sprejemnem delu naprave; 
• biološka obdelava (biostabilizacija, biosušenje); 
• mletje odpadkov; 
• mehanska obdelava mase in proizvodnja goriva za toplarno. 
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 Slika 11: Shema procesov v MBO-ju (RCERO Celje, 2008) 
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FAZA BIOLOŠKE OBDELAVE 
 
Vozila pripeljejo preostanek mešanih komunalnih odpadkov skozi hitro odpirajoča 
rolo vrata in ga stresejo v sprejemni jašek. Nato se z mostnim dvigalom odpadki 
prenesejo na transporter, ki vodi do grobega bobnastega sita, ki izloči večje delce. 
Presejani del se transportira v halo za biostabilizacijo, kjer se odloži na kompostne 
kupe, kjer nato potekajo biološki procesi.  
 
V 14-dnevnem postopku potečejo glavni biološki procesi (biostabilizacija, 
biosušenje). To so procesi intenzivne aerobne razgradnje, kjer različni 
mikroorganizmi (bakterije, plesni, alge ...) delujejo na snov ob zadostni prisotnosti 
kisika. Pri tem se ustvarja toplotna energija, ki zmanjšuje vlago. Tako se na koncu 
procesa ob minimalnih stroških (dodatne) energije pridobi stabilen, suh in 
higieniziran proizvod brez neugodnega vonja – stabilat. Pri tem se masa odpadkov 
zniža za eno tretjino prvotne mase, predvsem na račun odparjene vode.  
 
Celoten proces se odvija v zaprti hali. Zrak se z ventilatorji vpihuje skozi perforirane 
talne rešetke, dvignjene nad dno, in prisilno prezračuje kompostno mešanico. 
Prezračevanje je glede na temperaturo odpadkov in vlago računalniško vodeno. 
Obremenjeni zrak iz hale se vodi skozi biofilter, kar preprečuje širjenje neprijetnih 
vonjav v okolico. Izcedne vode se zbirajo v bazenu izcednih vod, od koder se 
prelivajo v čistilno napravo.  
 
FAZA MEHANSKE OBDELAVE 
 
Avtomatski žerjav po končanem procesu biološke obdelave prenese stabilat do 
transporterja, po katerem le-ta potuje v prostor mehanske obdelave.  
 
Mehanska obdelava vključuje (RCERO Celje, 2008): 

• mletje; 
• demetalizacijo – izločanje kovin; 
• sejanje; 
• separacijo. 

 
Stabilizirani odpadki se najprej zmeljejo, nato sledi sejanje v situ s 14-milimetrsko 
perforacijo. Fini del se izloči v kontejner, presevek pa pade na tekoči trak, ki ga 
transportira v zračni separator, kjer se ločita lahka in težka frakcija. Težka frakcija se 
izloči v kontejner, lahka frakcija pa se transportira v sekundarni drobilnik in naprej 
do magnetnega separatorja, ki izloči kovinske delce. Nato se lahko frakcijo v 
komorni stiskalnici stisne in pripravi za transport v toplarno.  
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 Slika 12: MBO tehnološka oprema ter glavna hala MBO (RCERO Celje, 2008) 
 

Po končanem celotnem postopku mehansko biološke obdelave se masa odpadkov, 
namenjena odlaganju na deponiji, zmanjša na približno tretjino prvotne mase v obliki 
težke frakcije. Ena tretjina mase se izloči pri procesu biološke obdelave, druga  
tretjina pa se izloči iz preostanka v obliki lahke gorljive frakcije in se uporabi kot 
gorivo v toplarni. 
 
TOPLARNA CELJE 
 
Termična obdelava komunalnih odpadkov v Toplarni Celje predstavlja zaključno 
fazo obdelave odpadkov, ki so predhodno obdelani in pripravljeni v RCERO Celje.  
 

 
 Slika 13: Pročelje Toplarne Celje in zaslon za obveščanje o rezultatih 

monitoringa (lastni fotoarhiv) 
 
Lokacija Toplarne je na severovzhodnem robu mesta Celja, v industrijski coni, kjer je 
poseljenost nizka. Pozidana površina Toplarne znaša 2000 m2, površina zemljišča, na 
katerem objekt z vsemi pripadajočimi napravami stoji, pa je 1,5 ha.  
 
Koncesijo za izvajanje obvezne javne službe sežiganja komunalnih odpadkov v 
Toplarni Celje, je za 15 let pridobilo podjetje Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o.  
Toplarna Celje se opredeli kot sežigalnica na osnovi Uredbe o sežiganju odpadkov 
(2008), ki določa, da je sežigalnica katerakoli nepremična ali premična naprava, 
namenjena toplotni obdelavi odpadkov z izkoriščanjem pridobljene zgorevalne 
toplote ali brez nje. 
 
Toplotna obdelava odpadkov vključuje sežig z oksidacijo odpadkov, pa tudi pirolizo, 
uplinjanje, obdelavo v plazmi ali druge postopke toplotne obdelave, če se snovi, ki 
nastanejo pri obdelavi, pozneje sežgejo. Sežigalnica vključuje območje in celotno 
napravo za sežiganje odpadkov, vključno z vsemi linijami za sežiganje, sprejemom 
odpadkov, skladiščem, napravami za predobdelavo na kraju samem, sistemi za 
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oskrbo z odpadki, gorivom in zrakom, kotlom, napravami za čiščenje odpadnih 
plinov, napravami za obdelavo ali skladiščenje ostankov in odpadne vode na kraju 
samem, odvodnikom, napravami in sistemi za nadzor postopkov sežiganja, 
zapisovanja in spremljanja pogojev sežiganja.  
 
Osnovi razlogi za izgradnjo Toplarne so bili predvsem:  

• energijska izraba odpadkov za pokrivanje dela energetskih potreb v mestu 
 Celje, 

• izpolnjevanje strogih zahtev glede vsebnosti biorazgradljivega ogljika v 
 odloženih odpadkih na odlagališču nenevarnih odpadkov po letu 2008, 

• odstranjevanje blata s Centralne čistilne naprave (CČN) Celje, 
• zastarelost obstoječe toplarne Celje 

 
Tehnološki postopek omogoča energijsko izrabo lahke frakcije preostanka 
komunalnih odpadkov, tj. proizvodnjo toplotne in električne energije.  
Toplotna energija, katere moč znaša 15 MW, se izrablja za proizvodnjo vroče vode v 
sistemu daljinskega ogrevanja vzhodnega dela mesta Celje, medtem ko se električna 
energija, katere moč znaša 2 MW dovaja v distribucijsko omrežje (internetni vir 31).  
 
Regulacija toplotne energije poteka v treh nivojih (internetni vir 2):  

1. Energetika Celje je dobavitelj toplote do vstopa v hišno toplotno postajo in 
skrbi za zadostno temperaturo vode v vročevodnem omrežju pri določeni 
zunanji temperaturi. Temperatura vode mora biti dovolj visoka, da so lahko 
objekti primerno ogreti. To je prvi nivo temperaturne regulacije.  

2. Drugi nivo regulacije se dogaja v toplotni postaji preko regulacijskih naprav, 
ki zaznavajo zunanjo temperaturo in temperaturo tople vode v sistemu 
centralnega ogrevanja. Nižja kot je zunanja temperatura, višja je temperatura 
vode v sistemu. 

3. Tretji nivo temperaturne regulacije pa je odvisen od porabnikov, saj lahko le -
ti z vgradnjo termostatskih ventilov dosežejo želeno temperaturo v 
stanovanju. 

 
Postopek termične obdelave poteka v naslednjih stopnjah: 

• transport in doziranje odpadkov in blata v kurilno napravo v razmerju 4:1; 
• stopenjsko zgorevanje odpadkov in odvajanje pepela; 
• ohlajevanje dimnih plinov in s tem izkoriščanje med procesom sproščene 

 toplote v smislu proizvodnje toplotne in električne energije; 
• čiščenje dimnih plinov glede na vsebnost škodljivih snovi v dimnih plinih. 
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 Slika 14: Shematski prikaz procesa v Toplarni Celje (internetni vir 31) 
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 Slika 15: Termično procesiranje odpadkov (internetni vir 31) 
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TRANSPORT IN DOZIRANJE ODPADKOV IN BLATA 
 
V Toplarno bo letno pripeljanih: 

• približno 20.000 ton predhodno obdelanih odpadkov, tj. lahke frakcije iz 
 RCERO Celje, in 

• približno 5000 ton blata iz Centralne čistilne naprave Celje. 
 
Skupaj bo pripeljana količina predstavljala povprečno kurilno vrednost 16 MJ/kg. 
 
Odpadki in blato se v kurilno napravo dozirajo v razmerju 4:1, tj. 4 enote odpadkov 
na enoto blata.  

 
 Slika 16: Transport, odpadki, doziranje odpadkov v kurišče z avtomatskim 

žerjavom (lastni fotoarhiv) 
 
STOPENJSKO ZGOREVANJE ODPADKOV IN ODVAJANJE PEPELA 
 
Kot najbolj primeren postopek termične obdelave je bil izbran, na osnovi primerjave 
okoljskih, tehnoloških in ekonomskih kriterijev, modularni sežig na rešetki. 
Tehnologija je primerna za sežig manjših letnih količin odpadkov (do 50.000 ton) v 
obliki lahke frakcije, kakor tudi za sosežig predobdelanih odpadkov (PO) in blata iz 
čistilne naprave (BČN).  
 
Naprava, ki je namenjena zgorevanju in sežiganju raznih vrst odpadkov, ima 
dvostopenjski proces zgorevanja (Poskusni sežig lahke frakcije komunalnih 
odpadkov in blata, 2003):  

1) prva stopnja je zgorevanje v primarni komori; 
2) druga stopnja pa zgorevanje v sekundarni komori. 
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 Slika 17: Shema modularnega zgorevalnega sistema z rešetko (internetni vir 31) 
 
Primarna komora je izvedena z modificirano polno rešetko z dovodom zraka z zadnje 
strani rešetke in bočno s sten kurišča.  
Odpadki se dovajajo v primarno zgorevalno komoro, kjer temperatura zgorevanja 
znaša od 500 do 850° C. V komori poteka proces zgorevanja s primanjkljajem zraka 
(cca. 70 % teoretično potrebnega), zato prevladujejo pirolitično–uplinjevalni procesi. 
Količina primarnega zraka, tj. zraka skozi rešetko, je tolikšna, da poteka delno 
zgorevanje ter da se z gorenjem razvije dovolj reakcijske toplote za celotno 
uplinjanje odpadkov. Temperatura v primarni komori se vzdržuje v določenih mejah 
z avtomatskim reguliranjem količine primarnega zraka, z gorilnikom primarne 
komore ter z vodnim hlajenjem prostora. 
  

 Slika 18: Zgorevanje odpadkov v primarni komori (lastni fotoarhiv) 
 

V sekundarni zgorevalni komori, imenovani tudi termoreaktor, se v coni mešanja z 
dovajanjem sekundarnega zraka, tj. zraka, usmerjenega v plamen, ustvarja optimalno 
gorljiva zmes plina in zraka, ki se v naslednji coni s pomočjo dodatnih gorilnikov 
vžge. S pravilnim mešanjem in dovajanjem terciarnega zraka, t.j. dogorevalnega 
zraka, ki se vpihuje višje v kurišču, se doseže popolno zgorevanje. Na izstopu iz 
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termoreaktorja je nameščena sonda za merjenje kisika v dimnih  plinih, kjer se glede 
na izmerjeno vrednost, uravnava količina dodanega sekundarnega in terciarnega 
zraka. V sekundarni komori oz. termoreaktorju prevladuje temperatura do 1200° C. 
Takšna temperatura skupaj z intenzivnim mešanjem s sekundarnim zrakom in 
zadostnim časom zadrževanja (preko 2 sekundi) zagotavlja popolno zgorevanje vseh 
organskih snovi.  
 
Izbrano tehnologijo odlikujeta zelo kontroliran proces zgorevanja in nizka emisija 
prahu v dimnih plinih.  
 
OHLAJEVANJE DIMNIH PLINOV TER PROIZVODNJA TOPLOTNE IN 
ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
Glavne komponente sistema za proizvodnjo energije so: 

• parni kotel s pregrevalnikom pare; 
• parna turbina z generatorjem. 

 
Slika 19: Parna turbina z generatorjem (lastni fotoarhiv) 

 
Najprej se napajalna voda v kotlu upari in v pregrevalniku pregreje do zahtevane 
temperature in tlaka. Nato se pregreta para vodi skozi parno turbino, ki poganja 
električni generator. Para, ki iz turbine izstopa, v kondenzatorju kondenzira in se od 
tam vodi v sistem priprave vode in s pomočjo napajalne črpalke ponovno v kotel. Za 
hlajenje kondenzatorja se uporablja zrak. V primeru, da bi za hlajenje uporabljali 
vodo, bi lahko predgrevali katero od naslednjih faz. Del pare se uporabi za 
proizvodnjo vroče vode za potrebe daljinskega ogrevanja, preko toplotnega 
prenosnika (internetni vir 31).  
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 Slika 20: Toplotni prenosnik (lastni fotoarhiv) 
  
ČIŠČENJE DIMNIH PLINOV 
 
Čiščenje dimnih plinov zajema izločanje delcev, dušikovih oksidov, kislih plinov 
(SO2, HCL, HF) in po možnosti prisotnih organskih snovi ter težkih kovin  (Poskusni 
sežig lahke frakcije komunalnih odpadkov in blata, 2003).  
 
Čiščenje poteka v treh stopnjah, in sicer v naslednjem zaporedju:  

• suha adsorbcija z natrijevim bikarbonatom – NaHCO3 (soda bikarbona) in 
aktivnim ogljem, za izločanje kislih plinov; 

• vrečasti filter za izločanje delcev; 
• koks adsorber za izločanje organskih snovi (dioksinov in furanov) in 

eventualno prisotnih par težkih kovin (npr. Hg). 

 Slika 21: Sistem čiščenja dimnih plinov (lastni fotoarhiv) 
 

Suha adsorbcija za izločanje kislih plinov, se izvaja z uporabo natrijevega 
bikarbonata oz. sode bikarbone in aktivnega oglja.  
 
Vrečasti filter je namenjen izločanju delcev, ki jih prinesejo dimni plini iz kurišča in 
delcev, ki nastajajo pri suhi adsorbciji. Čiščenje vrečastih filtrov se izvaja s 
stisnjenim (komprimiranim) zrakom, s katerim se pretresa vreče, da iz njih na dno 
ohišja padejo vsi delci.  
 
Koks rjavega premoga, služi kot tretja stopnja čiščenja. Nasut je po celotnem 
pretočnem preseku reaktorja, tako da vsi dimni plini potujejo skozi plast nasutja. 
Koks adsorber služi kot polirna stopnja čiščenja dimnih plinov, z njim pa se iz plinov 
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odstrani preostale kisle komponente, težke kovine, ogljikovodikove spojine, delce, 
dioksine in furane. 
 
Ker se bo koks adsorber sčasoma nasitil, bo potrebno posamezne plasti med 
obratovanjem nadomestiti z novimi, da bo zagotovljeno ustrezno čiščenje dimnih 
plinov. Nasičeni ostanek koksa se bo termično regeneriral v kurilni napravi, nato se 
bo vodil nazaj v primarno komoro, kjer bo pomešan z lahko frakcijo odpadkov  
zgorel. 
 
S predvidenim postopkom termične obdelave, se zagotavlja vsebnost celotnega 
organskega ogljika (TOC – total organic carbon) v pepelu in žlindri pod mejno 
vrednost za inertne odpadke (vsebnost TOC manj kot 3 %). Na ostale lastnosti 
žlindre in pepela pa s termično  obdelavo ni mogoče vplivati, saj so odvisne 
predvsem od sestave goriva. Pepel in žlindra praviloma predstavljata inertni 
odpadek, ki ga je mogoče odlagati na odlagališču RCERO Celje.  
 
Produkti čiščenja dimnih plinov zaradi svojih lastnosti, tj. zaradi predvidenih 
povišanih vrednosti soli in kovin, spadajo med nevarne odpadke, zato jih prevzema 
pooblaščeni zbiralec nevarnih odpadkov. Le-ta jih v skladu s predpisi predela ali 
odloži na odlagališču za nevarne odpadke.  
 

 Slika 22: Silos nevarnih odpadkov (lastni fotoarhiv) 
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3 PRIKAZ PROBLEMA 
 
Po poročilih statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2006 v Sloveniji 
nastalo 865.620 ton komunalnih odpadkov, medtem ko je v letu 2007 nastalo  
885.595 ton komunalnih odpadkov, kar znaša 439 kg na prebivalca oz. 1,2 kg na 
prebivalca na dan. Zaskrbljujoč je podatek, da se je količina komunalnih odpadkov v 
letu 2007 v gospodinjstvih v primerjavi z letom 2006 v Sloveniji povečala za 2,3 %, 
v primerjavi z letom 2005 pa kar za 4,6 % (internetni vir 30).  
 
Vzrokov za povečevanje količin proizvedenih komunalnih odpadkov je veliko. Eden 
izmed glavnih pa je gotovo pomanjkljiva ozaveščenost prebivalcev, kot glavnih 
proizvajalcev komunalnih in ostalih odpadkov, pri njihovem ravnanju z le-temi. 
Pomanjkljiva ozaveščenost se kaže v odlaganju odpadkov v naravo, neločevanju 
odpadkov, v enkratni uporabi embalaže, ki sicer služi večkratni uporabi, itd.  
 
Pomanjkljiva ozaveščenost prebivalcev pa ne samo, da povečuje količine odpadkov, 
posledično prekomerno obremenjuje okolje.  
 
Problem pomanjkljive ozaveščenosti prebivalcev je sicer splošen problem, ki pa je 
karakterističen tudi za Savinjsko regijo.  
 
3.1 HIPOTEZA 
 
Stanje ozaveščenosti prebivalcev savinjske regije pri ravnanju s komunalnimi 
odpadki je na prenizkem nivoju, zato bi se bilo potrebno s prepoznavnostjo RCERO 
Celje med prebivalci še aktivno ukvarjati. 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za logistiko                        diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa 

 

 

Katarina Pečnik: Ravnanje s komunalnimi odpadki – primer Regionalnega centra za ravnanje z 
odpadki Celje 

42 

 

4 REZULTATI ANKETE 
 
V sklopu diplomske naloge smo pripravili anketo na temo ozaveščenosti prebivalcev 
(v prilogi) o ravnanju s komunalnimi odpadki v savinjski regiji ter o novonastalem 
RCERO Celje. 
 
Anketa je vsebovala 17 vprašanj zaprtega tipa, nekatera med njimi so bila 
navezujoča, pri katerih je bila potrebna posebna previdnost pri reševanju, saj so se 
vprašanja glede na odgovore med seboj izključevala. 
 
Vsebinsko je bil vprašalnik razdeljena na tri dele: 

• v prvem delu (vprašanja od 1 do 8) nas je zanimalo predvsem, ali imajo 
prebivalci možnosti ločenega zbiranja odpadkov in ali jih uporabljajo, ter če 
so in kakšni so mediji obveščanja o ravnanju z odpadki v njihovi občini; 

• drugi del vprašalnika (vprašanja 9 do 12) se je navezoval na RCERO Celje ter 
poznavanje le-tega; 

• zadnji, tretji del (vprašanja 13 do 17), pa je bil vezan na socialno-
demografske značilnosti vprašanih ter na morebitne pripombe, pohvale in 
mnenja vprašanih. 

 
4.1 METODOLOGIJA IN VZOREC 
 
Raziskava je pisno potekala v aprilu 2009, med prebivalci občin, ki sodelujejo v 
projektu RCERO Celje. 
 
Razdeljenih je bilo 300 vprašalnikov.  

• 10 (3,33 %) anketnih vprašalnikov ni bilo vrnjenih; 
• 60 (20,00 %) anketnih vprašalnikov  je bilo neveljavnih – razlog za to so 

navezujoča se vprašanja, ki se med seboj izključujejo; 
• za obdelavo je bilo uporabnih 230 (76,67 %) anketnih vprašalnikov .  

 
Osnova vzorčenja je bilo 24 občin Savinjske regije vključenih v RCERO Celje in 
naključno izbrani prebivalci le-teh, ne glede na spol, starost ali izobrazbo.  
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4.2 STRUKTURA VZORCA GLEDE NA SOCIALNO -   
DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 
 
V tem delu bomo predstavili socialno-demografske značilnosti vprašanih. Te podatke 
so vprašani sicer podali v tretjem delu vprašalnika, vendar jih zaradi učinkovitejše 
obdelave podatkov rajši podajamo na tem mestu. 
 
V raziskavi je sodelovalo 121 moških (52,61 %) in 109 žensk (47,39 %). 
 
Starostna struktura vprašanih je bila naslednja: 

• manj kot 20 let: 2,17 %  
• med 20 in 30 let: 28,70 %  
• med 30 in 40 let; 24,78 %  
• med 40 in 50 let: 26,09 %  
• med 50 in 60 let: 16,52 %  
• več kot 60 let:  1,74 %  

 
Izobrazbena struktura vprašanih je bila naslednja : 

• osnovna šola ali manj:   2,61 %  
• krajše izobraževanje:    1,74  % 
• poklicna šola:     12,17 %  
• srednja šola:     39,57 % 
• višja šola:     16,52 % 
• fakulteta, visoka šola, umet. akademija: 22,17 %  
• specializacija ali magisterij:   4,78 %  
• doktorat znanosti:    0,43 %  
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Raziskava je zajemala prebivalce vseh občin, ki sodelujejo v projektu RCERO Celje. 
Podatki o kraju bivanja vprašanih so naslednji: 
 
KRAJ BIVANJA ŠTEVILO  

Bistrica ob Sotli 1 
Braslov?e 5 
Dobje 1 
Dobrna 2 
Kozje 3 
Laško 14 

Mozirje 4 
Pod?etrtek 3 
Polzela 6 
Prebold 5 
Re?ica ob Savinji 2 
Rogaška Slatina 12 

Rogatec 3 
Šentjur 19 
Šmarje pri Jelšah 10 
Šmartno ob Paki 3 
Šoštanj 9 
Štore 4 

Tabor 1 
Vojnik 8 
Vransko 3 
Žalec 21 
Velenje 34 
Celje 50 

drugo 7 
SKUPAJ 230 

Tabela 3: Kraj bivanja vprašanih 
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Glede na različne izvajalce javnih služb zbiranja in odvoza odpadkov na področju 
RCERO Celje se število vprašanih deli na naslednji način: 
 

IZVAJALEC JAVNE SLUŽBE  ŠTEVILO ODSTOTEK 
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki 
d.o.o. Celje 

125 54,3% 

OKP, Javno podjetje za komunalne storitve 
Rogaška Slatina d.o.o. 

32 13,9% 

JP Komunala Laško d.o.o. 14 6,1% 
JP Komunala Mozirje d.o.o 6 2,6% 

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. 46 20,0% 
drugo 7 3,0% 

SKUPAJ 230 100,0% 

Tabela 4: Število vprašanih glede na  različne izvajalce javnih služb 
 

 
Slika 23: Grafični prikaz števila vprašanih glede na različne izvajalce javnih služb 
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4.3 REZULTATI ANALIZE PODATKOV 
 
V nadaljevanju predstavljamo rezultate analize podatkov iz ankete. Rezultati so 
predstavljeni v tabelah po posameznih vprašanjih ter povezanostjo socialno-
demografskih značilnosti vprašanih. 
 
1. Ali v vašem naselju obstaja možnost ločenega zbiranja odpadkov (ekološki otoki, 
razna zbirna mesta, posebni zabojniki za ločene odpadke)? 
 

MOŽNI ODGOVOR 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTEK 
da 165 71,7% 
ne 65 28,3% 

SKUPAJ 230 100,0% 

Tabela 5: Odgovori o tem, ali v naselju obstaja oziroma ne obstaja možnost ločenega 
zbiranja odpadkov 

 

 
Slika 24: Grafični prikaz odgovorov, ali v naselju obstaja oziroma ne obstaja 

možnost ločenega zbiranja odpadkov 
 
Iz podatkov je razvidno, da ima 71,7 % vprašanih v svojem naselju možnost 
ločenega zbiranja odpadkov, medtem ko 28,3 % vprašanih te možnosti v svojem 
naselju nima. 
 
Med vprašanimi, ki imajo v svojem naselju možnost ločenega zbiranja odpadkov, je 
največ moških (52,7 %), starih med 40 in 50 let (28,5 %), s srednješolsko izobrazbo 
(40,6 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki 
deluje OKP, javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (93,8 %). 
 
Med vprašanimi, ki v svojem naselju nimajo možnosti ločenega zbiranja odpadkov, 
je največ moških (52,3 %), starih med 30 in 40 let (26,2 %), s srednješolsko 
izobrazbo (36,9 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje 
z odpadki deluje JP Komunala Mozirje, d.o.o. (50 %). 
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2. V vašem naselju možnosti ločenega zbiranja odpadkov obstajajo, ali tudi sami 
ločujete odpadke? 
 

MOŽNI ODGOVORI 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTEK 
da, ločujem vse vrste odpadkov 102 61,8% 
da, vendar samo določene 43 26,1% 

ne, odpadkov ne ločujem 20 12,1% 
SKUPAJ 165 100,0% 

Tabela 6: Odgovori o tem, ali vprašani ločeno zbirajo odpadke glede na to, da v 
njihovem naselju ta možnost obstaja 

 

 
Slika 25: Grafični prikaz odgovorov o ločenem zbiranju odpadkov glede na to, da 

možnosti v naselju obstajajo 
 
Iz podatkov je razvidno, da skoraj 62 % vprašanih ločuje vse vrste odpadkov, okoli 
26 % jih ločuje samo določene vrste odpadkov, okoli 12 % vprašanih pa kljub temu, 
da imajo možnost ločenega zbiranja odpadkov, le–te ne koristi in odpadkov ne 
ločuje. 
 
Pri ločevanju vseh odpadkov so v večini moški (56,9 %), največ vprašanih je starih 
med 20 in 30 let (33,3 %), s srednješolsko izobrazbo (36,3 %), ki prihajajo iz naselji, 
kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje OKP, javno podjetje za 
komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (90 %). 
 
Pri ločevanju samo določenih frakcij odpadkov so v ospredju ženske (60,5 %), stare 
med 40 in 50 let (30,2 %), s srednješolsko izobrazbo (34,9 %), ki prihajajo iz naselji, 
kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje SIMBIO, družba za 
ravnanje z odpadki, d.o.o., Celje (40 %).   
 
Izmed teh 51,2 % vprašanih ločuje papir, 37,2 % plastenke in plastično embalažo, 
34,9 % steklo, 27,9 % biološke odpadke in 7 % pločevinke. 
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Med vprašanimi, ki odpadkov ne ločujejo, kljub temu da imajo tehnične možnosti za 
to, je največ moških (kar 60 %), starih med 20 in 30 let (40 %), s srednješolsko 
izobrazbo (60 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot  izvajalca javne službe za ravnanje z 
odpadki delujeta Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., (33,3 %) in JP Komunala 
Mozirje, d.o.o. (33,3 %). 
 
3. Kako daleč od vašega doma so mesta za ločeno zbiranje odpadkov oz. kako daleč 
se morate peljati, da odložite ločeno zbrane odpadke? 
 

MOŽNI ODGOVORI 
ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTEK 
pred mojim domom 48 29,1% 
50-100 m od mojega doma 62 37,6% 
do 1 km od mojega doma 32 19,4% 

več kot 1 km od mojega doma 23 13,9% 
SKUPAJ 165 100,0% 

Tabela 7: Odgovorov o lokaciji mest za ločeno zbiranje odpadkov 
 

 
Slika 26: Grafični prikaz odgovorov o lokaciji mest za ločeno zbiranje odpadkov 

 
29 % vprašanih ima mesta za ločeno zbiranje odpadkov kar pred svojim domom, 
skoraj 38 % vprašanih ima mesta za ločeno zbiranje 50-100 m od svojega doma, 
okoli 19 % vprašanih ima do mesta za ločeno zbiranje manj kot 1 km, medtem ko 
ima skoraj 14 % vprašanih do mesta za ločeno zbiranje odpadkov več kot 1 km od 
svojega doma. 
 
Med vprašanimi, ki imajo mesta za ločeno zbiranje odpadkov pred svojim domom, je 
največ moških (58,3 %), starih med 20 in 30 let (39,6 %), s srednješolsko izobrazbo 
(41,7 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki 
deluje OKP, javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (63,3 %).  
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Med tistimi, ki imajo od svojega doma do mesta za ločeno zbiranje odpadkov od 50 
do 100 m, je največ žensk (61,3 %), starih med 40 in 50 let (33,9 %), s srednješolsko 
izobrazbo (33,9 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje  
z odpadki deluje JP Komunala Laško, d.o.o. (50 %). 
 
Do 1 km od svojega doma ima največ moških (65,6 %), starih med 30 in 40 let (31,3 
%), s srednješolsko izobrazbo (34,4 %), ki prihajajo od drugod (33,3 %). 
 
Več kot 1 km od svojega doma ima največ moških (60,9 %), starih med 40 in 50 let 
(39,1 %), s srednješolsko izobrazbo (69,6 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot 
izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje JP Komunala Mozirje, d.o.o. 
(33,3 %). 
 
4. V vašem naselju možnosti ločenega zbiranja odpadkov ni, ali bi odpadke 
ločevali, če bi za to obstajale možnosti? 
 
MOŽNI ODGOVORI ŠTEVILO ODGOVROV  ODSTOTEK 
da 41 63,1% 

ne 4 6,2% 
ne vem 20 30,8% 

SKUPAJ 65 100,0% 

Tabela 8: Odgovori o tem, ali vprašani ločeno zbirajo odpadke glede na to, da v 
naselju nimajo te možnosti 
 

 
Slika 27: Grafični prikaz o ločenem zbiranju odpadkov, če v naselju možnosti ni 

 
Kar 63 % vprašanih bi v primeru, da bi imeli to možnost, odpadke ločevalo, 6 % je 
takšnih, ki odpadkov nebi ločevalo. Skoraj 31 % pa je neodločenih. 
 
Izmed tistih, ki bi odpadke ločevali, je največ žensk (53,7 %),  starih med 20 in 40 let 
(53,6 %), s srednješolsko izobrazbo (41,5 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za logistiko                        diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa 

 

 

Katarina Pečnik: Ravnanje s komunalnimi odpadki – primer Regionalnega centra za ravnanje z 
odpadki Celje 

50 

 

izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje JP Komunala Laško, d.o.o. (83,3 
%). 
 
Med tistimi, ki odpadkov ne bi ločevali, je 50 % moških in 50 % žensk, večina pa 
prihaja iz območji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje 
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (15,4 %). 
 
Med neodločenimi je največ moških (65 %), starih med 30 in 40 (25 %) ter 50 in 60 
let (25 %), največ jih ima poklicno in srednješolsko izobrazbo (60 %) in prihajajo iz 
naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje JP Komunala 
Mozirje, d.o.o. (66,7 %). 
 
5. Glede na to, da možnosti ločenega zbiranja odpadkov v vaši soseščini ni, kje 
predlagate, da bi objekti oz. zbirna mesta za ta namen lahko bila nameščena? 
 

MOŽNI ODGOVORI ŠTEVILO ODGOVOROV ODSTOTEK 
pred mojim domom 4 6,2% 

50-100 m od mojega doma 28 43,1% 
kjerkoli samo ne v moji soseski 13 20,0% 
ne vem 17 26,2% 
drugo 3 4,6% 

SKUPAJ 65 100,0% 

Tabela 9: Odgovori o lokacijah objektov oz. zbirnih mest za ločeno zbiranje 
odpadkov glede na to, da le-teh v naselju ni 
 

 
Slika 28: Grafični prikaz odgovorov o lokacijah objektov oz. zbirnih mest, glede na 

to, da le–teh v naselju ni 
 
Največ vprašanih, to je kar 43 %, bi najraje videlo, če bi bili objekti za ločeno 
zbiranje odpadkov od njihovega doma oddaljeni od 50 do 100 m. Okoli 26 % je 
neodločenih, 20 % je takšnih, ki se ne bi strinjali s tem, da bi bili objekti nameščenih 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za logistiko                        diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa 

 

 

Katarina Pečnik: Ravnanje s komunalnimi odpadki – primer Regionalnega centra za ravnanje z 
odpadki Celje 

51 

 

v njihovi soseski, skoraj 5 % je takšnih, ki se bi strinjali s kakšno drugačno 
možnostjo od teh, ki so bile ponujene, 6 % pa bi jih imelo objekt oz. zbirno mesto 
kar pred svojim domom. 
 
Med vprašanimi, ki bi imeli objekte oz. zbirna mesta nameščene pred svojim 
domom, je največ moških (75 %), starih med 20 in 30 let (50 %), s srednješolsko 
izobrazbo (50 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z 
odpadki deluje JP Komunala Laško, d.o.o. (16,7 %). 
 
Vprašani, ki bi raje imeli objekte nameščene od 50 do 100 metrov od svojega doma, 
so večinoma ženske (67,9 %), stare med 30 in 40 let (32,1 %), s srednješolsko 
izobrazbo (35,7 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje 
z odpadki deluje Simbio, družba za ravnanje z odpadki Celje, d.o.o. (50 %). 
 
Med vprašanimi, ki objektov ne bi imeli nameščenih v svoji soseski, je največ 
moških (53,8 %), starih med 20 in 30 let (30,8 %), s poklicno izobrazbo (53,8 %), ki 
prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje  JP 
Komunala Mozirje, d.o.o. (33,3 %). 
 
Med neodločenimi je največ moških (76,5 %), starih med 40 in 50 let (29,4 %), s 
srednješolsko izobrazbo (35,3 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne 
službe za ravnanje z odpadki deluje OKP, javno podjetje za komunalne storitve  
Rogaška Slatina, d.o.o. (100 %). 
 
Za kakšno drugačno možnost, bi se večinoma odločali moški (66,7 %), različnih 
starostnih skupin (med 30 in 40 let – 33,3 %, med 50 in 60 let 33,3 % ter več kot 60 
let – 33,3 %), največ vprašanih ima srednješolsko izobrazbo (66,7 %), ki prihajajo od 
drugod (100 %). 
 
6. Ali v vaši občini obstaja kakšen medij obveščanja o ravnanju z odpadki (o tem, 
kako pravilno ločevati odpadke, kje so zbirna mesta, kdo je odgovoren za odvoz 
odpadkov, novosti na področju ravnanja z odpadki in podobno)? 
 
MOŽNI ODGOVORI ŠTEVILO ODGOVOROV  ODSTOTEK 
da 130 56,5% 
ne 100 43,5% 

SKUPAJ 230 100,0% 

Tabela 10: Odgovori o tem, ali v občinah obstajajo mediji obveščanja o ravnanju z 
odpadki  
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Slika 29: Grafični prikaz odgovorov o tem, ali v občinah obstajajo mediji obveščanja o 

ravnanju z odpadki 
  

56,5 % vprašanih je pritrdilo, da v njihovi občini obstaja medij obveščanja o 
ravnanju z odpadki, 43,5 % je izjavilo, da v njihovi občini ni medija obveščanja o 
ravnanju z odpadki. 
 
Med vprašanimi, ki so pritrdili, da v njihovi občini obstaja medij obveščanja o 
ravnanju z odpadki, je bilo največ moških (52,3 %), starih med 40 in 50 let (31,5 %), 
s srednješolsko izobrazbo (37,7 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne 
službe za ravnanje z odpadki deluje OKP, javno podjetje za komunalne storitve 
Rogaška Slatina, d.o.o. (71,9 %). 
 
Med vprašanimi, ki so izjavili, da v njihovi občini medija obveščanja o ravnanju z 
odpadki ni, je bilo največ moških (53 %), starih med 20 in 30 let (31 %), s 
srednješolsko izobrazbo (40 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe 
za ravnanje z odpadki skrbi JP Komunala Mozirje, d.o.o. (83,3 %). 
 
7. Kateri medij obveščanja? 

MOŽNI ODGOVORI ŠTEVILO ODGOVOROV 
plakati 40 

letaki in zgibanke 82 
radijske in televizijske objave 19 
objave v lokalnih časopisih 61 
objave na spletnih straneh 29 
drugo 4 

Tabela 11: Mediji obveščanja 
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Slika 30: Grafični prikaz medijev obveščanja 

 
Na to vprašanje so odgovarjali tisti anketirani, ki so na šesto vprašanje odgovorili 
pritrdilno – to je 130 vprašanih (56,5 %). Možnih je bilo več odgovorov. Kot pa je 
razvidno iz tabele, se kot najpogostejši medij obveščanja pojavljajo letaki in 
zgibanke, za ta odgovor se je odločilo kar 82 vprašanih, sledijo objave v lokalnih 
časopisih, za ta odgovor se je odločilo 61 vprašanih, nato z 40 odgovori plakati, 29 
vprašanih se je odločilo za objave na spletnih straneh ter 11 za radijske in televizijske 
objave. Poleg naštetih so štirje vprašani podali še drugačne oblike obveščanja, in 
sicer objave na položnicah ter različne objave krajevnih skupnosti (npr. na oglasnih 
deskah). 
 
Največ vprašanih, kjer imajo različne medije obveščanja o ravnanju z odpadki, 
prihaja iz območja, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje OKP, 
javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (71,9 %), sledijo 
vprašani, ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki  
skrbi Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (63 %), nato sledijo vprašani, ki prihajajo 
od drugod (57,1 %), nato vprašani, ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne 
službe za ravnanje z odpadki deluje Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o. 
Celje (54,4 %), vprašani, ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za 
ravnanje z odpadki deluje JP Komunala Laško, d.o.o. (35,7 %) ter vprašani, ki 
prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje JP 
Komunala Mozirje, d.o.o. (16,7 %). 
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8. Ali ste že kdaj odložili odpadke v naravo in zakaj? 
 

MOŽNI ODGOVORI ŠTEVILO ODGOVOROV ODSTOTEK 

ne 171 74,3% 
da, ker mi ni mar za naravo 3 1,3% 
da, ker nisem vedel kam z odpadki 39 17,0% 

da, ker sem mislil, da bom moral v 
zbirnem centru plačati za oddajo 
odpadkov 

13 5,7% 

drugo 4 1,7% 
SKUPAJ 230 100,0% 

Tabela 12: Odgovori o odlaganju odpadkov v naravo 
 

 
Slika 31: Grafični prikaz odgovorov o odlaganju odpadkov v naravo 

 
Okoli 74 % vprašanih se še nikoli ni odločilo, da bi odpadke odložili v naravi. 
Nekoliko več kot 1 % je takšnih, ki jim ni mar za naravo in so odpadke nanjo 
nalagali. Okoli 17 % je takšnih, ki so odpadke odložili v naravi zaradi tega, ker niso 
vedeli, kam drugače z njimi, skoraj 6 % je takšnih, ki so odpadke že odložili v 
naravi, saj so mislili, da bodo morali v zbirnem centru plačati oddajo le-teh, skoraj 2 
% vprašanih pa sta sicer že odložila odpadke v naravo, vendar naj bi bili le-ti 
biološkega izvora. 
 
Med vprašanimi, ki še nikoli niso odložili odpadkov v naravo, je največ žensk (53,2 
%), starih med 20 in 40 let (56,2 %), s srednješolsko izobrazbo (40,9 %), ki prihajajo 
iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje JP Komunala 
Laško, d.o.o. (100 %). 
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Med vprašanimi, ki so odpadke že odložili v naravo, ker niso vedeli, kam z njimi, je 
največ moških (76,9 %), starih med 20 in 30 let (35,9 %),  s srednješolsko izobrazbo 
(33,3 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki 
deluje JP Komunala Mozirje, d.o.o. (50 %). 
 
Med vprašanimi, ki so odpadke že odložili v naravo, ker so mislili, da bodo morali v 
zbirnem centru plačati za oddajo le-teh, je največ moških (61,5 %), starih med 20 in 
40 let (61,6 %), s srednješolsko (30,8 %) in višješolsko izobrazbo (30,8 %), ki 
prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje JP 
Komunala Mozirje, d.o.o. (16,7 %). 
 
9. Ali poznate Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje? 
 

MOŽNI ODGOVORI  
ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTEK 
da 119 51,7% 
ne 111 48,3% 

SKUPAJ 230 100,0% 

Tabela 13: Odgovori o poznavanju Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje 

 
Slika 32: Grafični prikaz odgovorov o poznavanju Regionalnega centra za ravnanje 

z odpadki Celje 
 

Odstotek vprašanih, ki poznajo, in tistih, ki ne poznajo Regionalnega centra za 
ravnanje z odpadki Celje, je dokaj primerljiv. In sicer je po rezultatih sodeč skoraj 52 
% takšnih, ki center poznajo, in okoli 48 % takšnih, ki centra ne poznajo. 
 
Med vprašanimi, ki RCERO Celje poznajo, je največ moških (53,8 %), starih med 40 
in 50 let (29,4 %), s srednješolsko izobrazbo (38,7 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot 
izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje Simbio, družba za ravnanje z 
odpadki, d.o.o., Celje (64 %). 
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Med vprašanimi, ki RCERA Celje ne poznajo, je največ moških (51,4 %), starih med 
20 in 30 let (35,1 %), s srednješolsko izobrazbo (40,5 %), ki prihajajo iz naselji, kjer 
kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje JP Komunala Mozirje, d.o.o. 
(100 %). 
 
10. Ali ste zadovoljni z obveščanjem v zvezi z novostmi pri ravnanju z odpadki v 
Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje? 
 

MOŽNI ODGOVORI  
ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTEK 
da, z obveščanjem sem zelo zadovoljen/-na 26 21,8% 

da, z obveščanjem sem načeloma zadovoljen/-
na,  vendar bi se pri tem lahko še marsikaj 
izboljšalo 

70 58,8% 

ne, z obveščanjem sploh nisem zadovoljen/-na 23 19,3% 
SKUPAJ 119 100,0% 

Tabela 14: Odgovori o zadovoljstvu glede obveščanja v Regionalnem centru za 
ravnanje z odpadki Celje 

 

 
Slika 33: Grafični prikaz odgovorov o zadovoljstvu glede obveščanja v Regionalnem 

centru za ravnanje z odpadki Celje 
 
Okoli 59 % vprašanih, ki poznajo Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, je z 
obveščanjem načeloma zadovoljnih, vendar se strinjajo, da bi se na tem področju 
lahko še marsikaj izboljšalo. Okoli 22 % vprašanih je z obveščanjem zelo 
zadovoljnih, medtem ko 19 % anketiranih z obveščanjem sploh ni zadovoljnih. 
 
Med vprašanimi, ki so z obveščanjem zelo zadovoljni, je največ moških (61,5 %),  
starih med 40 in 50 let (46,2 %), s srednješolsko (23,1 %) in fakultetno izobrazbo 
(23,1 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki  
deluje JP Komunala Laško, d.o.o. (33,3 %). 
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Med vprašanimi, ki so z obveščanjem načeloma zadovoljni, vendar se strinjajo, da bi 
se na tem področju lahko še marsikaj izboljšalo, je največ moških (51,4 %), starih 
med 20 in 30 let (28,6 %), s srednješolsko izobrazbo (42,9 %), ki prihajajo iz naselji,  
kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje JP Komunala Laško, 
d.o.o. (66,7 %). 
 
Med vprašanimi, ki z obveščanjem sploh niso zadovoljni, je največ moških (56,5 %), 
starih med 40 in 50 let (39,1 %), s srednješolsko izobrazbo (43,5 %), ki prihajajo iz 
naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje OKP, javno 
podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (33,3 %). 
 
11. Ali odpadke, ki jih proizvedete, odvažajo v Regionalni center za ravnanje z 
odpadki Celje? 
 

MOŽNI ODGOVORI  
ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTEK 
da 81 35,2% 
ne 26 11,3% 
ne vem 123 53,5% 

SKUPAJ 230 100,0% 

Tabela 15: Odgovori o odvozu odpadkov v Regionalni center za ravnanje z odpadki 
Celje 
 

 
Slika 34: Grafični prikaz odgovorov o odvozu odpadkov v Regionalni center za  

ravnanje z odpadki Celje 
 
 
Glede na to, da odpadke iz vseh 24. sodelujočih občin odvažajo v Regionalni center 
za ravnanje z odpadki Celje, je dokaj presenetljiv podatek, da to ve le okoli 35 % 
vprašanih. Okoli 11 % vprašanih meni, da odpadkov, ki jih proizvedejo, ne odvažajo 
v center, medtem ko skoraj 54 % vprašanih ne ve, ali se odpadki odvažajo v center 
ali ne. 
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Med vprašanimi, ki so se strinjali s tem, da njihove odpadke odvažajo v RCERO 
Celje, je največ moških (58 %), starih med 40 in 50 let (30,9 %), s srednješolsko 
izobrazbo (27,2 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje 
z odpadki deluje Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Celje (47,2 %). 
 
Med vprašanimi, ki menijo, da odpadkov, ki jih proizvedejo ne odvažajo v RCERO 
Celje, je največ moških (57,7 %), starih med 20 in 30 let (50 %), s srednješolsko 
izobrazbo (50 %), ki prihajajo od drugod (42,9 %) oz. če gledamo samo občine, ki so 
vključene v RCERO Celje, jih največ prihaja iz naselji, kjer kot izvajalec javne 
službe za ravnanje z odpadki deluje OKP, javno podjetje za komunalne storitve, 
d.o.o., Rogaška Slatina (21,9 %).  
 
Med vprašanimi, ki ne vedo, ali se njihovi odpadki odvažajo v RCERO Celje, je 
največ žensk (52 %), starih med 20 in 30 let (30,9 %),  s srednješolsko izobrazbo 
(40,7 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki 
deluje JP Komunala Mozirje, d.o.o. (100 %).  
 
12. Menite, da bi lahko bilo takšnih centrov za ravnanje z odpadki v Sloveniji več? 
 

MOŽNI ODGOVORI  
ŠTEVILO 

ODGOVOROV ODSTOTEK 
da 162 70,4% 
ne 4 1,7% 
o tem nimam posebnega mnenja 64 27,8% 

SKUPAJ 230 100,0% 

Tabela 16: Odgovori o več centrih za ravnanje z odpadki v Sloveniji 
 

 
Slika 35: Grafični prikaz odgovorov o več centrih za ravnanje z odpadki v Sloveniji 
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Okoli 70 % vprašanih se strinja, da bi lahko bilo takšnih centrov več, okoli 28 % o tej 
stvari nima posebnega mnenja. Le 2 % vprašanih meni, da takšnih centrov v 
Sloveniji ne potrebujemo. 
 
Med vprašanimi, ki se strinjajo, da bi lahko bilo takšnih centrov za ravnanje z 
odpadki v Sloveniji več, je največ žensk (55,6 %), starih med 30 in 40 let (26,5 %), s 
srednješolsko izobrazbo (42 %), ki prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe 
za ravnanje z odpadki deluje JP Komunala Laško, d.o.o. (85,7 %). 
 
Med vprašanimi, ki menijo, da takšnih centrov ne potrebujemo, je polovica moških 
in polovica žensk, različnih starosti in stopenj izobrazbe, največ pa jih prihaja iz 
naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje Komunalno 
podjetje Velenje, d.o.o. (4,3 %). 
 
Med vprašanimi, ki o tem vprašanju nimajo posebnega mnenja, je največ moških 
(54,7 %), starih med 40 in 50 let (28,1 %), s srednješolsko izobrazbo (34,4 %), ki 
prihajajo iz naselji, kjer kot izvajalec javne službe za ravnanje z odpadki deluje JP 
Komunala Mozirje, d.o.o. (33,3 %). 
 
Na koncu anketnega vprašalnika so imeli vprašani možnost podati pripombe, 
predloge in mnenja za izboljšanje trenutnega stanja. 
 
Ponavljajoča se mnenja so, da bi bilo potrebno očistiti prenekatera divja odlagališča, 
povečati obveščenost prebivalcev s področja ravnanja z odpadki, tematiko ravnanja z 
odpadki vključiti v vrtce in šole, poostriti nadzor nad ravnanjem z odpadki ter 
kaznovati kršitelje itd. 
 

4.4 OVREDNOTENJE HIPOTEZE   
 
Prvi del hipoteze – »stanje ozaveščenosti prebivalcev Savinjske regije pri ravnanju s 
komunalnimi odpadki je na prenizkem nivoju«, SE OVRŽE. 
 
Rezultati ankete so pokazali, da še skoraj 30 % vprašanih v svojem naselju nima 
možnosti ločenega zbiranja odpadkov ter da če bi jih imeli, bi se jih po večini tudi 
posluževali. Po drugi strani pa se je pokazalo, da ostalih 70 %, ki možnosti imajo, le-
te tudi koristijo in odpadke ločujejo. Iz rezultatov je tudi razvidno, da so mediji 
obveščanja o ravnanju s komunalnimi odpadki prešibki – samo 56,5 % vprašanih je 
potrdilo, da v njihovi občini mediji obstajajo.  
Menimo, da bi iz danih rezultatov lahko sklepali, da ne glede na to, da je procent 
tistih, ki nimajo urejenih možnosti ločenega zbiranja odpadkov, dokaj visok in ne 
glede na to, da je medijska pokritost na področju občin Savinjske regije zelo slaba, so 
ljudje dokaj dobro ozaveščeni na področju učinkovitega ravnanja s komunalnimi 
odpadki. V prid temu je tudi podatek, da skoraj 75 % vprašanih še nikoli ni odložilo 
odpadkov v naravo, kar je tudi zelo spodbudno. 
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Drugi del hipoteze – »s prepoznavnostjo RCERO Celje med prebivalci, bi se bilo 
potrebno še aktvno ukvarjati«, SE POTRDI. 
 
Rezultati kažejo, da samo polovica vprašanih RCERO Celje pozna. Razočaral je 
podatek, da samo 35,4% vprašanih ve, da se odpadki, ki jih proizvedejo odvažajo v 
RCERO Celje.  
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5 PRIKAZ REŠITVE 
 
Reševanja problema pomanjkljive ozaveščenosti prebivalcev na področju Savinjske 
regije in nepoznavanja RCERO Celje bi se bilo potrebno lotiti na sistematičen način.  
 
V prvi vrsti bi bilo potrebno vsem prebivalcem zagotoviti enake možnosti pri 
ravnanju s komunalnimi odpadki – tako pri zbiranju mešanih komunalnih odpadkov 
kakor tudi pri ločenem zbiranju odpadkov. Tukaj mislimo predvsem na postavitev 
zabojnikov tako za mešane komunalne odpadke kot tudi za ločeno zbrane odpadke.  
Večinoma so zabojniki za mešane komunalne odpadke v vsakem gospodinjstvu, 
čeprav se tu in tam tudi najde kakšna izjema, ki svoje odpadke skrivaj odlaga kar v 
sosedov zabojnik. Več težav nastaja pri ločeno zbranih frakcijah. Iz rezultatov ankete 
je razvidno, da skoraj 30 % vprašanih v svojem naselju nima možnosti ločenega 
zbiranja odpadkov, saj za to nima tehničnih možnosti – nima primernih zabojnikov, 
ekoloških otokov ali urejenih zbirnih mest.  
 
Zato bi bilo potrebno, da bi moralo imeti vsako, še tako odročno naselje, urejene 
možnosti za ločeno zbiranje odpadkov. Najprej bi bilo potrebno poskrbeti za naselja, 
kjer možnosti ločenega zbiranja odpadkov še niso urejene. Nato pa bi bilo potrebno 
postopno nadgrajevati že obstoječi sistem objektov za ločeno zbiranje odpadkov in  
ga redno širiti ter pri tem iskati nove možnosti in nove tehnologije. 
 
Poleg tega bi bilo nujno potrebno skrbeti za redni odvoz odpadkov, po možnosti 
vsake ločeno zbrane frakcije posebej oz. z za odvoz ločenih frakcij prirejenimi vozili. 
 
Za ozaveščanje prebivalcev na področju ravnanja s komunalnimi odpadki bi v prvi 
vrsti morale poskrbeti država in lokalne skupnosti ter podjetja, ki na kakršen koli 
način upravljajo z odpadki. Le–ta bi se morala med seboj uskladiti in s skupnimi 
akcijami vplivati na prebivalce.  
 
Podjetja, ki skrbijo za ravnanje z odpadki, bi lahko v sodelovanju z ministrstvom za 
šolstvo že v osnovnih šolah izvajala pouk ravnanja z odpadki in splošno varstva 
okolja. V okviru tega bi se večkrat letno izvajale že poznane akcije zbiranja 
odpadnega papirja. Tukaj bi se lahko zadevo nadgradilo in pričelo še z akcijami 
zbiranja plastičnih vrečk, plastenk, plastične embalaže ...V tej fazi bi se otroke 
motiviralo tudi k čim manjši uporabi vseh teh plastičnih „potrebščin“ in jih 
spodbujalo k uporabi okolje varnih alternativ – npr. nakupovalne vrečke iz blaga. S 
takšnim načinom bi otroke že v mladosti naučili pravilnega ravnanja z odpadki, ki bi 
ga nato prenesli v vsakdanje življenje. Poleg tega pa bi skozi otroke ozaveščali tudi 
njihove starše in celotno družino. 
 
Glede na to, da se populacija stara, bi bilo potrebno pozornost usmeriti tudi na 
starejše prebivalce. Le–tem so ločeno zbiranje odpadkov, zbirni centri, centri za 
ravnanje z odpadki nekaj novega in dostikrat tudi nepotrebnega. Pristop do teh 
skupin prebivalcev bi moral temeljiti na slikovnih predstavitvah, organizirati bi bilo 
potrebno dneve odprtih vrat, različne ekskurzije, okoljevarstvene akcije in podobno. 
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K povečanju stopnje ozaveščanja pa bi lahko dosti pripomoglo tudi primerno 
ravnanje ljudi iz javnega sveta. Le–ti imajo na večino ljudi poseben vpliv, ljudje jim 
sledijo in jih na vsakem koraku spremljajo, tako da bi posledično tudi to lahko 
vplivalo na zviševanje zavesti o primernem ravnanju z odpadki. 
 
Ozaveščanje prebivalcev bi moralo potekati tudi skozi različne medije. Vendar je 
bistvenega pomena, da akcije ozaveščanja ne bi bile kratke in udarne, ki bi jih v 
kratkem času vsi pozabili, ampak akcije, ki bi se odvijale dalj časa, da bi se ljudje 
počasi navadili nanje, da bi jim „zlezle pod kožo“ in bi začeli delovati v njihovem 
duhu. Na ta način bi ljudje počasi začeli ravnanje z odpadki jemati bolj resno. 
 
Potrebno bi bilo zaostriti nadzor nad zbiranjem komunalnih odpadkov. To bi bilo 
seveda možno šele takrat, ko bodo imeli ljudje vse tehnične možnosti za učinkovito 
ravnanje z odpadki in ko bodo o tej temi tudi dovolj kvalitetno ozaveščeni. 
 
Nadzorovati bi bilo potrebno, kako ljudje zbirajo komunalne odpadke, ali jih 
odlagajo v prave zabojnike in na pravilen način. V tej fazi bi lahko pričeli  razmišljati 
tudi o kaznih za tiste, ki bi komunalne odpadke nepravilno odlagali, tako da bi 
zbrana sredstva koristila skupnosti.  
 
Izkušnje kažejo, da se karkoli drugega brez denarne kazni ne obnese. Dober primer je 
Inšpektorat MU Mestne občine Ljubljana (MOL), ki je v sodelovanju z javnim 
podjetjem Snaga, d.o.o., v maju 2009 začel izvajati obsežno akcijo nadzora ločevanja 
odpadkov. Namen te akcije je bil »spodbuditi uporabnike javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov, k čim boljšemu odnosu do okolja pa tudi do občutka 
odgovornosti obveznega ravnanja z odpadki« (internetni vir 1). V primeru 
ugotovljenih kršitev pri razvrščanju odpadkov so predvideli globe od 100 € do 
10.000 €, tako za posameznike kot tudi za upravnike stavb, na katere so vezani 
zabojniki, pravne osebe in samostojne podjetnike. 
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6 ZAKLJUČEK 
 

V nalogi smo obravnavali RCERO Celje, postopke, ki znotraj njega potekajo in 
splošno prepoznavnost med prebivalci, poleg tega pa tudi trenutno stanje na področju 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Savinjski regiji ter stanje ozaveščenosti na 
področju ravnanja s komunalnimi odpadki med prebivalci, kar smo prikazali tudi s 
pomočjo ankete.  S tem smo dosegli tako cilj kot tudi namen naloge, ki smo ju 
zastavili v uvodu. 
 
Na območju občin, ki so vključene v RCERO Celje, živi preko 250.000 prebivalcev. 
V kolikor bi želeli za to celotno populacijo predstaviti učinkovit reprezentativni 
vzorec in ga anketirati, bi bilo le-to povezano z ogromnimi stroški, ki si jih žal v času 
študija ne moremo privoščiti ter možnostjo napak pri obdelavi pridobljenih podatkov, 
kar bi lahko pripeljalo do napačnih končnih rezultatov. Zato smo se odločili, da 
raziskavo naredimo na manjšem vzorcu, kateri je obvladljiv za učinkovito obdelavo 
podatkov in v katerega bodo vključeni naključno izbrani prebivalci vseh 24 občin, ki 
so vključene v RCERO Celje, ne glede na spol, starost ali izobrazbo.  
Za končno obdelavo je bilo uporabnih 230 od 300 anketnih vprašalnikov, v raziskavo 
pa so bili vključeni prebivalci vseh 24 občin, ki so vključene v RCERO Celje. 
 
Ugotovili smo, da bo potrebno na področju ravnanja s komunalnimi odpadki še 
ukrepati. Na podlagi v anketi pridobljenih rezultatov, smo del hipoteze o 
ozaveščenosti prebivalcev ovrgli. Del hipoteze s področja prepoznavnosti RCERO 
Celje pa potrdili.  
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PRILOGA 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Spoštovani, 
 
Sem Katarina Pečnik, študentka Fakultete za logistiko Celje. V okviru diplomskega dela 
Ravnanje s komunalnimi odpadki – primer Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje 
pripravljam raziskavo na temo ozaveščenosti prebivalcev o ravnanju s komunalnimi odpadki 
v Savinjski regiji ter o novonastalem Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje. 
 
Sodelovanje v anketi je povsem anonimno in služi v raziskovalne namene. Na vprašanja 
odgovorite tako, da obkrožite črko pred ustreznim odgovorom oz. dopišete svoje mnenje. 
 
Za sodelovanje se iskreno zahvaljujem in vam želim lep dan. 
 
Katarina Pečnik 
 
1. Ali v vašem naselju obstaja možnost ločenega zbiranja odpadkov (ekološki otoki, 
razna zbirna mesta, posebni zabojniki za ločene odpadke)? 

a) da 
b) ne 

 
Naslednja vprašanja (2., 3., 4. in 5.) se navezujejo na odgovor iz 1. vprašanja. Prosim, da na 
vprašanji 2. in 3. odgovarjate v primeru, če ste na 1. vprašanje odgovorili pritrdilno. V 
kolikor ste na 1. vprašanje odgovorili nikalno, prosim, če odgovarjate na 4. in 5. vprašanje. 
 
2. V vašem naselju možnosti ločenega zbiranja odpadkov obstajajo - ali tudi sami  
ločujete odpadke? 

a) da, ločujem vse vrste odpadkov (papir in karton, plastenke in plastično embalažo, 
steklo, pločevino, biološke odpadke) 

b) da, vendar samo določene vrste odpadkov (katere:__________________________) 
c) ne, odpadkov ne ločujem 

 
3. Kako daleč od vašega doma so mesta za ločeno zbiranje odpadkov oz. kako daleč se 
morate peljati, da odložite ločeno zbrane odpadke? 

a) pred mojim domom 
b) 50-100 m od mojega doma 
c) do 1 km od mojega doma 
d) več kot 1 km od mojega doma 

 
4. V vašem naselju možnosti ločenega zbiranja odpadkov ni, ali bi odpadke ločevali, če 
bi za to obstajale možnosti? 

a) da 
b) ne 
c) ne vem 
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5. Glede na to, da možnosti ločenega zbiranja odpadkov v vaši soseščini ni. Kje 
predlagate, da bi objekti oz. zbirna mesta za ta namen lahko bila nameščena? 

a) pred mojim domom 
b) 50-100 m od mojega doma 
c) kjerkoli, samo ne v moji soseski 
d) ne vem 
e) drugo:__________________________________ 

 
6. Ali v vaši občini obstaja kakšen medij obveščanja o ravnanju z odpadki (o tem, kako 
pravilno ločevati odpadke, kje so zbirna mesta, kdo je odgovoren za odvoz odpadkov, 
novosti na področju ravnanja z odpadki in podobno)?  

a) da  
b) ne 

 
V primeru pritrdilnega odgovora, prosim odgovorite tudi na 7. vprašanje. 
 
7. Kateri mediji obveščanja? 

a) plakati 
b) letaki in zgibanke 
c) radijske in televizijske objave 
d) objave v lokalnih časopisih 
e) objave na spletnih straneh 
f) drugo:____________________________________ 

 
8. Ali ste že kdaj odložili odpadke v naravo in zakaj? 

a) ne 
b) da, ker mi ni mar za naravo 
c) da, ker nisem vedel, kam z odpadki 
d) da, ker sem mislil, da bom moral v zbirnem centru plačati za oddajo odpadkov 
e) drugo:___________________________________ 

 
9. Ali poznate Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje? 

a) da 
b) ne 

 
V kolikor ste odgovorili pritrdilno, prosim nadaljujte pri naslednjem vprašanju, v nasprotnem 
primeru nadaljujte pri vprašanju 11. 
 
10. Ali ste zadovoljni z obveščanjem v zvezi z novostmi pri ravnanju z odpadki v 
Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje? 

a) da, z obveščanjem sem zelo zadovoljen/-na 
b) da, z obveščanjem sem načeloma zadovoljen/-na, vendar bi se pri tem lahko še 

marsikaj izboljšalo 
c) ne, z obveščanjem sploh nisem zadovoljen/-na 

 
11. Ali odpadke, ki jih proizvedete, odvažajo v Regionalni center za ravnanje z odpadki 
Celje? 

a) da 
b) ne 
c) ne vem 

 



Univerza v Mariboru – Fakulteta za logistiko                        diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa 

 

 

Katarina Pečnik: Ravnanje s komunalnimi odpadki – primer Regionalnega centra za ravnanje z 
odpadki Celje 

69 

 

12. Menite, da bi lahko bilo takšnih centrov za ravnanje z odpadki v Sloveniji več? 
a) da 
b) ne 
c) o tem nimam posebnega mnenja 
 

13. Spol? 
a) moški 
b) ženski 

 
14. Starost? 

a) manj kot 20 let 
b) med 20 in 30 let 
c) med 30 in 40 let 
d) med 40 in 50 let 
e) med 50 in 60 let 
f) več kot 60 let 

 
15. Izobrazba? 

a) osnovna šola ali manj (I. in II. stopnja) 
b) krajše izobraževanje (III. stopnja) 
c) poklicna šola (IV. stopnja) 
d) srednja šola (V. stopnja) 
e) višja šola (VI./1 stopnja) 
f) fakulteta, visoka šola, umet. akadem. (VI. stopnja) 
g) specializacija ali magisterij (VII. stopnja) 
h) doktorat znanosti (VIII. stopnja) 

 
16. Ali bivate v kateri od spodaj naštetih občin? Prosim obkrožite. 
a) Bistrica ob Sotli  b) Braslovče 
c) Dobje   č) Dobrna 
d) Kozje   e) Laško 
f) Mozirje   g) Podčetrtek 
h) Polzela   i) Prebold 
j) Rečica ob Savinji  k) Rogaška Slatina 
l) Rogatec   m) Šentjur 
n) Šmarje pri Jelšah  o) Šmartno ob Paki 
p) Šoštanj   r) Štore 
s) Tabor   š) Vojnik 
t) Vransko   u) Žalec 
v) Velenje   z) Celje 
ž) drugo:________________________________ 
 
 
17. Vaše pripombe, predlogi in mnenja za izboljšanje trenutnega stanja! 
____________________________________________________________________ 
 


