
  
  
 
 
 
 
 
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
Trnoveljska cesta 1  
3000 Celje 
 
Tel.: 03 490 75 85, Fax: 03 425 55 30 
E-pošta: rok.samec@ce.kgzs.si  
Celje, 3. 8. 2020 
 
 
 
Kako ravnati z odpadno silažno folijo in mrežo? 
 
 
Spravilo kakovostne krme je v letošnjem letu zelo oteženo zaradi nestabilnega, 
deževnega vremena. Velikokrat se nam zgodi, da na kmetiji v danem trenutku 
nimamo dovolj delovne sile, hkrati pa moramo v zelo kratkem času poskrbeti za 
ustrezno skladiščenje oz. konzerviranje krme. Ne glede na ceno, to storimo z 
baliranjem v valjaste oz. »okrogle« bale in tako krmo pospravimo še pred dežjem. 

Še tako uporabna rešitev baliranja pa ima tudi slabo lastnost - kaj storiti s folijo in 
mrežo po odprtju bal ter tudi drugimi folijami, ki se uporabljajo v kmetijstvu? 

Vsi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju kmetijske dejavnosti (silažna folija, mreža 
porabljena pri ovijanju bal, ipd.) ne sodijo med komunalne odpadke, zato moramo z 
njimi ustrezno ravnati. To pomeni, da jih moramo hraniti in oddati ločeno od 
komunalnih odpadkov. 

Odpadno folijo in mrežo moramo obvezno oddati v zbirni center za odpadke. 
Torej pristojni službi, ki med drugim skrbi tudi za odvoz komunalnih odpadkov na 
našem območju. Omenjen odpadek so do nedavnega v zbirnih centrih prevzemali 
brezplačno, danes pa prevzem odpadne folije in mreže ponekod že zaračunavajo. 
Podatke glede plačila lahko preverite pri vaši komunalni službi. 

Pri tem velja še opozoriti, da je prepovedano vsako odlaganje odpadne folije in 
mreže v okolje (črna odlagališča). Prav tako tudi sežiganje tovrstnih odpadkov. 
Omenjena dejanja slabo vplivajo na širše okolje, kot tudi na naše zdravje, zato 
poskrbimo, da naše okolje ostane takšno kot so ga nam pustili predniki za prihodnje 
rodove. 
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Pri porabi bal je odpadno silažno folijo in mrežo prepovedano odlagati v okolje ali kuriti !!! 
(foto: Rok Samec) 

Več o ravnanju z odpadki si lahko preberete v Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, 

št. 37/15 in 69/15) in spletni strani Direktorata za okolje – Ministrstvo za okolje in 
prostor (https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/okolje/ravnanje-z-odpadki/). 
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