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LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV V 

GOSPODINJSTVIH 

V OBČINI ZAGORJE OB SAVI 
(PRIROČNIK Z NAVODILI ZA PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV) 

 

   
 

ZBIRAJ, LOČUJ, ČISTO NARAVO SPOŠTUJ ! 
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KAJ JE ODPADEK? 

 

Po definiciji je odpadek »vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik ne more ali ne želi 

uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže«. Odpadek je torej 

snov oz. predmet, ki ga uporabnik ne potrebuje več, je moteča ali škodljiva.  

 

HIERARHIJA RAVNANJA Z ODPADKI 

 

Pri hierarhiji ravnanja z odpadki, se upošteva kot prednostni vrstni red pri nastajanju in 

ravnanju z odpadki: 

a) preprečevanje nastajanja odpadkov, 

b) priprava za ponovno uporabo, 

c) recikliranje, 

d) druga predelava, npr. energetska predelava, in 

e) odstranjevanje. 

 

OKOLJSKI CILJI RAVNANJA Z ODPADKI 

 

Učinkovito ravnanje z odpadki je ena od prednostnih nalog in velik izziv na področju 

varstva okolja. Hitro naraščanje količin odpadkov, negativni vplivi na vse elemente 

okolja, porast okoljske zavesti širše javnosti so pospešili hitre spremembe na področju 

ravnanja z odpadki. 

 

V vseh letih od uvajanja t.i. ločenega zbiranja odpadkov se ugotavlja, da določen del 

gospodinjstev v RS odpadke še vedno ne zbira ločeno. 

 

Na urejenih odlagališčih za odpadke se lahko odlagajo le ostanki komunalnih odpadkov 

(po obdelavi), zato moramo povzročitelji odpadkov (gospodinjstva) obvezno ločevati 

odpadke. 

  

Dosledno izvajanje ločenega zbiranja odpadkov je pogoj, da se na urejeno odlagališče 

odloži čim manj odpadkov in s tem podaljša življenjska doba odlagališča, kot tudi 

zmanjšajo vplivi na okolje. 

 

Odlaganje čim manjših količin komunalnih odpadkov na urejena odlagališča je mogoče 

doseči: 

- s preprečevanjem nastajanja odpadkov, 

- z najvišjo sprejemljivo stopnjo snovne izrabe in recikliranja odpadnih materialov, 

- z varno končno oskrbo odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti. 

 

ZAKAJ LOČUJEMO ODPADKE (PREDNOSTI IN KORISTI)? 

  

- ker želimo z odpadki čim manj obremenjevati okolje, 

- ker s takšnim ravnanjem ohranjamo naravne vire, 

- ker varčujemo z energijo, 

- ker prihranimo dragocen prostor za odlaganje na odlagališčih, 

- ker je med vsakodnevnimi odpadki še veliko uporabnega, 

- ker želimo in moramo spoštovati veljavno zakonodajo.  
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RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V GOSPODINJSTVIH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v gospodinjstvih  
in pravilna oddaja posamezne vrste odpadka   

 

ZBIRNI CENTER ZAGORJE OB SAVI 
na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov »kamnolom Zagorje« 

 
V zbirni center lahko vsi občani (gospodinjstva) skozi vse leto (v času obratovanja zbirnega centra) pripeljejo 
sortirane odpadke iz gospodinjstev, katerih količina je prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne 
odvaža. V zbirnem centru lahko oddajo tudi nevarne odpadke, kosovne odpadke, ki 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..   
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Odpadki, ki se prepuščajo po 
sistemu od vrat do vrat:       
● sivi zabojnik oz. kontejner   
 (mešani komunalni odpadki) 
● rjavi zabojnik (biološki     
  odpadki) 
● zelen zabojnik z rumenim 
pokrovom (mešana embalaža) 
● vrečke z logotipom    
  Komunale Zagorje 

  Zbiralnica ločenih frakcij 
  (ekološki otok) 
● papirna in karton. embalaža 
● steklena embalaža 
● zbiralniki OEEO 
● zbiralniki za tekstil 
● posode za jedilno olje 

 

      Zbiranje nevarnih   
       odpadkov s premično   
       zbiralnico (1x letno) 
         ● nevarni odpadki 

K
O

SO
V

N
I  

 O
D

P
A

D
K

I 

N
EV

A
R

N
I  

 O
D

P
A

D
K

I 

   
   

   
  M

EŠ
A

N
A

 
   

   
   

  E
M

B
A

LA
ŽA

 



 

4 

NAVODILA LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV 

 

V skladu z veljavno zakonodajo, je potrebno vse vrste odpadkov, ki nastajajo v 

gospodinjstvih zbirati ločeno. 

 

Vse nenevarne in nevarne odpadke 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.  

 

Način prepuščanja odpadkov v gospodinjstvih, za katere je urejeno zbiranje s posebnim 

predpisom (odpadne nagrobne sveče, gradbeni odpadki, azbestnocementne kritine…) je 

podrobneje opisan v nadaljevanju. 

 

I. 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«. 

 

1. ZABOJNIK ZA MEŠANO KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO (zelen 

zabojnik - pokrov rumene barve) 
 

                  
                    Zabojnik za mešano embalažo 240 l                                      Zabojnik za mešano embalažo 1100 l 

 

ODPADKI, KI SE ODLAGAJO V ZABOJNIK ZA MEŠANO EMBALAŽO: 

- plastenke vseh vrst alkoholnih in brezalkoholnih pijače, plastenke ostalih živil, čistil,  

  pralnih sredstev, plastični kozarci in lončki, plastične vrečke, plastična embalaža  

  nenevarnih kemikalij ipd., 
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- vse vrste tetrapakov, 

- pločevinke alkoholnih in brezalkoholnih pijač, konzerve vseh vrst, kovinska embalaža  

  barv (ustrezno izpraznjena).   

 

ODPADKI, KI NE SODIJO V ZABOJNIK ZA MEŠANO EMBALAŽO: 

- plastične embalaže nevarnih snovi, (embalaža motornih olj, barv, lakov, razdedčilov,  

  škropil,…), plastične dele  igrač, onesnažene folije ipd., 

- pločevinke z vsebino, večjih kovinskih odpadkov, kovinskih doz sprejev, kovinska  

  embalaža nevarnih snovi (embalaža motornih olj, barv, lakov, razredčilov…). 

 

OPOZORILO! 

V zabojnik za mešano embalažo je strogo prepovedano odlaganje bioloških odpadkov!  

 

NAVODILA ZA STISKANJE ODPADNE EMBALAŽE PRED ODLOŽITVIJO V 

ZABOJNIK 

 

Priporočamo, da pločevinke, plastenke in tetrapake pred odložitvijo v zabojnik 

ustrezno stisnete (odvijete pokrovček plastenke ali tetrapaka, ustrezno stisnete in 

ponovno privijete pokrovček). Plastenke in tetrapake je dovoljeno odložiti v zabojnik 

skupaj s privitim pokrovčkom.  
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2. ZABOJNIK ZA ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

 

Vse preostale komunalne odpadke iz gospodinjstev, ki se ne odložijo v zabojnike na t.i. 

ekoloških otokih oz. zbiralnicah, v zabojnike za mešano embalažo oz. zabojnik za biološke 

odpadke ali v zbirnem centru, odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke 

(praviloma sive barve) oziroma pri večstanovanjskih objektih v kontejnerje (praviloma 

zelene barve). V navedene zabojnike oz. kontejnerje odlagamo preostale komunalne 

odpadke, iz katerih smo izločili vse frakcije, ki se ločeno zbirajo (papir in karton, mešana 

embalaža, steklo), biološko razgradljive odpadke, kosovne odpadke, nevarne odpadke... 

Vsi mešani komunalni odpadki se ustrezno obdelajo na sortirnici centra za ravnanja z 

odpadki. 

 

PRIPOROČILO! 

 

V kolikor niste popolnoma prepričani v kateri zabojnik je potrebno odložiti vaš 

odpadek, storite najmanjšo napako, če odpadek odložitev v zabojnik oz. kontejner za 

mešane komunalne odpadke. 

                
Zabojnik  za mešane kom. odpadke 240 l          Kontejner za mešane komunalen odpadke 5 m3 

 

NAMENSKE (TIPIZIRANE) VREČKE ZA ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH 

ODAPDKOV IN MEŠANE EMBALAŽE  

 

V primerih občasnega povečanja količine komunalnih odpadkov, 

ko zabojnik za mešane komunalne odpadke ali mešano embalažo 

ne zadošča, lahko povzročitelji odpadkov kupijo namenske vrečke 

za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (modra vrečka) in 

mešane embalaže (rumena vrečka) z logotipom »Komunala 

Zagorje«. 

Namenske (tipizirane) vrečke je možno kupiti na blagajni družbe 

KOMUNALA ZAGORJE d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi. V 

ceno namenske vrečke je vključen odvoz odpadkov, okoljska 

dajatev in DDV.  

V namenskih vrečkah zbirajo komunalne odpadke tudi tista   

gospodinjstva, do katerih dostop s smetarskim vozilom ni možen.           
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3. ZABOJNIK ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV 

 

Za zbiranje bioloških odpadkov iz gospodinjstev se uporablja zabojnik rjave barve. 

Zbiranje biološki odpadkov v namenskih zabojnikih je obvezno za tista gospodinjstva, ki 

prebivajo v večstanovanjskih objektih brez pripadajočega vrta v urbanem okolju, ostala 

gospodinjstva pa se lahko sama odločijo med zbiranjem bioloških odpadkov v namenskih 

zabojnikih oz. kompostiranjem.  

                                            
                                                   Zabojnik za biološke odpadke 120 l 

 

ODPADKI, KI SE ODLAGAJO V ZABOJNIK ZA BIOLOŠKE ODPADKE: 

- kuhinjski odpadki (čebulni, krompirjevi olupki, ostanki solate, olupki agumov, banan,  

  ostanki mleka in mlečnih izdelkov, ostanki kruha, lupine lešnikov, lupine orehov….), 

- kavna gošča in kavni filtri, čaj in čajni filtri, 

- ostanki hrane brez embalaže, 

- jajčne lupine, 

- razgradljive papirne vrečke za sadje in zelenjavo, 

- vrtni odpadki (cvetje, pokošena trava, odmrle rastline, plevel, listje, slama, ostanki   

  rezanja dreves, zemlja za rože), 

- druge manjša lesene odpadke (žagovina, lesni sekanci, lubje, manjše razrezane veje  

  grmičevja). 

 

ODPADKI, KI NE SODIJO V ZABOJNIK ZA BIOLOŠKE ODPADKE: 

- tekoči ostanki hrane, 

- kuhana hrana živalskega izvora, 

- ostanki mesa in kosti, 

- plastična in kovinska embalaža živil, 

- ostanki čistil in njihova embalaža, 

- sanitarni izdelki, 

- higienski papirji in papirnate plenice, 

- olja in maščobe, 

- cigaretni ogorki, 

- iztrebki malih živali.   
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Namen in cilj uvedbe ločenega zbiranja bioloških odpadkov je zmanjšanje količin 

preostanka oz. mešanih komunalnih odpadkov in s tem zmanjšanje količin odloženih 

odpadkov na odlagališče. 
 

OPOZORILO! 
 

V primeru, da biološke odpadke odlagamo v vrečkah, morajo biti le te v celoti izdelane 

iz biološko razgradljivih materialov. Biološke odpadke je prepovedano odlagati v 

zabojnik v plastičnih vrečkah.  
 

KOMPOSTIRANJE 

 

      
                                            Kompostnik 

 

Kompostiranje je druga možnost ločenega zbiranja bioloških odpadkov.   
 

KAJ ODLAGAMO V KOMPOSTNIK? 

 kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja, kavna usedlina, 

kavni filtri in čajne vrečke, netekoči ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni 

prehrambni izdelki, papirnate brisače in robčke), 

 vrtni odpadki (rože, plevel, pokošena trava, slama, veje, listje, stara zemlja lončnic). 

 

PROSTOR 

 na vrtu ali zelenici,  

 v polsenci, 

 zaščiten pred vetrom. 

 

KAKO KOMPOSTIRATI? 

 na dno kompostnika naložimo plast grobega materiala (narezane veje, listje, 

slamo), 

 na to plast nato odlagamo biološke odpadke, 

 v manjših količinah dodajamo vrtne odpadke (trava, zmlete veje, ostanki vrtnin, 

rože, listje…), 

 da bo proces trohnjenja potekal pravilno, moramo poskrbeti za zadostno vlago in 

zračenje, 

http://www.luxury-toilet.com/index.php?page=komunalni_program&sub=Urbana%20oprema&lang=si
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 kompostnik se ne sme presušiti ali biti prepojen z vodo-če je kompostnik suh ga 

namočimo, 

 kompostni kup je primerno vlažen, če ne razpade, ko ga stisnemo oz. se iz njega ne 

pocedi voda, 

 ko kompost nekaj časa stoji, ga je potrebno znova premešati, da se kompost 

razrahlja in prezrači. 
 

UPORABA PRIDELANEGA KOMPOSTA  

 zrel kompost je primeren za uporabo na domačem vrtu, saj izboljšuje sestavo tal ter 

zmanjšuje potrebo po umetnih gnojilih, 

 grob, nepresejan kompost uporabljamo za gnojenje sadnih dreves in drugih večjih 

rastlin, 

 za lončnice pa uporabljamo kompost, katerega smo presejali in ga zmešali z enako 

količino vrtne zemlje. 
 

II. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV NA LOKACIJAH ZBIRALNIC   

LOČENIH FRAKCIJ (EKOLOŠKI OTOKI) 

                             
                                                                             Zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) 

 

Na celotnem območju občine Zagorje ob Savi so urejene zbiralnice ločenih frakcij (t.i. 

ekološki otoki), ki so namenjene zbiranju: 

- PAPIRJA (papirna in kartonska embalaža ter papir in karton), 

- STEKLA (steklena embalaža). 
 

ZABOJNIK ZA PAPIR (zelen zabojnik-pokrov rdeče barve) 
 

                                                
                                                                                          Zabojnik za papir 1100 l 
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ODPADKI, KI SE ODLAGAJO V ZABOJNIK ZA PAPIR: 

- časopisi, revije, prospekti, zvezki, knjige, brošure, pisarniški in računalniški papir,  

  embalažni papir, kartonske škatle, drugi izdelki iz papirja in kartona ipd.. 

  

Večjo kartonsko embalažo je potrebno pred odložitvijo v zabojnik stisniti oz. raztrgati. 

 

V primerih večjih količin, predvsem kartona, je potrebno le tega pripeljati v zbirni center 

in ne odložiti na ekološki otok ob zabojnike. 

 

ODPADKI, KI NE SODIJO V ZABOJNIK ZA PAPIR: 

 - umazan in z drugimi materiali kombiniranega papirja, kot so folije, kovine, povoščen  

   papir, plastificirane embalaže (tetrapaki), celofan, papirnatega jedilnega pribora  

   (krožniki, podstavki), z živili prepojena embalaža, tapete, lepilni trakovi, vreče za  

   cement…  

 

ZABOJNIK ZA STEKLO (zelen zabojnik - pokrov bele barve) 
 

                                     
                                                                                          Zabojnik za steklo 1100 l 

 

ODPADKI, KI SE ODLAGAJO V ZABOJNIK ZA STEKLO: 

- vse vrste steklenic, kozarcev za vlaganje in druge steklene posode, kozarčki in  

  stekleničke otroške hrane, razbiti kozarci in steklenice, steklenice kozmetike in zdravil  

  ipd..   

 

ODPADKI, KI NE SODIJO V ZABOJNIK ZA STEKLO: 

- okensko steklo, porcelan, keramika, ogledala, žarnice, armirano steklo, steklo svetil  

  (steklo neonskih, halogenskih in žarilnih žarnic, stekleni senčniki svetil), pleksi steklo,  

  karbonsko steklo in druge vrste stekla iz umetnih mas, laboratorijsko in drugo  

  ognjevarno steklo. 

 

LOKACIJE ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ (EKOLOŠKIH OTOKOV)  

So na voljo na spletni strani PISO-Prostorski informacijski sistem občin na naslednji 

povezavi:  

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ZAGORJE 

 

 

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ZAGORJE
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ZBIRALNIKI ZA ZBIRANJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (E-

ODPADKOV) IN ODPADNIH BATERIJ 

                                       
                                                                                                 Zbiralnik E-odpadkov 

 

 

ODPADKI, KI SE ODLAGAJO V ZBIRALNIK: 

- 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, radijski sprejemniki, kasetofoni, gramofoni, računalniške  

  miške, kalkulatorji, polnilci, fotoaparati, slušalke, DVD predvajalniki, 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,…). 

 

LOKACIJE ULIČNIH ZBIRALNIKOV: 

 

 Ulica talcev 32-36, Zagorje ob Savi (parkirišče pri tržnici), 

 Polje 24-25, Zagorje ob Savi (za Pošto), 

 Cesta Otona Župančiča 2, Zagorje ob Savi (v bližini OŠ Tone Okrogar), 

 Trg pohorskega bataljona 14-15,  Kisovec (pri Mercatorju), 

 Izlake 3, Izlake (KS Izlake), 

 Cesta 9. avgusta 109, Zagorje ob Savi (pri Minimarketu). 

 

OPOZORILO! 

 

V ulični zbiralnik se lahko oddajo e-odpadki v velikosti do 40x25x25 cm. 
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ZBIRALNICE ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV 
 

                                          
                                                                                      Zbiralnica odpadnega jedilnega olja 

 

 

ODPADKI, KI SE ODLAGAJO V POSODO: 

- rastlinska olja (olivno olje ali olja različnih semen), 

- rastlinske in živalske maščobe (maslo ali margarina), ki ostanejo od kuhanja in cvrtja. 
 

ODPADKI, KI NE SODIJO V POSODO: 

- avtomobilska (motorna) olja. 

 

 
 

LOKACIJE ZBIRALNIC ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA: 

 

 Zagorje ob Savi – Cesta 9. avgusta 68  (KS Franc Farčnik), 

 Zagorje ob Savi – Ulica talcev 32-36 (parkirišče pri tržnici), 

 Zagorje ob Savi – Kopališka ulica 14 (pri SPAR-u Zagorje), 

 Kisovec - Trg pohorskega bataljona 14-15 (pri Mercatorju), 

 Izlake – Izlake 3 (pri KS Izlake). 
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ZBIRALNICE ZA TEKSTIL – ODPADNA OBLAČILA, OBUTEV 
 

                                       
                                                                                 Zbiralnik za odpadna oblačila 

 

ODPADKI, KI SE ODLAGAJO V ZBIRALNIK: 

- 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. 
 

NAVODILO ZA UPORABO NAMENSKEGA ZABOJNIKA: 

V zgornji del namenskega zabojnika (odprtina) se odloži v vrečki ali ovoju tekstil, obutev, 

ipd. in potisne ročico navzgor, tako da vrečka pade v zabojnik, za tem se ročico potisne 

nazaj v prvotni položaj.   
 

LOKACIJE ZBIRALNIKOV: 

 parkirišče pri tržnici »Pod uro«, Zagorje, 

 v bližini trgovskega centra Mercator Kisovec, 

 pri krajevni skupnosti Izlake,  

 Farčnikova kolonija (trgovina Mercator), 

 Toplice-Šolska ulica, 

 Polje 24, Zagorje (za pošto), 

 Naselje na šahtu, Kisovec, 

 Izlake-Orehovica (avtobusna postaja). 

Poleg navedenih lokacij, se lahko tovrstne odpadke pripelje tudi v zbirni center v času 

obratovanja zbirnega centra. 

 

PRIPOROČILO! 

 

Odpadna oblačila oz. obutev je potrebno oddati v namenski zabojnik v vrečki ali 

ustreznem ovoju. 
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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 m3 kosovnih odpadkov.  

 

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 obrazec, ki je na voljo na spletni strani 

družbe. 

 

III. ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV 
 

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV S PREMIČNO ZBIRALNICO 

 

Nevarni odpadki iz gospodinjstev se zbirajo enkrat letno s pomočjo premične zbiralnice 

nevarnih odpadkov (tovorno vozilo, namenski kontejner). O terminih  in lokacijah 

zbiranja nevarnih odpadkov iz  gospodinjstev so povzročitelji vsako leto obveščeni preko 

sredstev javnega obveščanja, spletne strani družbe ter z obvestilom priloženim 

mesečnemu računu za komunalne storitve.  

 

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU 

 

Vse vrste nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, lahko povzročitelji odpadkov sproti 

(preko celega leta) oddajo tudi v zbirni center in sicer v času obratovanja zbirnega centra. 

 

KAJ SODI MED NEVARNE ODPADKE? 

 

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so odpadna olja in maščobe, odpadna škropiva, 

zdravila, barve, laki, lepila, črnila, smole, hladilne tekočine, kozmetični izdelki, 

akumulatorji, živosrebrni termometri, baterijski vložki, zaoljene krpe, filtri, zaščitna 

sredstva, fluorescentne žarnice, alaklije, fotokemikalije, topila, pesticidi, baze, kisline,  

embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi, 

kovinska embalaža, ki vsebuje trden porozen oklop (npr. iz azbesta) vključno s praznimi 

tlačnimi posodami, detergenti in čistila, les ki vsebuje nevarne snovi ipd.. 

 

PRAZNA ODPADNA EMBALAŽA NEVARNIH SNOVI 

 

Odpadna embalaža, ki jo občani oddajajo ali vračajo:  

 ne sme biti onesnažena z nevarnimi ali drugimi snovmi,   

 mora biti sortirana po posameznih embalažnih materialih. 

OPOZORILO! 

 

Nevarnih odpadkov:  

 ne smemo odlagati v navadne zabojnike za odpadke,  
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 ne smemo jih odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov in ne v naravo,  

 ne smemo jih zlivati v odtok in kanalizacijo.  

Nevarni odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj le tako preprečimo njihov 

škodljiv vpliv. 

Nenevarni komunalni odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi, se 

prepuščajo kot nevarni komunalni odpadki. 

 

PRIPOROČILA O NAČINU LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV   

 
Priporočamo, da se v gospodinjstvih ločene frakcije 

komunalnih odpadkov zbirajo v ustrezni vrečki, torbi, škatli, 

košari ipd. in po potrebi odnesejo na zbiralnico ločenih frakcij 

– ekološki otok ter odložijo v ustrezen zabojnik. Za večje 

količine ločenih frakcij priporočamo, da se odpeljejo v zbirni 

center. 

Vse povzročitelje odpadkov obveščamo, da je v specializiranih 

trgovinah možno nabaviti opremo za ločeno zbiranje različnih 

vrst odpadkov. Na razpolago so posode za papir, steklo, 

embalažo,  biološke kuhinjske odpadke, biorazgradljive 

vrečke, posode za zbiranje nevarnih odpadkov, stiskalnice za 

plastenke, pločevinke ipd..  

 

IV. PREPUŠČANJE ODPADKOV ZA KATERE JE ZBIRANJE UREJENO S   

       POSEBNIM PREDPISOM  
 

1. ZBIRANJE ODPADNIH NAGROBNIH SVEČ 

 

Na vseh pokopališčih v občini Zagorje ob Savi je uvedeno ločeno zbiranje odpadnih 

nagrobnih sveč, z namestitvijo ustrezno označenih zabojnikov oz. kontejnerjev. 

Zabojnik oz. kontejner za zbiranje odpadnih nagrobnih sveč je označen z napisom »samo 

za odpadne nagrobne sveče«. 

  
                      Kontejner za odpadne nagrobne sveče                                                    Zabojnik za odpadne nagrobne sveče 

 

KAJ SODI V ZABOJNIK OZ. KONTEJNER ZA ODPADNE NAGROBNE SVEČE? 

 

V zabojnik oz. kontejner za odpadne nagrobne sveče se odlagajo vse vrste sveč (navadne 

in iz PVC ohišja), steklene sveče, keramične sveče…, vključno z ostanki parafina in 

pokrovčkov sveč. 
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Zabojniki oz. kontejnerji za odpadne nagrobne sveče se ločeno odvažajo v zbirni center, 

kjer odpadne nagrobne sveče prevzema pooblaščeni zbiralec, ki zagotovil ustrezno 

predelavo oziroma recikliranje odpadnih nagrobnih sveč. 

 

OPOZORILO! 

 

Vljudno naprošamo vse obiskovalce pokopališč, da odpadne nagrobne sveče odlagate 

izključno v zabojnike oz. kontejnerje, ki so označeni z napisom »SAMO ZA 

ODPADNE NAGROBNE SVEČE« in le teh ne odlagate v zabojnike oz. kontejnerje za 

ostale odpadke. Z upoštevanjem naših navodil boste pripomogli, da bodo odpadne 

nagrobne sveče ustrezno zbrane, primerne za nadaljnjo predelavo oz. recikliranje ter 

tako ne bodo odložene na odlagališče odpadkov. 

 

2. GRADBENI ODPADKI 

 

                      
                                                                                                  Gradbeni odpadki 

 

KAJ SODI MED GRADBENE ODPADKE? 

- beton, opeka, ploščice, ometi, karamika in material na osnovi sadre, 

- gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, odpadni azbestcementni gradbeni izdelki, 

- bitumenske mešanice, katran, 

- zemeljski izkopi ipd.. 

 

Imetnik gradbenih odpadkov mora sam poskrbeti za pravilno ravnanje z gradbenimi 

odpadki. 

Gradbene odpadke je dovoljeno odlagati izključno na odlagališča, ki so namenjena za 

tovrstne odpadke. 

Gradbeni odpadki, ki nastajajo na območju občine Zagorje ob Savi se prepuščajo na 

odlagališču Neža Trbovlje, katere upravljalec je Ceroz d.o.o.. 

 

V primeru, da imetnik gradbenih odpadkov ne more zagotoviti lastnega prevoza  

gradbenih odpadkov na ustrezno odlagališče, lahko prevoz oz. ustrezni kontejner proti 

plačilu naroči pri naši družbi. 
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3. AZBESTNOCEMENTNE KRITINE 

 

Imetniki azbestnocementnih kritin na območju občine Zagorje ob Savi, lahko le te proti 

plačilu oddajo na medobčinsko odlagališče nenevarnih odpadkov Unično v občini 

Hrastnik (tel. št. 03/73-43-854). 

Azbestnocementne kritine oz. azbestni odpadki morajo biti pakirani v vrečah, tako da se 

prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju oz. 

razkladanju. Za pakiranje azbestnih odpadkov se lahko uporabljajo polietilenske folije 

debeline najmanj 0,6 mm.  

 

OPOZORILO! 

 

Gradbene odpadke je prepovedano odlagati v zabojnike oz. kontejnerje za ostale 

odpadke oz. v zabojnike na ekoloških otokih. Prav tako se gradbenih odpadkov ne 

prevzema v zbirnem centru. 

 

V. ZBIRNI CENTER 
 

                      
                                                                                                         Zbirni center 

 

Zbirni center se nahaja na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov »Kamnolom 

Zagorje«. Dostop do Zbirnega centra je možen preko dvorišča družbe IGM Zagorje d.o.o. 

(odcep z regionalne ceste pri Kolodvorski ulici 20 v Zagorju ob Savi). V primeru zaprte 

zapornice, je potrebno poklicati na tel. št. 031/322-764, ki je navedena tudi na tabli pred 

zapornico. Do zbirnega centra vodijo označevalne table.      

V zbirni center lahko občani – povzročitelji odpadkov oddajo različne kosovne odpadke, 

nevarne odpadke kot tudi sortirane odpadke iz gospodinjstev, katerih količina je 

prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne odvaža in sicer:  

 papir in karton vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in 

kartona, 

 steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla, 

 plastične mase, vključno z embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov ter 

drugih odpadkov iz plastike, 

 mešano embalažo, 
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 odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,  

 les, vključno z odpadno embalažo iz lesa, 

 jedilna olja in maščobe, 

 oblačila in tekstil, 

 odpadki iz čiščenja dimnikov, 

 biorazgradljive odpadke ter zemljo in kamenje iz vrtov, parkov in pokopališč, 

 nevarne odpadke (embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z  

nevarnimi snovmi, kovinska embalaža, ki vsebuje trden porozen oklop (npr. iz 

azbesta), vključno s praznimi tlačnimi posodami, barve, laki, lepila, črnila, smole, 

baterije in akumulatorji, odpadna olja in maščobe, škropiva, zdravila, topila, 

kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticidi, baze, detergenti in čistila, les ki vsebuje 

nevarne snovi ipd.), 

 električno in elektronsko opremo (veliki gospodinjski aparati - pralni stroji, 

pomivalni stroji, štedilniki…, hladilno zamrzovalni aparati in klimatske naprave, 

televizijski sprejemniki in monitorji, mali gospodinjski aparati, računalniki, 

telefoni, sesalci, videorekorderji, DVD, radio, zvočniki, mikrovalovke, nape, 

svetilke, električna orodja in igrače, merilni in nadzorni instrumenti, plinske sijalke 

ipd.),  

 izrabljene avtomobilske gume, 

 ostale kosovne odpadke. 

 

       
                                                                                                   Lokacija zbirnega centra 

 

Obratovalni  čas Zbirnega centra:  

- vsak ponedeljek in petek od 10.00 – 14.00 ure, 

- vsako sredo od 14.00 – 18.00 ure. 

V primeru praznika oz. dela prostega dne, zbirni center ne obratuje!  

 

Oddaja odpadkov oz. prevzem odpadkov je v zbirnem centru brezplačen. 
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ZA ZAKLJUČEK! 

 

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki z upoštevanjem navodil o ločenem zbiranju odpadkov 

pomembno prispevate v varovanju našega okolja in s tem zagotavljate lepšo in čisto 

prihodnost prihodnjim generacijam! 
 

V nadaljevanju navodil je na voljo tudi ABECEDNIK ODPADKOV. 
 

Dodatne informacije v zvez iz ločenim zbiranjem odpadkov so na voljo na: 

- sedežu družbe – Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi, 

- telefonski številki 03 56 67 701, 

- e-pošti: e-poslovanje@komunala-zagorje.si 

- spletni strani. www.komunala-zagorje.si 

 
       Smetarsko vozilo z nadgradnjo 11,5 m3 

 
                Smetarsko vozilo z nadgradnjo 21 m3 

                                                  
ZBIRAJ, LOČUJ, ČISTO NARAVO SPOŠTUJ ! 

 

mailto:e-poslovanje@komunala-zagorje.si
http://www.komunala-zagorje.si/
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ABECEDNIK ODPADKOV 
 

KAM SODIJO OZ. KAM ODDAJAMO POSAMEZNE VRSTE  

ODPADKOV? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI 

(rjavi zabojnik, kompostnik, zbirni center) 

GRADBENI ODPADKI 

(Ceroz-Neža Trbovlje) 

GUME 

(vulkanizer ali zbirni center) 

KOSOVNI ODPADKI 

(zbirni center ali odvoz po naročilu) 

KOVINE 

(zbirni center) 

MEŠANA EMBALAŽA 
(zabojnik za embalažo ali zbirni center) 

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 

(sivi zabojnik-kontejner) 

NERAZVRŠČENI ODPADKI 

(zbirni center) 

 

NEVARNI ODPADKI 

(akcija zbiranja s p.z. ali zbirni center 

center) 

 

ODPADNO JEDILNO OLJE 

(zbiralnica ali zbirni center) 

 

ODPADNE NAGROBNE SVEČE 
(zabojnik na pokopališču ali zbirni center) 

ODPADNA EL. IN ELEKTR. OPREMA 

(trgovec, zbiralnik ali zbirni center) 

 

PAPIR IN PAPIRNA EMBALAŽA 
(zabojnik na ekološkem otoku ali zbirni 

center) 

STEKLO IN STEKLENA EMBALAŽA 
(zabojnik na ekološkem otoku ali zbirni center)  

TEKSTIL IN OBUTEV 
(zabojnik za tekstil ali zbirni center) 

ZDRAVILA 
(lekarne, akcija zbiranja ali zbirni center) 
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ACETON 
 Nevarni odpadki 

AKUMULATORJI 
 Nevarni odpadki in OEEO 

ALKALIJE 
 Nevarni odpadki 

ALUMINJASTA FOLIJA 
 Mešana embalaža 

AMPULE (steklene, prazne) 

 Steklena embalaža  

APNO 

 Gradbeni odpadki 

AVTOMOBILSKI ODBIJAČ (plastični) 

 Nerazvrščeni odpadki 

AVTOMOBILSKO LOŠČILO 

 Nevarni odpadki 

AVTOMOBILSKO STEKLO 

 Nerazvrščeni odpadki 

AZBESTNE PLOŠČE 

 Nevarni odpadki 

BAKRENE CEVI 

 Kovine 

BARVE 

 Nevarni odpadki 

BARVICE 

 Mešani komunalni odpadki 

BATERIJE (vseh vrst) 

 Nevarni odpadki 

BELILO (edigs) 

 Nevarni odpadki 

BENCIN 

 Nevarni odpadki 

BLISTRI (ovoji za tablete) 

 Mešana embalaža 

BRITVICE 

 Kovine 

BROŠURE 

 Papir 

CD, DVD (zgoščenke) 

 Nerazvrščeni odpadki 

CD, DVD (plastični ovitki, škatlice) 

 Mešana embalaža 

CELOFAN 

 Mešana embalaža 

CEMENT 

 Gradbeni odpadki 

CEMENTNE VREČE 

 Nerazvrščeni odpadki 
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CIGARETNI OGORKI IN PEPEL 

 Mešani komunalni odpadki 

CVETLIČNE POSODE, KORITA (plastične) 

 Nerazvrščeni odpadki 

CVETLIČNI LONČKI (plastični) 

 Mešana embalaža 

ČAJNE VREČKE, FILTRI 

 Biološko razgradljivi odpadki 

ČASOPISI 

 Papir 

ČEVLJI (neuporabni) 

 Mešani komunalni odpadki 

ČEVLJI (uporabni) 

 Tekstil in obutev 

ČISTILA VSEH VRST (skupaj z embalažo) 

 Nevarni odpadki 

ČISTILNE KRPE (vilede) 

 Mešani komunalni odpadki 

ČRNILA 

 Nevarni odpadki 

DEZODORANTI (doze pod pritiskom) 

 Nevarni odpadki 

DEŽNIKI 

 Nerazvrščeni odpadki 

DISKETE 

 Mešana embalaža 

DVD-PREDVAJALNIKI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

ELASTIKA 

 Mešani komunalni odpadki 

ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI APARATI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

EMBALAŽA ČISTIL IN PRALNIH SREDSTEV (očiščena) 

 Mešana embalaža 

EMBALAŽA ČISTIL IN PRALNIH SREDSTEV (z ostanki vsebine) 

 Nevarni odpadki 

EMBALAŽA KOVINSKA (očiščena) 

 Mešana embalaža 

EMBALAŽA KOVINSKA (pločevinke, konzerve) 

 Mešana embalaža 

EMBALAŽA (olj, barv, lakov, pod pritiskom) 

 Nevarni odpadki 

EMBALAŽA OSTALIH NEVARNIH SNOVI 

 Nevarni odpadki 

EMBALAŽA PAPIRNATA 

 Papir 

EMBALAŽA PLASTIČNA 

 Mešana embalaža 
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EMBALAŽA STEKLENA 

 Steklena embalaža  

EMBALŽA ZAMRZNJENE HRANE (kartonska) 

 Papir 

EMBALAŽA ZAMRZNJENE HRANE (kartonska umazana) 

 Biološko razgradljivi odpadki 

FLOMASTRI NAVADNI 

 Mešani komunalni odpadki 

FLOMASTRI VODOODPORNI 

 Nevarni odpadki 

FLOURESCENTNA SVETILA IN SIJALKE 

 Nevarni odpadki 

FOLIJE PLASTIČNE 

 Mešana embalaža 

FOLIJE ŽIVIL (zelo umazane) 

 Mešani komunalni odpadki 

FOTOGRAFIJE, ALBUMI, NEGATIVI 

 Mešani komunalni odpadki 

FOTOGRAFSKE KEMIKALIJE 

 Nevarni odpadki 

GASILNI APARATI 

 Nevarni odpadki 

GAZA 

 Mešani komunalni odpadki 

GLASBENI INSTRUMENTI 

 Kosovni odpadki 

GLASBENI  INSTRUMENTI  ELEKTRONSKI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

GLAVNIKI 

 Mešana embalaža 

GNOJILA IN NJIHOVA EMBALAŽA 

 Nevarni odpadki 

GOSPODINJSKI APARATI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

GRADBENI MATERIAL 

 Gradbeni odpadki 

GUMBI 

 Mešana embalaža 

GUME AVTOMOBILSKE 

 Gume 

GUME KOLESARSKE 

 Gume 

GUMIJASTI IZDELKI (rokavice, škornji, zračnice, cevi za zalivanje) 

 Mešani komunalni odpadki 

HI-FI NAPRAVE 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

HIGIENSKI VLOŽKI 

 Mešani komunalni odpadki 
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HLADILNIKI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

HRANA (ostanki brez tekočin) 

 Biološko razgradljivi odpadki 

HRANA-JEDILNO OLJE 

 Nevarni odpadki 

IGRAČE KOVINSKE 

 Kosovni odpadki 

IGRAČE NA BATERIJE 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

IGRAČE PLASTIČNE 

 Nerazvrščeni odpadki 

IGRAČE PLIŠASTE 

 Tekstil in obutev 

IGRALA (gugalnica, tobogan…) 

 Kosovni odpadki 

INSEKTICIDI IN NJIHOVA EMBALAŽA 

 Nevarni odpadki 

IZOLACIJSKI MATERIALI (mineralna volna…) 

 Nerazvrščeni odpadki 

IZTREBKI MALIH ŽIVALI (v vrečki) 

 Mešani komunalni odpadki 

JAJČNE LUPINE 

 Biološko razgradljivi odpadki 

JEDILNI PRIBOR KLASIČNI  

 Kovine 

JEDILNI PRIBOR PLASTIČNI 

 Mešana embalaža 

KABLI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

KALKULATORJI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

KARTON IN KARTONSKA EMBALAŽA 

 Papir 

KARTUŠE ČRNILA 

 Nevarni odpadki 

KASETE AVDIO, VIDEO 

 Nerazvrščeni odpadki 

KATALIZATORJI 

 Nevarni odpadki 

KATALOGI PAPIRNATI (brez plastičnih platnic, spiral) 

 Papir 

KAVNA USEDLINA, FILTRI 

 Biološko razgradljivi odpadki 

KEMIČNI SVINČNIKI (razen vložka) 

 Mešana embalaža 

KEMIČNI SVINČNIKI (vložek) 

 Nevarni odpadki 
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KEMIKALIJE 

 Nevarni odpadki 

KERAMIKA-MANJŠE KOLIČINE ČREPINJ 

 Mešani komunalni odpadki 

KERAMIKA-PLOŠČICE 

 Gradbeni odpadki 

KERAMIKA – OKRASKI IN SPOMINKI 

 Gradbeni odpadki 

KISLINE 

 Nevarni odpadki 

KLIMATSKE NAPRAVE 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

KOLESA 

 Kosovni odpadki 

KONZERVE 

 Mešana embalaža 

KOPALNIŠKA OPREMA (školjka, bide, umivalnik) 

 Kosovni odpadki/Gradbeni odpadki 

KOSILNICE 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

KOSTI (drobne) 

 Biološko razgradljivi odpadki 

KOVINSKI IZDELKI 

 Kovine 

KOZARCI PLASTIČNI 

 Mešana embalaža 

KOZARCI STEKLENI (navadni in za vlaganje) 

 Steklena embalaža  

KOZMETIKA 

 Nevarni odpadki 

KRZNO 

 Mešani komunalni odpadki 

LAKI VSEH VRST 

 Nevarni odpadki 

LASJE 

 Mešani komunalni odpadki 

LEPENKA KARTONSKA 

 Papir 

LEPILA 

 Nevarni odpadki 

LEPILNI TRAK 

 Mešani komunalni odpadki 

LES-MANJŠI, RAZPADAJOČI OSTANKI 

 Biološko razgradljivi odpadki 

LES-VEČJI KOSI, POHIŠTVO 

 Kosovni odpadki 

LESTENCI 

 Kosovni odpadki/ Odpadna električna in elektronska oprema 



 

26 

LIKALNIKI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

LISTJE 

 Biološko razgradljivi odpadki 

LOŠČILA 

 Nevarni odpadki 

MAČJI PESEK, IZTREBKI (zavito v vrečki) 

 Mešani komunalni odpadki 

MAŠČOBA (olje, mast, maslo, margarina) 

 Nevarni odpadki 

MAZIVA 

 Nevarni odpadki 

MIKROVALOVNE PEČICE 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

MONITORJI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

NAFTA IN KURILNO OLJE 

 Nevarni odpadki 

NAGROBNE SVEČE 

 Odpadne nagrobne sveče 

NAHRBTNIKI 

 Tekstil in obutev 

NEOPRENSKI IZDELKI 

 Mešani komunalni odpadki 

NOVOLETNE LUČKE 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

NOVOLETNO DREVESCE NARAVNO 

 Biološko razgradljivi odpadki 

NOVOLETNO DREVESCE UMETNO 

 Nerazvrščeni odpadki 

OBLAČILA NEUPORABNA 

 Mešani komunalni odpadki 

OBLAČILA UPORABNA 

 Tekstil in obutev 

OČALA 

 Mešani komunalni odpadki 

ODEJE 

 Tekstil in obutev 

OGLEDALA 

 Kosovni odpadki 

OKRASKI IN SPOMINKI (iz sestavljenih materialov) 

 Mešani komunalni odpadki/ Nerazvrščeni odpadki 

OLJA VSEH VRST 

 Nevarni odpadki 

OLJNI FILTRI 

 Nevarni odpadki 

ORODJE VRTNO 

 Kosovni odpadki 
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OSVEŽILCI ZRAKA 

 Nevarni odpadki 

OTROŠKI VOZIČKI 

 Kosovni odpadki 

OVOJNI PAPIR NEPLASTIFICIRAN 

 Papir 

OVOJNI PAPIR PLASTIFICIRAN 

 Mešana embalaža 

OVOJNI PAPIR ŽIVIL (masla, salam…) 

 Mešani komunalni odpadki 

PAPIR  

 Papir 

PAPIR PLASTIFICIRAN 

 Mešana embalaža 

PAPIR POVOŠČEN (delikatesni, za peko) 

 Mešani komunalni odpadki 

PAPIRNATI PRTIČKI, BRISAČE, ROBČKI 

 Biološko razgradljivi odpadki 

PASOVI 

 Tekstil in obutev 

PEČICE 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

PEPEL LESNI (popolnoma ohlajen) 

 Biološko razgradljivi odpadki 

PEPEL PREMOGOV (popolnoma ohlajen) 

 Mešani komunalni odpadki 

PERESNICE 

 Tekstil in obutev 

PERJE 

 Mešani komunalni odpadki 

PESTICIDI 

 Nevarni odpadki 

PETROLEJ, PARAFIN 

 Nevarni odpadki 

PLASTENKE PET 

 Mešana embalaža 

PLATIŠČA 

 Kovine 

PLENICE 

 Mešani komunalni odpadki 

PLEVEL 

 Biološko razgradljivi odpadki 

PLOČEVINA 

 Kovine 

PLOČEVINKE (prazne) 

 Mešana embalaža 

PLOČEVINKE (olj, lakov, barv, pod pritiskom) 

 Nevarni odpadki 
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PLUTA DEKORATIVNA 

 Mešani komunalni odpadki 

PLUTOVINASTI ZAMAŠKI 

 Biološko razgradljivi odpadki 

POHIŠTVO 

 Kosovni odpadki 

POKROVČKI KOVINSKI IN PLASTIČNI 

 Mešana embalaža 

POMIVALNI STROJI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

POSODA EMAJLIRANA IN KOVINSKA 

 Kovine 

POSODA PLASTIČNA (kuhinjska, lončki, lončki za rože) 

 Mešana embalaža 

POSODA PORCELANASTA IN KERAMIČNA (sklede, krožniki, skodelice) 

 Gradbeni odpadki 

PRALNI STROJI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

PREPROGE 

 Kosovni odpadki 

RAČUNALNIKI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

RAČUNALNIŠKE MIŠKE, TIPKOVNICE 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

RADIATORJI 

 Kovine/Kosovni odpadki 

RADIJSKI SPREJEMNIKI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

RAZKUŽILA 

 Nevarni odpadki 

RAZREDČILA 

 Nevarni odpadki 

ROŽE (tudi zemlja lončnic) 

 Biološko razgradljivi odpadki 

SEDEŽNO POHIŠTVO 

 Kosovni odpadki 

SENČILA 

 Kosovni odpadki 

SESALNIKI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

SILIKONSKI KIT 

 Nevarni odpadki 

SMETI OD POMETANJA 

 Mešani komunalni odpadki 

SMUČARSKI ČEVLJI 

 Kosovni odpadki 

SMUČI, SANKE 

 Kosovni odpadki 
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STEKLENA VOLNA 

 Nerazvrščeni odpadki/Mešani komunalni odpadki 

STEKLENICE, STEKLENI KOZARCI 

 Steklena embalaža  

STEKLO PLEKSI 

 Nerazvrščeni odpadki 

STEKLO RAVNO (okensko) 

 Nerazvrščeni odpadki 

STIROPOR (manjše količine) 

 Mešana embalaža 

STIROPOR (večje količine) 

 Nerazvrščeni odpadki 

SUŠILCI ZA LASE 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

SUŠILNI STROJI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

SVEČE (nagrobne) 

 Odpadne nagrobne sveče 

ŠČIPALKE ZA OBEŠANJE PERILA 

 Mešana embalaža 

ŠKARJE 

 Kovine 

ŠOTORI 

 Kosovni odpadki 

ŠPORTNA OPREMA (sobno kolo, uteži…) 

 Kosovni odpadki 

ŠTEDILNIKI ELEKTRIČNI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

ŠTEDILNIKI NA DRVA 

 Kosovni odpadki 

TALNE OBLOGE (linolej, laminat) 

 Kosovni odpadki 

TAPETE 

 Mešani komunalni odpadki 

TELEFONI MOBILNI IN STACIONARNI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

TELEVIZORJI, MONITORJI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

TEKSTIL (zavese, posteljnina, prti…) 

 Tekstil in obutev 

TERMOAKUMULACIJSKE PEČI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

TERMOMETRI DIGITALNI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

TERMOMETRI ŽIVOSREBRNI 

 Nevarni odpadki 

TESNILA 

 Nerazvrščeni odpadki 
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TETRAPAK EMBALAŽA 

 Mešana embalaža 

TISKALNIKI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

TONERJI 

 Nevarni odpadki 

TOPILA 

 Nevarni odpadki 

TORBE ŠOLSKE IN OSTALE 

 Tekstil in obutev 

TRAVA 

 Biološko razgradljivi odpadki 

TRDA PLASTIKA 

 Nerazvrščeni odpadki 

TUBE KOVINSKE IN PLASTIČNE (lepil, barv, nevarnih snovi, zdravil) 

 Nevarni odpadki 

TUBE KOVINSKE IN PLASTIČNE (kozmetike, hrane; izpraznjene) 

 Mešana embalaža 

USNJE 

 Mešani komunalni odpadki 

VATA, VATIRANE PALČKE 

 Mešani komunalni odpadki 

VEJEVJE – OBREZKI ŽIVE MEJE, DREVES, Z VRTA 

 Biološko razgradljivi odpadki 

VIDEOIGRE (playstation…) 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

VIDEOKAMERE 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

VIDEOREKORDERJI 

 Odpadna električna in elektronska oprema 

VIJAKI 

 Kovine/Kosovni odpadki 

VREČKE DARILNE PLASTIFICIRANE 

 Mešana embalaža 

VREČKE PAPIRNATE 

 Papir 

VREČKE PLASTIČNE 

 Mešana embalaža 

VREČKE SESALNIKOV 

 Mešani komunalni odpadki 

VRTNA OPREMA 

 Kosovni odpadki 

VŽIGALNIKI 

 Nevarni odpadki 

ZAOLJENE KRPE 

 Nevarni odpadki 

ZDRAVILA 

 Zdravila/Nevarni odpadki 
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ZEMLJA LONČNIC 

 Biološko razgradljivi odpadki 

ZOBNE ŠČETKE 

 Mešani komunalni odpadki 

ZVEZKI 

 Papir 

ŽAGANJE 

 Biološko razgradljivi odpadki 

ŽARNICE NAVADNE 

 Mešani komunalni odpadki 

ŽARNICE VARČNE (sijalke) 

 Odpadna električna in elektronska oprema/Nevarni odpadki 

ŽEBLJI 

 Kovine 

ŽICA 

 Kovine 

ŽIMNICE 

 Kosovni odpadki 

ŽIVALSKA DLAKA 

 Mešani komunalni odpadki 

ŽVEČILNI GUMI 

 Mešani komunalni odpadki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o 

Cesta zmage 57 

1410 Zagorje ob Savi 
 

 

ZBIRAJ, LOČUJ, ČISTO NARAVO SPOŠTUJ ! 
 


