NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
V GOSPODINJSTVIH

Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je na podlagi veljavne zakonodaje dolžan obveščati
povzročitelje odpadkov o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. V
nadaljevanju so podane informacije in navodila glede ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Vse
nenevarne in nevarne odpadke v gospodinjstvih je potrebno:
• pravilno zbirati oz. razvrščati v namenskih zabojnikih, kontejnerjih, posodah oz. zbiralnicah,
• oddajati v zbirni center,
• oddajati v premično zbiralnico v primeru nevarnih odpadkov,
na način, da ne predstavljajo nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali okolja pred njihovim prepuščanjem.
Vse nenevarne komunalne odpadke, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi, je potrebno
prepuščati kot nevarne komunalne odpadke.
ODPADKI, KI SE PREPUŠČAJO PO SISTEMU OD VRAT DO VRAT
Mešani komunalni odpadki (sivi zabojnik ali kontejner pri večstanovanjskih objektih), mešana komunalna
odpadna embalaža (zelen zabojnik z rumenim pokrovom) ter biološki odpadki (rjav zabojnik), se zbirajo v
posameznih zabojnikih pri stanovanjskih objektih in prepuščajo izvajalcu javne službe po sistemu od vrat
do vrat.
ZBIRALNICE LOČENIH FRAKCIJ (EKOLOŠKI OTOKI)
Na celotnem območju občine Zagorje ob Savi je trenutno urejenih 122 zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških
otokov), ki so namenjeni zbiranju PAPIRJA (papir in karton ter papirna in kartonska embalaža) ter STEKLA
(steklo in steklena embalaža).
Vrste odpadkov, ki se odlagajo v posamezni zabojnik so prikazane v spodnji tabeli:

Vrsta zabojnika
PAPIR

Odpadki, ki se odlagajo v zabojnik
•

časopisi, revije, prospekti, zvezki, knjige, brošure,
pisarniški in računalniški papir, embalažni papir,
kartonske škatle, drugi izdelki iz papirja in
kartona ipd.

•

vse vrste steklenic, kozarci za vlaganje in druge
steklene posode, kozarčki in stekleničke otroške
hrane, razbiti kozarce in steklenice ipd.

STEKLO

ULIČNI ZBIRALNIKI ZA ZBIRANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (E-ODPADKOV) IN ODPADNIH
BATERIJ
Urejenih je šest (6) uličnih zbiralnikov za zbiranje E-odpadkov (štirje na območju Zagorja ob Savi, eden na
območju Kisovca in eden na območju Izlak).
Vrsta
zabojnika
E-odpadki

Odpadki, ki se odlagajo v zabojnik
❖ mali gospodinjski aparati (električni mešalniki, likalniki, tehtnice, ure,
grelniki vode, ožemalniki, opekači kruha, salamoreznice, …),
❖ računalniška oprema in zabavna elektronika (mobilni telefoni,
telefoni, računalniki, tiskalniki, zvočniki, tipkovnice, radijske
sprejemnike, kasetofone, gramofone, računalniške miške, kalkulatorje,
polnilci, fotoaparati, slušalke, DVD predvajalnike, kamere,…),
❖ ostala mala oprema in orodja (sušilnike in kodralnike las, električna
orodja, sesalniki, ventilatorji, brivnike, svetilke,…),
❖ igrače (vse igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok iz
omrežja, baterije ali akumulatorje),
❖ prenosne baterije in akumulatorji (baterije AA, AAA, AAAA, DC, 9V,…).

Odpadno električno in elektronsko opremo se lahko vseskozi predaja tudi v Zbirnem centru.
ZBIRALNICE ZA TEKSTIL – ODPADNA OBLAČILA, OBUTEV
Urejenih je osem (8) zbiralnic za zbiranje oblačil, obutev (štiri na območju Zagorja ob Savi, dve na območju
Kisovca in dve na območju Izlak).
Vrsta zabojnika
Zabojnik za
zbiranje oblačil,
obutev

Odpadki, ki se odlagajo v zabojnik
•
•
•
•
•

uporabna rabljena oblačila (ženska, moška, otroška oblačila),
uporabna rabljena obutev,
ves hišni tekstil (posteljnina, prti, brisače, zavese,…),
modni dodatki (torbice, šali, kape, rokavice,…),
plišaste igrače.

ZBIRALNICE ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV
Urejenih je dvanajst (12) zbiralnic za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev (štiri na območju
Zagorja ob Savi, dve na območju Kisovca, dve na območju Izlak, štiri na območju ostalih-okoliških krajevnih
skupnosti).
Vrsta zabojnika
Posoda za zbiranje odpadnega
jedilnega olja

Odpadki, ki se odlagajo v zabojnik
•
•

rastlinska olja (olivno olje ali olja različnih semen),
rastlinske in živalske maščobe (maslo ali margarina), ki
ostanejo od kuhanja ali cvrtja.

Avtomobilska (motorna) olja je prepovedano oddajati v
zbiralnico !

KOSOVNI ODPADKI
Vsako gospodinjstvo, ki je plačnik stroškov ravnanja z odpadki, lahko kosovne odpade brezplačno pripelje
v zbirni center, poleg tega pa lahko enkrat letno naroči brezplačni odvoz do 2 m 3 kosovnih odpadkov. V
primeru, da količine presegajo 2 m3, se presežek zaračuna po ceniku družbe. Kosovni odpadki so
predvsem: leseno in oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, preproge, športni rekviziti (smuči, kolesa…), igrače,
orodje, oprema (sodi, zabojniki, posode…), vrtna oprema (mize, stoli ,senčniki…), EE-opreme (bela
tehnika…), izrabljene gume ipd.. Za odvoz kosovnih odpadkov je potrebno izpolniti in poslati obrazec, ki
je na voljo na spletni strani podjetja.

PREMIČNA ZBIRALNICA ZA LOČENO ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV
Nevarni odpadki iz gospodinjstev se zbirajo v zbirnem centru in enkrat (1x) letno s pomočjo premične
zbiralnice nevarnih odpadkov (tovorno vozilo, namenski kontejner). O terminih in lokacijah zbiranja
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in vrstah nevarnih odpadkov, ki se zbirajo, so povzročitelji obveščeni
preko spletne strani družbe in spletne strani Občine.
NAMENSKE VREČE ZA ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODPADNE EMBALAŽE

V primerih občasnega povečanja količin mešanih komunalnih odpadkov
ali mešane odpadne embalaže, ko eden od zabojnikov ne zadošča, lahko
povzročitelji kupijo namenske vrečke za zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov ali mešane odpadne embalaže in sicer na blagajni družbe
Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi.

LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (U.L. RS št.
39/2010), povzročitelje odpadkov spodbuja k hišnemu kompostiranju kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada. Če gospodinjstva nimajo možnosti kompostiranja, morajo biološko razgradljive odpadke
prepuščati izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki v posebnem zabojniku, ločeno od ostalih komunalnih
odpadkov.

Prepovedano je mešanje bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki oz. odlaganje bioloških
odpadkov v zabojnik za mešane komunalne odpadke.
ZBIRNI CENTER
Zbirni center se nahaja na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov »Kamnolom Zagorje«. V
zbirni center lahko občani – povzročitelji odpadkov oddajo sortirane odpadke iz gospodinjstev, katerih
količina je prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne odvaža kot tudi druge odpadke (kosovni
odpadki, EE-oprema, izrabljene gume, les, nevarni odpadki, tekstil…).

Obratovalni čas Zbirnega centra:

Parni teden v letu

Neparni teden v letu

Čas prevzemanja odpadkov
Ponedeljek

9.00 -20.00 ure

9.00 -20.00 ure

Sreda

9.00 -20.00 ure

9.00 -20.00 ure

Petek

10.00 – 14.00 ure

6.00 – 14.00 ure

Sobota

8.00 – 12.00 ure

V primeru praznika oz. dela prostega dne, zbirni center ne obratuje!
V Zbirnem centru ni možna oddaja gradbenih odpadkov!
Vse povzročitelje odpadkov naprošamo, da odpadke ločeno zbirate na izvoru in z upoštevanjem navodil o
ločenem zbiranju odpadkov pomembno prispevate k varovanju našega okolja.
Podrobnejša navodila v zvezi z ločenim zbiranjem odpadkov so na voljo na telefonski številki 03/56-67701, kot tudi na spletni strani družbe: http://www.komunala-zagorje.si

Zagorje ob Savi, april 2022

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o
Cesta zmage 57
1410 Zagorje ob Savi

ZBIRAJ, LOČUJ, ČISTO NARAVO SPOŠTUJ !

