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Zadeva: Povpraševanje občine članice SOS - podzemne zbiralnice odpadkov  

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem za ostale občine, in sicer 

jo je zanimalo v katerih slovenskih občinah imajo vgrajene podzemne zbiralnice za odpadke. 

Občine članice smo o tem povprašali in jih prosili za odgovore do vključno 5.10.2018. V 

nadaljevanju podajamo prejete odgovore: 

 

MO Maribor V Mestni občini Maribor imamo predvsem zaradi težav z umestitvijo 

v prostor le dve podzemni zbiralnici za ločeno zbiranje odpadkov. 

Obe se nahajata na območju Trga Leona Štuklja. Glavna ovira pri 

sicer veliki želji po umestitve večih tovrstnih zbiralnic pa je 

prepredenost podzemnih komunalnih vodov. Trenutno pa potekajo 

na Snagi Maribor priprave na povsem nove umestitve manjših 

zbiralnic, ki ne segajo v takšno globino kot do sedaj uporabljene. 

MO Ljubljana  Da, Mestna občina Ljubljana ima vgrajene podzemne zbiralnice za 

odpadke. 

Zagorje ob Savi Takšnih zbiralnic v občini Zagorje ob Savi, nimamo ! 

Občina Škofja Loka V zvezi z vašim vprašanjem vaš obveščam, da v občini Škofja Loka 

nimamo vgrajenih podzemnih zbiralnic za odpadke. 

Občina Ormož Sporočam vam, da Občina Ormož nima vgrajenih podzemnih 

zbiralnic za odpadke. 

Občina Dobrova – 

Polhov Gradec 

Občina Dobrova – Polhov Gradec nima podzemnih zbiralnic 

odpadkov. 

Občina Cerkvenjak Občina Cerkvenjak nima tovrstnega zbiralnika odpadkov. 

Občina Zreče  V občini zreče tega še nimamo.  

Občina Šoštanj Na območju občine Šoštanj nimamo vgrajenih podzemnih zbiralnic 

za odpadke. 

Občina Črnomelj  Na vaše povpraševanje vam odgovarjamo, da nimamo vgrajenih 

podzemnih zbiralnic za odpadke. Nas pa zanimajo za staro mestno 

jedro in mestno pokopališče. Če bo rezultat povpraševanja pregled 

oz. vsaj nabor izvedb podzemnih zbiralnic za odpadke nam to 

prosim, posredujte.  

Občina Domžale Občina Domžale nima vgrajenih podzemnih zbiralnic za odpadke. 

Občina Vitanje Na področju naše Občine Vitanje nimamo vgrajenih podzemnih 

zbiralnic za odpadke. 
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