
 
Zagorje ob Savi, september 2020 

 

 

POOSTREN NADZOR ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ (EKOLOŠKIH OTOKOV) 

V OBČINI ZAGORJE OB SAVI – NEPRAVILNO ODLAGANJE KOSOVNIH 

ODPADKOV 

 

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi (U. L RS št. 34/2014, 

48/2015, 85/2016) med drugim določa, da so vsi povzročitelji odpadkov dolžni ločeno 

zbirati odpadke v lastnih zabojnikih,  na ekoloških otokih (zbiralnicah ločenih frakcij) in 

v Zbirnem centru.  

V zadnjem obdobju vse pogosteje ugotavljamo, da posamezni povzročitelji odpadkov 

različne vrste kosovnih odpadkov, kot tudi druge vrste odpadkov (električna in 

elektronska oprema, pohištvo, sedežne garniture, vzmetnice, gume, različni odpadki v 

vrečah ipd.) odlagajo na lokacijah ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij), ki so 

namenjene izključno zbiranju papirja in papirne embalaže ter steklene embalaže, v 

nekaterih primerih tudi mešane embalaže. 

Kosovne odpadke je potrebno ali oddati v Zbirnem centru ali pa naročiti odvoz kosovnih 

odpadkov pri izvajalcu javne službe. 

Komunala Zagorje, d.o.o., je kot izvajalec javne službe ravnanja z odpadki dolžna 

ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki in kršitelje prijaviti pristojni inšpekcijski službi 

oz. redarstvu. 

Zaradi nepravilnega in nedovoljenega odlaganja kosovnih in drugih odpadkov na 

lokacijah ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij), se bo v prihodnje izvajal 

poostren nadzor ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij).  

Na določenih lokacijah se bo izvajal tudi videonadzor, kar bo označeno z opozorilno 

tablo. 

V primeru ugotovitve nepravilnega ravnanja z odpadki (odlaganje kosovnih in drugih 

odpadkov v zabojnike oziroma poleg njih), se bo zoper kršitelje podala prijava 

pristojnemu Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Zasavje. 

Proti kršiteljem se bo ukrepalo skladno določbami zgoraj navedenega odloka, ki med 

drugim v kazenskih določbah določa tudi globe za kršitelje odloka in sicer: 

- za fizične osebe – 150,00 EUR, 

- za samostojne podjetnike – 500,00 EUR, 

- za pravne osebe – 1.000,00 EUR.   

Povzročitelje odpadkov pozivamo, da dosledno spoštujejo določila občinskega odloka, ki 

ureja področje ravnanja z odpadki ter kosovnih in drugih odpadkov ne odlagajo na 

lokacije ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij).   

 

 
   KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. 


