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DELOVNI ČASI ZBIRNIH CENTROV ZA ODpADkE  
V ŠALEŠkI DOLINI
VELENJE 1 - ob Škalskem jezeru
Od NOVEmbra dO fEbruarJa - ponedeljek, sreda, petek od 7. do 15. ure; torek, četrtek od 7. do 17. 
ure; v soboto od 8. do 13. ure; ob nedeljah in praznikih zaprto; Od marca dO OktObra - od ponedeljka 
do petka od 7. do 18. ure; v soboto od 8. do 13. ure; ob nedeljah in praznikih zaprto.

VELENJE 2 - bivše skladišče gradbenega materiala Era
Vsako soboto od 8. do 10. ure.

ŠOŠtaNJ - bivša trgovina Era gradbeni materiali za gasilskim domom Šoštanj
Vsako soboto od 10.30 do 12.30 ure. 

ŠmartNO Ob PakI - ob pokopališču Šmartno ob Paki
Prva in tretja sobota v mesecu od 8. do 12. ure.

NE pOZABI!
Za oddajo odpadkov v kateremkoli zbirnem centru morate nujno 
predložiti položnico PUP Saubermacherja in osebni dokument!

VELENJE 1
V zbirnem centru Velenje 1 se ločeno zbira in 
oddaja:
•	 papir	in	lepenko	vseh	vrst	in	velikosti,	vključno	z	

odpadno	embalažo	iz	papirja	in	lepenke;

•	 steklo	vseh	vrst	in	velikosti,	vključno	z	odpadno	
embalažo	iz	stekla;

•	 plastiko,	vključno	z	odpadno	embalažo	iz	
plastike	ali	sestavljenih	materialov;

•	 odpadke	iz	kovin,	vključno	z	odpadno	embalažo	
iz	kovin;

•	 embalažo,	ki	vsebuje	ostanke	nevarnih	snovi	ali	
je	onesnažena	(prazne	tlačne	posode,	kovinska	
embalaža,	ki	vsebuje	nevaren	porozni	ovoj);

•	 les,	vključno	z	odpadno	embalažo	iz	lesa;

•	 biorazgradljive	odpadke;

•	 oblačila	in	druge	vrste	tekstila;

•	 nevarne	odpadke	(kozmetika,	dezodoranti,	
jedilno	olje,	maščobe,	topila,	kisline,	baze,	
fotokemikalije,	pesticidi,	biocidi,	fluorescentne	
cevi	in	drugi	odpadki,	ki	vsebujejo	živo	srebro,	
barvila,	črnila,	lepila	in	smole,	detergenti);

•	 infekcijski	material	(ampule,	injekcijske	igle	…)	
za	domačo	uporabo;

•	 baterije	in	akumulatorje;

•	 električno	in	elektronsko	opremo	(TV	
sprejemniki,	radijski	sprejemniki,	osebni	
računalniki,	tiskalniki,	druga	elektronska	
oprema);

•	 kosovne	odpadke	(pohištvo,	vzmetnice,	luči	…);

•	 belo	tehniko	(štedilniki,	hladilniki,	
zamrzovalniki),	toplotne	črpalke,	klimatske	
naprave	za	uporabo	v	gospodinjstvih;

•	 odpadno	motorno	olje;

•	 les,	ki	vsebuje	nevarne	snovi;

•	 pnevmatike	za	osebna	vozila	(posameznik	lahko	
odda	največ	4);

•	 gradbeni	material	(posameznik	lahko	pripelje	
največ	polno	osebno	prikolico	oz.	osebni	avto,	
večje	količine	lahko	odda	v	kamnolomu	-	zbirni	
center	za	gradbene	odpadke);

•	 preostanek	odpadkov.

NEVARNI ODpADkI

Nevarni odpadki vsebujejo večje koncentracije okolju škodljivih in za zdravje ljudi nevarnih snovi, zato 
jih nikoli ne smemo odlagati skupaj s komunalnimi odpadki! 

Večino ločeno zbranih nevarnih odpadkov uničijo v sežigalnicah, ki so urejene tako, da povzročajo kar 
najmanj škodljivih vplivov na okolje.

ODDAjANjE ODpADkOV V ZBIRNEm CENTRu 
VELENjE I:
1 - Pred zapornico pokažite uslužbencu zbirnega centra položnico PUP 

Saubermacher-ja in osebni dokument;

2 - po dvigu zapornice zapeljite z vozilom na tehtnico in počakajte, da se na 
semaforju spredaj levo prižge zelena luč;

3 - z vozilom zapeljite s tehtnice do zabojnikov za razvrščanje odpadkov;

4 - ko odpadke odložite, ponovno zapeljite na tehtnico in počakajte na 
zeleno luč;

5 - po dvigu zapornice lahko zapustite zbirni center.

VELENjE 2, ŠOŠTANj IN  
ŠmARTNO OB pAkI
V te zbirne centre se lahko oddajo le določene 
frakcije odpadkov, in sicer: les, hladilniki, štedilniki, 
odpadna električna in elektronska oprema, 
odpadna plastika (hoboki, plastične igrače, stoli, 
mize …), akumulatorji in baterije, steklo, oblačila 
in drug tekstil, kosovni odpadki, kovine, kovinska 
embalaža, plastična embalaža, steklena embalaža, 
kartonska embalaža.

Občina Velenje

KRAJEVNA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

KS Bevče 03. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

KS Cirkovce 04. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri Osnovni šoli

KS Gorica 05. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure pri avtobusnem obračališču

KS Kavče 05. 05. 2012 sobota od 12. do 15. ure pri Domu krajanov

KS Konovo 07. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri Domu krajanov

KS Paka pri Velenju 08. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure pri gostilni Jurko

KS Šalek 09. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

KS Plešivec 10. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri gostišču Volk

KS Podkraj 11. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri Glavniku (vaga za živino)

KS Stara vas 12. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure pri stari elektrarni

KS Staro Velenje 12. 05. 2012 sobota od 12. do 15. ure pri Gasilskem domu

KS Pesje 14. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri Domu krajanov

KS Šentilj 15. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure parkirišče pri igrišču (pokopališče)

KS Škale Hrastovec 16. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

KS Šmartno 17. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure parkirišče pri pokopališču

KS Vinska gora 18. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri Večnamenskem domu

MČ - Desni breg 19. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure parkirišče pri Merkator tržnica

MČ - Levi breg 19. 05. 2012 sobota od 12. do 15. ure Kraigherjeva 8 (pri zbiralnici)

Občina Šoštanj

KRAJEVNA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

Bele Vode 21. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri gostišču Grebenšek

Topolšica 22. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Šoštanj 23. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Ravne 24. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri Ciglerju

Skorno - Florjan 25. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri cerkvi (križišče za Penk)

Šentvid, Zavodnje 26. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure pri gostišču Vida

Gaberke 26. 05. 2012 sobota od 12. do 15.ure pri Gasilskem domu

Lokovica 28. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Občina Šmartno ob Paki

VAŠKA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

Podgora, Rečica ob Paki 29. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure pri sušilnici

Skorno, Gorenje 30. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri pokopališču Gorenje

Paška vas, Slatine, Gavce 31. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Mali vrh, Veliki vrh 01. 06. 2012 petek od 15. do 18. ure pri igrišču

Šmartno ob Paki 02. 06. 2012 sobota od 8. do 11. ure parkirišče pri trgovini Merkator

Del zbranih kosovnih odpadkov gre v mletje, 
del v predelavo, del pa jih odložijo na 
odlagališču v Celju. Tudi kosovne odpadke 
zbiramo akcijsko, po vnaprej določenem in 
objavljenem urniku, prav tako pa jih lahko 
med letom brezplačno sami oddate v zbirnem 
centru Velenje I. 

Med kosovne  
odpadke sodijo:
odpadni gospodinjski stroji in aparati (štedilniki, hladilniki, 
pralni stroji, skrinje);

kopalniška oprema;

pohištvo (omare, postelje, stoli, mize,vzmetnice);

stavbno pohištvo (vrata, okna);

talne obloge in preproge;

svetila in senčila, TV, računalnik ...

V času akcije zbiranja kosovnih odpadkov te 
odložite poleg posod za mešane komunalne 
odpadke in jih razvrstite glede na vrsto 
(kovine, les …). Na odlagališče odlagamo le za 
predelavo neuporabne odpadke, še uporabne 
surovine pa oddamo v predelavo. 
Odpadke pripravite najkasneje do 6. ure zjutraj 
na dan odvoza, vendar ne prej kot 24 ur pred 
dnevom odvoza. Stroški za odvoz kosovnih 
odpadkov so že vključeni v ceno odvoza 
komunalnih odpadkov.

kOSOVNI ODpADkI

Odpadke, ki sodijo v zbirni center, lahko občanke 

in občani občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob 

Paki brezplačno oddajo v kateremkoli zbirnem 

centru v Šaleški dolini. 

Ob nakupu novih električnih in elektronskih 

aparatov, akumulatorjev, baterij, lahko stare 

skupaj z embalažo oddate v trgovinah ali 

pripeljete najbližji zbirni center.

Če boste v zbirni center oddali aparat, ki še 

deluje, o tem seznanite delavca v zbirnem 

centru!

NaSVEt

ZBIRNI CENTRI VElENjE 1, VElENjE 2, ŠOŠtaNj, ŠmartNO Ob Paki /

O
D

t
r

G
a

j

Nikoli jih ne 

odlagamo v  

urbano ali  

naravno  
okolje!

pOZOR!
→ azbestnih odpadkov ni mogoče oddati v 

zbirnih centrih. Potrebno jih je peljati v regijski 
center Celje - bukovžlak, na odlaganje.  
Storitev odlaganja je potrebno plačati.

→ Odpadke lahko pripeljete in oddate v 
delovnem času zbirnih centrov in jih 
prepovedano pustiti pred ograjo zbirnih 
centrov.

Odtrgajte del zgibanke z urniki in označite vaš datum odvoza ter ga shranite na vidno mesto, da boste točno vedeli kdaj in kje lahko oddate kosovne in nevarne odpadke!

POmEmbNO! Nevarnih odpadkov ne smemo 
odlagati v zabojnike za druge vrste odpadkov, 
jih odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov 
in ne v naravo! Nevarnih odpadkov ne smemo 
zlivati v odtoke in kanalizacijo! Nevarne odpadke 
je potrebno odstraniti tako, da preprečimo njihov 
škodljiv vpliv na okolje in ljudi.

→ Posebno pozorno je treba ravnati z vsebino 
in embalažo vnetljivih, dražilnih, strupenih, 
zdravju škodljivih in/ali jedkih snovi, ki so 
uvrščene med nevarne snovi in se lahko 
prepoznajo po oznakah na embalaži. 

→ Nevarne snovi , ki jih ne potrebujemo več, jih 
vedno pustimo v originalni embalaži in stran 
od otroških rok.

Kaj sodi med nevarne  
odpadKe?
Ostanki jedilnega olja in maščob ter z njimi onesnažena 
embalaža; 

druga olja in maščobe ter z njimi onesnažena embalaža;

barve, črnila, lepila in umetne smole;

organska in halogena topila;

kisline in baze;

fotokemikalije;

pesticidi in biocidi ter fungicidi;

čistila in pralna sredstva ter embalaža, ki vsebuje ostanke 
nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi ;

kozmetična sredstva (dezodoranti, kreme, ličila ...);

zdravila;

baterije in akumulatorji; 

žarnice, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo 
srebro;

les, ki vsebuje nevarne snovi;

oprema, ki vsebuje klorfluorovodikoogljike (hladilniki, 
zamrzovalniki, toplotne črpalke, klimatske naprave ...);

elektronska oprema (računalniki, tiskalniki, kartuše, radijski 
sprejemniki, TV sprejemniki ...).

Prav zato vsako leto poteka akcija zbiranja nevarnih 

odpadkov iz gospodinjstev. V okviru akcije lahko 

nevarne odpadke oddate v premično zbiralnico. urnik 

zbiranja nevarnih odpadkov za gospodinjstva za 

leto 2012 je objavljen na levi strani.

ZBIRNI CENTRI 

ZBIRALNICE

ZABOjNIkI ZA GOSpODINjSTVA

NEVARNI ODpADkI

kOSOVNI ODpADkI

PriPrava vsebine alenka Centrih Ocepek, marcel Hriberšek, jože Povše

FotograFije arhiv PUP Saubermacher, d. o. o., www.opacelica.si

oblikovanje in PriPrava www.opacelica.si

tisk HtZ Velenje, i. P., d. o. o., Studio HtZ

naklada 17.500 izvodov

izdajatelj PUP Saubermacher, d. o. o., Velenje, februar 2012

klik



www.pup-saubermacher.si

DELOVNI ČASI ZBIRNIH CENTROV ZA ODpADkE  
V ŠALEŠkI DOLINI
VELENJE 1 - ob Škalskem jezeru
Od NOVEmbra dO fEbruarJa - ponedeljek, sreda, petek od 7. do 15. ure; torek, četrtek od 7. do 17. 
ure; v soboto od 8. do 13. ure; ob nedeljah in praznikih zaprto; Od marca dO OktObra - od ponedeljka 
do petka od 7. do 18. ure; v soboto od 8. do 13. ure; ob nedeljah in praznikih zaprto.

VELENJE 2 - bivše skladišče gradbenega materiala Era
Vsako soboto od 8. do 10. ure.

ŠOŠtaNJ - bivša trgovina Era gradbeni materiali za gasilskim domom Šoštanj
Vsako soboto od 10.30 do 12.30 ure. 

ŠmartNO Ob PakI - ob pokopališču Šmartno ob Paki
Prva in tretja sobota v mesecu od 8. do 12. ure.

NE pOZABI!
Za oddajo odpadkov v kateremkoli zbirnem centru morate nujno 
predložiti položnico PUP Saubermacherja in osebni dokument!

VELENJE 1
V zbirnem centru Velenje 1 se ločeno zbira in 
oddaja:
•	 papir	in	lepenko	vseh	vrst	in	velikosti,	vključno	z	

odpadno	embalažo	iz	papirja	in	lepenke;

•	 steklo	vseh	vrst	in	velikosti,	vključno	z	odpadno	
embalažo	iz	stekla;

•	 plastiko,	vključno	z	odpadno	embalažo	iz	
plastike	ali	sestavljenih	materialov;

•	 odpadke	iz	kovin,	vključno	z	odpadno	embalažo	
iz	kovin;

•	 embalažo,	ki	vsebuje	ostanke	nevarnih	snovi	ali	
je	onesnažena	(prazne	tlačne	posode,	kovinska	
embalaža,	ki	vsebuje	nevaren	porozni	ovoj);

•	 les,	vključno	z	odpadno	embalažo	iz	lesa;

•	 biorazgradljive	odpadke;

•	 oblačila	in	druge	vrste	tekstila;

•	 nevarne	odpadke	(kozmetika,	dezodoranti,	
jedilno	olje,	maščobe,	topila,	kisline,	baze,	
fotokemikalije,	pesticidi,	biocidi,	fluorescentne	
cevi	in	drugi	odpadki,	ki	vsebujejo	živo	srebro,	
barvila,	črnila,	lepila	in	smole,	detergenti);

•	 infekcijski	material	(ampule,	injekcijske	igle	…)	
za	domačo	uporabo;

•	 baterije	in	akumulatorje;

•	 električno	in	elektronsko	opremo	(TV	
sprejemniki,	radijski	sprejemniki,	osebni	
računalniki,	tiskalniki,	druga	elektronska	
oprema);

•	 kosovne	odpadke	(pohištvo,	vzmetnice,	luči	…);

•	 belo	tehniko	(štedilniki,	hladilniki,	
zamrzovalniki),	toplotne	črpalke,	klimatske	
naprave	za	uporabo	v	gospodinjstvih;

•	 odpadno	motorno	olje;

•	 les,	ki	vsebuje	nevarne	snovi;

•	 pnevmatike	za	osebna	vozila	(posameznik	lahko	
odda	največ	4);

•	 gradbeni	material	(posameznik	lahko	pripelje	
največ	polno	osebno	prikolico	oz.	osebni	avto,	
večje	količine	lahko	odda	v	kamnolomu	-	zbirni	
center	za	gradbene	odpadke);

•	 preostanek	odpadkov.

NEVARNI ODpADkI

Nevarni odpadki vsebujejo večje koncentracije okolju škodljivih in za zdravje ljudi nevarnih snovi, zato 
jih nikoli ne smemo odlagati skupaj s komunalnimi odpadki! 

Večino ločeno zbranih nevarnih odpadkov uničijo v sežigalnicah, ki so urejene tako, da povzročajo kar 
najmanj škodljivih vplivov na okolje.

ODDAjANjE ODpADkOV V ZBIRNEm CENTRu 
VELENjE I:
1 - Pred zapornico pokažite uslužbencu zbirnega centra položnico PUP 

Saubermacher-ja in osebni dokument;

2 - po dvigu zapornice zapeljite z vozilom na tehtnico in počakajte, da se na 
semaforju spredaj levo prižge zelena luč;

3 - z vozilom zapeljite s tehtnice do zabojnikov za razvrščanje odpadkov;

4 - ko odpadke odložite, ponovno zapeljite na tehtnico in počakajte na 
zeleno luč;

5 - po dvigu zapornice lahko zapustite zbirni center.

VELENjE 2, ŠOŠTANj IN  
ŠmARTNO OB pAkI
V te zbirne centre se lahko oddajo le določene 
frakcije odpadkov, in sicer: les, hladilniki, štedilniki, 
odpadna električna in elektronska oprema, 
odpadna plastika (hoboki, plastične igrače, stoli, 
mize …), akumulatorji in baterije, steklo, oblačila 
in drug tekstil, kosovni odpadki, kovine, kovinska 
embalaža, plastična embalaža, steklena embalaža, 
kartonska embalaža.

Občina Velenje

KRAJEVNA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

KS Bevče 03. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

KS Cirkovce 04. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri Osnovni šoli

KS Gorica 05. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure pri avtobusnem obračališču

KS Kavče 05. 05. 2012 sobota od 12. do 15. ure pri Domu krajanov

KS Konovo 07. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri Domu krajanov

KS Paka pri Velenju 08. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure pri gostilni Jurko

KS Šalek 09. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

KS Plešivec 10. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri gostišču Volk

KS Podkraj 11. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri Glavniku (vaga za živino)

KS Stara vas 12. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure pri stari elektrarni

KS Staro Velenje 12. 05. 2012 sobota od 12. do 15. ure pri Gasilskem domu

KS Pesje 14. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri Domu krajanov

KS Šentilj 15. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure parkirišče pri igrišču (pokopališče)

KS Škale Hrastovec 16. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

KS Šmartno 17. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure parkirišče pri pokopališču

KS Vinska gora 18. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri Večnamenskem domu

MČ - Desni breg 19. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure parkirišče pri Merkator tržnica

MČ - Levi breg 19. 05. 2012 sobota od 12. do 15. ure Kraigherjeva 8 (pri zbiralnici)

Občina Šoštanj

KRAJEVNA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

Bele Vode 21. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri gostišču Grebenšek

Topolšica 22. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Šoštanj 23. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Ravne 24. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri Ciglerju

Skorno - Florjan 25. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri cerkvi (križišče za Penk)

Šentvid, Zavodnje 26. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure pri gostišču Vida

Gaberke 26. 05. 2012 sobota od 12. do 15.ure pri Gasilskem domu

Lokovica 28. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Občina Šmartno ob Paki

VAŠKA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

Podgora, Rečica ob Paki 29. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure pri sušilnici

Skorno, Gorenje 30. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri pokopališču Gorenje

Paška vas, Slatine, Gavce 31. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Mali vrh, Veliki vrh 01. 06. 2012 petek od 15. do 18. ure pri igrišču

Šmartno ob Paki 02. 06. 2012 sobota od 8. do 11. ure parkirišče pri trgovini Merkator

Del zbranih kosovnih odpadkov gre v mletje, 
del v predelavo, del pa jih odložijo na 
odlagališču v Celju. Tudi kosovne odpadke 
zbiramo akcijsko, po vnaprej določenem in 
objavljenem urniku, prav tako pa jih lahko 
med letom brezplačno sami oddate v zbirnem 
centru Velenje I. 

Med kosovne  
odpadke sodijo:
odpadni gospodinjski stroji in aparati (štedilniki, hladilniki, 
pralni stroji, skrinje);

kopalniška oprema;

pohištvo (omare, postelje, stoli, mize,vzmetnice);

stavbno pohištvo (vrata, okna);

talne obloge in preproge;

svetila in senčila, TV, računalnik ...

V času akcije zbiranja kosovnih odpadkov te 
odložite poleg posod za mešane komunalne 
odpadke in jih razvrstite glede na vrsto 
(kovine, les …). Na odlagališče odlagamo le za 
predelavo neuporabne odpadke, še uporabne 
surovine pa oddamo v predelavo. 
Odpadke pripravite najkasneje do 6. ure zjutraj 
na dan odvoza, vendar ne prej kot 24 ur pred 
dnevom odvoza. Stroški za odvoz kosovnih 
odpadkov so že vključeni v ceno odvoza 
komunalnih odpadkov.

kOSOVNI ODpADkI

Odpadke, ki sodijo v zbirni center, lahko občanke 

in občani občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob 

Paki brezplačno oddajo v kateremkoli zbirnem 

centru v Šaleški dolini. 

Ob nakupu novih električnih in elektronskih 

aparatov, akumulatorjev, baterij, lahko stare 

skupaj z embalažo oddate v trgovinah ali 

pripeljete najbližji zbirni center.

Če boste v zbirni center oddali aparat, ki še 

deluje, o tem seznanite delavca v zbirnem 

centru!
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Nikoli jih ne 

odlagamo v  

urbano ali  

naravno  
okolje!

pOZOR!
→ azbestnih odpadkov ni mogoče oddati v 

zbirnih centrih. Potrebno jih je peljati v regijski 
center Celje - bukovžlak, na odlaganje.  
Storitev odlaganja je potrebno plačati.

→ Odpadke lahko pripeljete in oddate v 
delovnem času zbirnih centrov in jih 
prepovedano pustiti pred ograjo zbirnih 
centrov.

Odtrgajte del zgibanke z urniki in označite vaš datum odvoza ter ga shranite na vidno mesto, da boste točno vedeli kdaj in kje lahko oddate kosovne in nevarne odpadke!

POmEmbNO! Nevarnih odpadkov ne smemo 
odlagati v zabojnike za druge vrste odpadkov, 
jih odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov 
in ne v naravo! Nevarnih odpadkov ne smemo 
zlivati v odtoke in kanalizacijo! Nevarne odpadke 
je potrebno odstraniti tako, da preprečimo njihov 
škodljiv vpliv na okolje in ljudi.

→ Posebno pozorno je treba ravnati z vsebino 
in embalažo vnetljivih, dražilnih, strupenih, 
zdravju škodljivih in/ali jedkih snovi, ki so 
uvrščene med nevarne snovi in se lahko 
prepoznajo po oznakah na embalaži. 

→ Nevarne snovi , ki jih ne potrebujemo več, jih 
vedno pustimo v originalni embalaži in stran 
od otroških rok.

Kaj sodi med nevarne  
odpadKe?
Ostanki jedilnega olja in maščob ter z njimi onesnažena 
embalaža; 

druga olja in maščobe ter z njimi onesnažena embalaža;

barve, črnila, lepila in umetne smole;

organska in halogena topila;

kisline in baze;

fotokemikalije;

pesticidi in biocidi ter fungicidi;

čistila in pralna sredstva ter embalaža, ki vsebuje ostanke 
nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi ;

kozmetična sredstva (dezodoranti, kreme, ličila ...);

zdravila;

baterije in akumulatorji; 

žarnice, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo 
srebro;

les, ki vsebuje nevarne snovi;

oprema, ki vsebuje klorfluorovodikoogljike (hladilniki, 
zamrzovalniki, toplotne črpalke, klimatske naprave ...);

elektronska oprema (računalniki, tiskalniki, kartuše, radijski 
sprejemniki, TV sprejemniki ...).

Prav zato vsako leto poteka akcija zbiranja nevarnih 

odpadkov iz gospodinjstev. V okviru akcije lahko 

nevarne odpadke oddate v premično zbiralnico. urnik 

zbiranja nevarnih odpadkov za gospodinjstva za 

leto 2012 je objavljen na levi strani.

ZBIRNI CENTRI 

ZBIRALNICE

ZABOjNIkI ZA GOSpODINjSTVA

NEVARNI ODpADkI

kOSOVNI ODpADkI

PriPrava vsebine alenka Centrih Ocepek, marcel Hriberšek, jože Povše
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www.pup-saubermacher.si

DELOVNI ČASI ZBIRNIH CENTROV ZA ODpADkE  
V ŠALEŠkI DOLINI
VELENJE 1 - ob Škalskem jezeru
Od NOVEmbra dO fEbruarJa - ponedeljek, sreda, petek od 7. do 15. ure; torek, četrtek od 7. do 17. 
ure; v soboto od 8. do 13. ure; ob nedeljah in praznikih zaprto; Od marca dO OktObra - od ponedeljka 
do petka od 7. do 18. ure; v soboto od 8. do 13. ure; ob nedeljah in praznikih zaprto.

VELENJE 2 - bivše skladišče gradbenega materiala Era
Vsako soboto od 8. do 10. ure.

ŠOŠtaNJ - bivša trgovina Era gradbeni materiali za gasilskim domom Šoštanj
Vsako soboto od 10.30 do 12.30 ure. 

ŠmartNO Ob PakI - ob pokopališču Šmartno ob Paki
Prva in tretja sobota v mesecu od 8. do 12. ure.

NE pOZABI!
Za oddajo odpadkov v kateremkoli zbirnem centru morate nujno 
predložiti položnico PUP Saubermacherja in osebni dokument!

VELENJE 1
V zbirnem centru Velenje 1 se ločeno zbira in 
oddaja:
•	 papir	in	lepenko	vseh	vrst	in	velikosti,	vključno	z	

odpadno	embalažo	iz	papirja	in	lepenke;

•	 steklo	vseh	vrst	in	velikosti,	vključno	z	odpadno	
embalažo	iz	stekla;

•	 plastiko,	vključno	z	odpadno	embalažo	iz	
plastike	ali	sestavljenih	materialov;

•	 odpadke	iz	kovin,	vključno	z	odpadno	embalažo	
iz	kovin;

•	 embalažo,	ki	vsebuje	ostanke	nevarnih	snovi	ali	
je	onesnažena	(prazne	tlačne	posode,	kovinska	
embalaža,	ki	vsebuje	nevaren	porozni	ovoj);

•	 les,	vključno	z	odpadno	embalažo	iz	lesa;

•	 biorazgradljive	odpadke;

•	 oblačila	in	druge	vrste	tekstila;

•	 nevarne	odpadke	(kozmetika,	dezodoranti,	
jedilno	olje,	maščobe,	topila,	kisline,	baze,	
fotokemikalije,	pesticidi,	biocidi,	fluorescentne	
cevi	in	drugi	odpadki,	ki	vsebujejo	živo	srebro,	
barvila,	črnila,	lepila	in	smole,	detergenti);

•	 infekcijski	material	(ampule,	injekcijske	igle	…)	
za	domačo	uporabo;

•	 baterije	in	akumulatorje;

•	 električno	in	elektronsko	opremo	(TV	
sprejemniki,	radijski	sprejemniki,	osebni	
računalniki,	tiskalniki,	druga	elektronska	
oprema);

•	 kosovne	odpadke	(pohištvo,	vzmetnice,	luči	…);

•	 belo	tehniko	(štedilniki,	hladilniki,	
zamrzovalniki),	toplotne	črpalke,	klimatske	
naprave	za	uporabo	v	gospodinjstvih;

•	 odpadno	motorno	olje;

•	 les,	ki	vsebuje	nevarne	snovi;

•	 pnevmatike	za	osebna	vozila	(posameznik	lahko	
odda	največ	4);

•	 gradbeni	material	(posameznik	lahko	pripelje	
največ	polno	osebno	prikolico	oz.	osebni	avto,	
večje	količine	lahko	odda	v	kamnolomu	-	zbirni	
center	za	gradbene	odpadke);

•	 preostanek	odpadkov.

NEVARNI ODpADkI

Nevarni odpadki vsebujejo večje koncentracije okolju škodljivih in za zdravje ljudi nevarnih snovi, zato 
jih nikoli ne smemo odlagati skupaj s komunalnimi odpadki! 

Večino ločeno zbranih nevarnih odpadkov uničijo v sežigalnicah, ki so urejene tako, da povzročajo kar 
najmanj škodljivih vplivov na okolje.

ODDAjANjE ODpADkOV V ZBIRNEm CENTRu 
VELENjE I:
1 - Pred zapornico pokažite uslužbencu zbirnega centra položnico PUP 

Saubermacher-ja in osebni dokument;

2 - po dvigu zapornice zapeljite z vozilom na tehtnico in počakajte, da se na 
semaforju spredaj levo prižge zelena luč;

3 - z vozilom zapeljite s tehtnice do zabojnikov za razvrščanje odpadkov;

4 - ko odpadke odložite, ponovno zapeljite na tehtnico in počakajte na 
zeleno luč;

5 - po dvigu zapornice lahko zapustite zbirni center.

VELENjE 2, ŠOŠTANj IN  
ŠmARTNO OB pAkI
V te zbirne centre se lahko oddajo le določene 
frakcije odpadkov, in sicer: les, hladilniki, štedilniki, 
odpadna električna in elektronska oprema, 
odpadna plastika (hoboki, plastične igrače, stoli, 
mize …), akumulatorji in baterije, steklo, oblačila 
in drug tekstil, kosovni odpadki, kovine, kovinska 
embalaža, plastična embalaža, steklena embalaža, 
kartonska embalaža.

Občina Velenje

KRAJEVNA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

KS Bevče 03. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

KS Cirkovce 04. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri Osnovni šoli

KS Gorica 05. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure pri avtobusnem obračališču

KS Kavče 05. 05. 2012 sobota od 12. do 15. ure pri Domu krajanov

KS Konovo 07. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri Domu krajanov

KS Paka pri Velenju 08. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure pri gostilni Jurko

KS Šalek 09. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

KS Plešivec 10. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri gostišču Volk

KS Podkraj 11. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri Glavniku (vaga za živino)

KS Stara vas 12. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure pri stari elektrarni

KS Staro Velenje 12. 05. 2012 sobota od 12. do 15. ure pri Gasilskem domu

KS Pesje 14. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri Domu krajanov

KS Šentilj 15. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure parkirišče pri igrišču (pokopališče)

KS Škale Hrastovec 16. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

KS Šmartno 17. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure parkirišče pri pokopališču

KS Vinska gora 18. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri Večnamenskem domu

MČ - Desni breg 19. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure parkirišče pri Merkator tržnica

MČ - Levi breg 19. 05. 2012 sobota od 12. do 15. ure Kraigherjeva 8 (pri zbiralnici)

Občina Šoštanj

KRAJEVNA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

Bele Vode 21. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri gostišču Grebenšek

Topolšica 22. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Šoštanj 23. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Ravne 24. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri Ciglerju

Skorno - Florjan 25. 05. 2012 petek od 15. do 18. ure pri cerkvi (križišče za Penk)

Šentvid, Zavodnje 26. 05. 2012 sobota od 8. do 11. ure pri gostišču Vida

Gaberke 26. 05. 2012 sobota od 12. do 15.ure pri Gasilskem domu

Lokovica 28. 05. 2012 ponedeljek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Občina Šmartno ob Paki

VAŠKA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

Podgora, Rečica ob Paki 29. 05. 2012 torek od 15. do 18. ure pri sušilnici

Skorno, Gorenje 30. 05. 2012 sreda od 15. do 18. ure pri pokopališču Gorenje

Paška vas, Slatine, Gavce 31. 05. 2012 četrtek od 15. do 18. ure pri Gasilskem domu

Mali vrh, Veliki vrh 01. 06. 2012 petek od 15. do 18. ure pri igrišču

Šmartno ob Paki 02. 06. 2012 sobota od 8. do 11. ure parkirišče pri trgovini Merkator

Del zbranih kosovnih odpadkov gre v mletje, 
del v predelavo, del pa jih odložijo na 
odlagališču v Celju. Tudi kosovne odpadke 
zbiramo akcijsko, po vnaprej določenem in 
objavljenem urniku, prav tako pa jih lahko 
med letom brezplačno sami oddate v zbirnem 
centru Velenje I. 

Med kosovne  
odpadke sodijo:
odpadni gospodinjski stroji in aparati (štedilniki, hladilniki, 
pralni stroji, skrinje);

kopalniška oprema;

pohištvo (omare, postelje, stoli, mize,vzmetnice);

stavbno pohištvo (vrata, okna);

talne obloge in preproge;

svetila in senčila, TV, računalnik ...

V času akcije zbiranja kosovnih odpadkov te 
odložite poleg posod za mešane komunalne 
odpadke in jih razvrstite glede na vrsto 
(kovine, les …). Na odlagališče odlagamo le za 
predelavo neuporabne odpadke, še uporabne 
surovine pa oddamo v predelavo. 
Odpadke pripravite najkasneje do 6. ure zjutraj 
na dan odvoza, vendar ne prej kot 24 ur pred 
dnevom odvoza. Stroški za odvoz kosovnih 
odpadkov so že vključeni v ceno odvoza 
komunalnih odpadkov.

kOSOVNI ODpADkI

Odpadke, ki sodijo v zbirni center, lahko občanke 

in občani občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob 

Paki brezplačno oddajo v kateremkoli zbirnem 

centru v Šaleški dolini. 

Ob nakupu novih električnih in elektronskih 

aparatov, akumulatorjev, baterij, lahko stare 

skupaj z embalažo oddate v trgovinah ali 

pripeljete najbližji zbirni center.

Če boste v zbirni center oddali aparat, ki še 

deluje, o tem seznanite delavca v zbirnem 

centru!
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Nikoli jih ne 

odlagamo v  

urbano ali  

naravno  
okolje!

pOZOR!
→ azbestnih odpadkov ni mogoče oddati v 

zbirnih centrih. Potrebno jih je peljati v regijski 
center Celje - bukovžlak, na odlaganje.  
Storitev odlaganja je potrebno plačati.

→ Odpadke lahko pripeljete in oddate v 
delovnem času zbirnih centrov in jih 
prepovedano pustiti pred ograjo zbirnih 
centrov.

Odtrgajte del zgibanke z urniki in označite vaš datum odvoza ter ga shranite na vidno mesto, da boste točno vedeli kdaj in kje lahko oddate kosovne in nevarne odpadke!

POmEmbNO! Nevarnih odpadkov ne smemo 
odlagati v zabojnike za druge vrste odpadkov, 
jih odlagati na odlagališča nenevarnih odpadkov 
in ne v naravo! Nevarnih odpadkov ne smemo 
zlivati v odtoke in kanalizacijo! Nevarne odpadke 
je potrebno odstraniti tako, da preprečimo njihov 
škodljiv vpliv na okolje in ljudi.

→ Posebno pozorno je treba ravnati z vsebino 
in embalažo vnetljivih, dražilnih, strupenih, 
zdravju škodljivih in/ali jedkih snovi, ki so 
uvrščene med nevarne snovi in se lahko 
prepoznajo po oznakah na embalaži. 

→ Nevarne snovi , ki jih ne potrebujemo več, jih 
vedno pustimo v originalni embalaži in stran 
od otroških rok.

Kaj sodi med nevarne  
odpadKe?
Ostanki jedilnega olja in maščob ter z njimi onesnažena 
embalaža; 

druga olja in maščobe ter z njimi onesnažena embalaža;

barve, črnila, lepila in umetne smole;

organska in halogena topila;

kisline in baze;

fotokemikalije;

pesticidi in biocidi ter fungicidi;

čistila in pralna sredstva ter embalaža, ki vsebuje ostanke 
nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi ;

kozmetična sredstva (dezodoranti, kreme, ličila ...);

zdravila;

baterije in akumulatorji; 

žarnice, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo 
srebro;

les, ki vsebuje nevarne snovi;

oprema, ki vsebuje klorfluorovodikoogljike (hladilniki, 
zamrzovalniki, toplotne črpalke, klimatske naprave ...);

elektronska oprema (računalniki, tiskalniki, kartuše, radijski 
sprejemniki, TV sprejemniki ...).

Prav zato vsako leto poteka akcija zbiranja nevarnih 

odpadkov iz gospodinjstev. V okviru akcije lahko 

nevarne odpadke oddate v premično zbiralnico. urnik 

zbiranja nevarnih odpadkov za gospodinjstva za 

leto 2012 je objavljen na levi strani.
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NEVARNI ODpADkI

kOSOVNI ODpADkI
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Urnik odvoza kosovnih odpadkov

MO VELENJE - bLOkOVNA GRADNJA - MESTNI DEL
OPOMBA: Akcijsko zbiranje kosovnih odpadkov za gospodinjstva v stanovanjskih blokih poteka z dnevno postavitvijo kontejnerjev na 
vnaprej določeno lokacijo (parkirišča) in odvozom po 24 urah.

MO VELENJE - INDIVIDUALNA GRADNJA - MESTNI DEL
OPOMBA: Kosovni odpadki se pripravijo ob zabojnikih za mešane komunalne odpadke in jih je potrebno razvrstiti glede na vrsto 
(kovine, les, …) do 6. ure zjutraj.

Urnik odvoza kosovnih odpadkov

GORIŠKA 42, 44 

GORIŠKA 53-57, 59-61, 63-65 
(dva kontejnerja)

GORIŠKA 45-47, 49 - 51 

GORIŠKA 39-43 

GORIŠKA 38, 40 

KOŽELJSKEGA 5, 7 

KOŽELJSKEGA 1, 3 

KOŽELJSKEGA 2, 4, 6 

POSTAVITEV: 21.2.2012

ODVOZ: 22.2.2012

ŠALEK 98-110 

ŠALEK 93-95-97 

ŠALEK 81-83 

ŠALEK 89-91 

ŠALEK 82-86 

ŠALEK 88-90 

STANTETOVA 18-24 

STANTETOVA 16-32 

STANTETOVA 2-8 

POSTAVITEV: 22.2.2012

ODVOZ: 23.2.2012

STANTETOVA 10-16

STANTETOVA 11-19

STANTETOVA 1-9

KARDELJEV TRG 4-8, 10 

KARDELJEV TRG 1-3
(dva kontejnerja)

KARDELJEV TRG 5-9, 11

KIDRIČEVA 9-15, 17 

C. B.MRAVLJAK 1

POSTAVITEV: 23.2.2012

ODVOZ: 24.2.2012

ŠALEŠKA 16

ŠALEŠKA 18A-18D

ŠALEŠKA 19

ŠALEŠKA 20A-20D

KIDRIČEVA 1-7

CANKARJEVA 1A-1C

CANKARJEVA 2A-2C

PREŠERNOVA 4,6

FOITOVA 2

POSTAVITEV: 24.2.2012

ODVOZ: 27.2.2012

FOITOVA 4,6 

FOITOVA 8,10 

KRAIGHERJEVA  1,2

KRAIGHERJEVA 6 

KRAIGHERJEVA 8 

ŠALEŠKA 2A-2D 

RUDARSKA 2A-2D

JENKOVA 15-17,19
(dva kontejnerja)

POSTAVITEV: 27.2.2012

ODVOZ: 28.2.2012

JENKOVA 1-5 

JENKOVA 9-11

PREŠERNOVA 22A-22E 

PREŠERNOVA 12,14 

PREŠERNOVA 16,20 

PREŠERNOVA 9A-9B 

PREŠERNOVA 7

KAJUHOVA 12,14

JURCICEVA 4,5,6

POSTAVITEV: 28.2.2012

ODVOZ: 29.2.2012

KIDRIČEVA 25-43

BRAČIČEVA 4-6

JURČIČEVA 2

ŠERCERJEVA 2-6 

JURČIČEVA 3

JENKOVA 39-43,16

BRAČIČEVA 1, 2, 3

JURČIČEVA 1

JENKOVA 12,14

JENKOVA 35,37 

POSTAVITEV: 29.2.2012

ODVOZ: 1.3.2012

ZIDANŠKOVA 7-9, 4-6, 1-3
(dva kontejnerja)

EFENKOVA 1,2,3

TOMŠICEVA 1-3, 5-7, 9-11
(dva kontejnerja)

TOMŠICEVA 13-15,17 

TOMŠICEVA 19-21 

TOMŠICEVA 2,4 

POSTAVITEV: 1.3.2012

ODVOZ: 2.3.2012

TOMŠICEVA 6,8

TOMŠICEVA 10,10A,10B,12-16 
(trije kontejnerji)

TOMŠIČEVA 23,25

TOMŠIČEVA 27-31 

TOMŠIČEVA 33-37, 39-43

TOMSICEVA 45-49, 51 

JENKOVA 6-10

POSTAVITEV: 2.3.2012

ODVOZ: 5.3.2012

JENKOVA 21,23,25 

JENKOVA 27-31,33

KERSNIKOVA 1 

KERSNIKOVA 3-7 

TOMŠIČEVA 53,55 

ŠERCERJEVA 3,14-16

ŠERCERJEVA 5 

ŠERCERJEVA 1,8-12 

ŠERCERJEVA 7-11

POSTAVITEV: 5.3.2012

ODVOZ:  6.3.2012

ŠERCERJEVA 13-17

ŠERCERJEVA 18-20

KERSNIKOVA 11-13

KIDRIČEVA 49-51

KIDRIČEVA 57

KIDRIČEVA 55, 55a

KIDRIČEVA 6-12

KERSNIKOVA 15,17
(dva kontejnerja)

POSTAVITEV: 6.3.2012

ODVOZ: 7.3.2012

TOMŠIČEVA 18-22

AŠKERČEVA 3-9 

KERSNIKOVA 21-31
(dva kontejnerja)

KERSNIKOVA 33-39
(dva kontejnerja)

KOROŠKA 8a,8b,8c

C. TALCEV 18, 18A

C. SIMONA B. 1

POSTAVITEV: 7.3.2012

ODVOZ: 8.3.2012

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA: 
Kopališka cesta, Šaleška cesta, Cesta I, Cesta II, Cesta III, Cesta IV, Cesta V, Cesta VI, Cesta VII, Cesta VIII, Sončni 
grič, Celjska cesta (pod Sončnim gričem) 

15. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA: 
Lipa, Cesta IX, Cesta X, Cesta v Bevče, Sončna pot, Goriška cesta, Splitska ulica, Cesta na Vrtače 16. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO: 
Šenbric, Konovska cesta, Šenbriška cesta, Škalska cesta, Madarjeva ulica, Malgajeva ulica, Meškova ulica, Ulica 
Dušana Kvedra, Bevkova ulica, Linhartova ulica, Zupančičeva ulica, Deberca, Kosovelova ulica, Trubarjeva ulica, 
Selo, Vodovodna cesta
KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK: vas Šalek

19. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO: Graškogorska cesta, Šmarška cesta, Cesta bratov Mravljak, Efenkova cesta, 
Finžgarjeva cesta, Tavčarjeva cesta, Gregorčičeva cesta, Prisojna cesta, Šmarška cesta, Cesta XIV divizije 20. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO:  
Stanetova cesta, Gubčeva cesta, Kajuhova cesta, Šlandrova cesta, Cesta na Griču, Jerihova cesta
KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS:  
Aškerčeva cesta 20 in 21, Čopova cesta, Erjavčeva cesta, Levstikova cesta, Stanetova cesta, Jerihova cesta, Cesta 
na jezero
MESTNA ČETRT VELENJE- desni breg (individula):  
Aškerčeva cesta, Stanetova cesta, Kersnikova cesta od 8 do 16, Šlandrova
MESTNA ČETRT VELENJE- desni breg (bloki): Kersnikova cesta 2, 4, Vojkova cesta od 1do 16, Šlandrova cesta, 
Stritarjeva cesta od 1do 3, Čufarjeva cesta od 1 do 3, Kidričeva cesta 2, Kajuhova cesta 1, 2, 4, 6, 8, 10 

21. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS:  
Koroška cesta, Subotiška cesta, Cesta pod parkom, Gorenjska cesta, Cesta Simona Blatnika 22. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE 23. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST PESJE 26., 27. 3. 2012

MO VELENJE - INDIVIDUALNA 
GRADNJA - PRIMESTNI DEL
KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE 1. 6. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, ANDRAŽ 4. 6. 2012

PODGORJE 7. 6. 2012

ARNAČE, LAZE 11. 6. 2012

LOŽNICA, SILOVA, ŠENTILJSKI PODKRAJ 12. 6. 2012

PRELSKA, JANŠKOVO SELO, LOPATNIK 13. 6. 2012

LOKOVINA, HRAMŠE,VINSKA GORA 14. 6. 2012

PIREŠICA, LIPJE 15. 6. 2012

ZGORNJA IN SPODNJA ČRNOVA, BEVČE, 
ŠALEK- ZGORNJI 18. 6. 2012

PAŠKI KOZJAK 19. 6. 2012

LOPATNIK PRI VELENJU, PAKA PRI VELENJU, 
LOKE, TREBELIŠKO 20. 6. 2012

ŠKALE, ŠKALSKE CIRKOVCE, ŠMARTINSKE 
CIRKOVCE, HRASTOVEC, POD LUBELO 21. 6. 2012

PLEŠIVEC, VELUNJA, GRAŠKA GORA, PUSTA 
GORA, SOPOTA, ČRNA GORA 22. 6. 2012

1 - BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI IN VRTNI ODPADKI
Odpadke, ki jih zberemo v zabojnikih za biorazgradljive odpadke, oddamo regijskemu centru za ravnanje 
z odpadki v Celju, kjer jih predelajo v kompost.

KuhinjsKi OdpadKi Vrtni OdpadKi

zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja rože
kavna usedlina plevel
kavni filtri in čajne vrečke pokošena trava
kuhani ostanki hrane zemlja lončnic
jajčne lupine odpadno vejevje
pokvarjeni prehranski izdelki trava, listje
papirnate vrečke, robčki in brisače gnilo sadje

lesni pepel

POZOR! Kosti in meso ne sodijo v rjav zabojnik

Biorazgradljive odpadke (rjav zabojmik) odvažamo: 
od aprila do oktobra enkrat na teden in od novembra do marca enkrat na 14 dni  
- glej urnik na decemberski položnici.

NASVETI ZA PRAVILNO 
KOMPOSTIRANJE
Zakaj kompostirati? Za izboljšanje sestave 
prsti; za učinkovitejše zadrževanje vlage v 
prsti; za boljšo prezračenost tal; za večjo 
akumulacijo toplote; za pridelavo zdravih 
rastlin s plodovi polnega okusa.

1. Odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, 
poslabšajo kakovost komposta (olupi agrumov 
in banan, s škodljivci napadene rastline, meso, 
kosti …) ali vsebujejo nevarne snovi, niso primerni 
za kompostiranje, lahko pa jih oddamo v rjav 
zabojnik.

2. Postavitev kompostnika 
 Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu 
izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan 
pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik 
naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo primerno 
prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča 
motenj (npr. smradu) na sosednjih zemljiščih. 
Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne 
sisteme, ne glede na to, ali gre za odprte 
kompostnike iz lesa ali žice, ali pa za plastične 
zaprte hišne kompostnike.

3. Tehnika pravilnega kompostiranja  
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s 
tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za 
dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje 
vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna 
zadostna količina kisika. To dosežemo tako, da 
suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) 
in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski 
odpadki) premešamo. Kuhinjske odpadke in 
ostanke hrane takoj prekrijemo z listjem, zemljo, 
travo ali jih rahlo zagrebemo. S tem preprečimo 
neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih 
gostov (na primer podgan in ptičev). V procesu 
razgradnje , ki poteka pri 50-60 stopinjah Celzija, 
mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo 
humus ter hranilne snovi. Poleg primerne 
temperature je potrebna tudi pravšnja vlažnost. 
Zato v času daljše poletne suše kompostni kup 
občasno navlažimo. Ko je hišni kompostnik 
poln, njegovo vsebino – po približno pol leta – 
preložimo. Tako ga prezračimo in pospešimo 
razkroj. Dozorel kompost presejemo skozi sito, ki 
ima odprtine velike od 15 do 20 milimetrov. Kar ne 
gre skozi sito, uporabimo kot strukturni material 
v novem kompostnem kupu ali pa za gnojenje 
sadnega drevja in večjih rastlin.

4. Kako uporabiti pridelani kompost?  
Zrel, presejani kompost uporabimo za lončnice, 
gredice. Kompost lahko raztresemo po površini ali 
pa ga plitvo zamešamo v zemljo.

2 - MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Mešane komunalne odpadke odpeljemo v regijski center za ravnanje z odpadki v Celje,  
kjer jih predelajo in odlagajo. Na odlagališču odložijo približno 35 % pripeljanih odpadkov.

V črN zabojNik sodijo:

plastificiran papir; pluta, guma;
plenice; keramika, porcelan;
ohlajen pepel, cigaretni ogorki; pometene smeti;
tkanine, usnje, izrabljena obuvala; napolnjene vrečke sesalnikov;
šiviljski odpadki; kasete, filmi, fotografije;
iztrebki malih živali; manjše količine stiropora;
meso in kosti; zamaščene folije;
papirnate serviete, brisače in robčki za enkratno 
uporabo (lahko se tudi kompostirajo!);

onesnažena embalaža,  
ki se ne da očistiti.

V individualni gradnji mešane komunalne odpadke odvažamo na 14 dni - glej urnik na decemberski položnici.

3 - KOVINSKA IN PLASTIČNA EMBALAŽA IN TETRAPAKI
Ker želimo zmanjšati količine mešanih komunalnih odpadkov, smo v individualnih 
gospodinjstvih krajevne skupnosti Konovo in Šmartno v Velenju in v občini Šoštanj pričeli s 
poskusnim zbiranjem kovinske in plastične embalaže po sistemu »od vrat do vrat«.

V embalažni zabojniK sodijo:

plastenke pijač in živil;
plastenke čistil in pralnih sredstev;
pločevinke živil in pijač;
votla embalaža mleka, sokov ipd. (tetrapaki);
plastični lončki in vrečke;
folije.

ZBIRANJE odpAdNE  
EmBAlAžE NA EkološkIh  
otokIh (v ZBIRAlNIcAh)
Vso embalažo sprejmejo embalažne družbe, ki 
jo še dodatno sortirajo, reciklirajo in oddajo v 
ponovno uporabo. 

PAPIR 
ZABOJNIK ZA PAPIR IN KARTONSKO EMBALAŽO 
(zabojnik z rdečim pokrovom)

V zabojnik sodijo: časopisi, revije, zvezki, knjige; 
prospekti, katalogi; pisemske ovojnice; pisarniški 
papir; ovojni papir; papirnate nakupovalne vrečke; 
kartonska embalaža; 

STEKLO
ZABOJNIK ZA STEKLENO EMBALAŽO 
(zabojnik z zelenim ali belim pokrovom)

V zabojnik sodijo:: steklenice živil in pijač; steklena 
embalaža zdravil in kozmetike; kozarci vloženih 
živil; druga steklena embalaža.

KOVINSKA IN PLASTIČNA 
EMBALAŽA IN TETRAPAKI
ZABOJNIK ZA PLASTIČNO IN KOVINSKO 
EMBALAŽO (zabojnik z modrim ali rumenim 
pokrovom)

V zabojnik sodijo: plastenke pijač in živil; votla 
embalaža mleka, sokov ipd. (tetrapaki); plastenke 
čistil in pralnih sredstev; plastični lončki in vrečke; 
pločevinke živil in pijač; folije.

zBiraLniCE

Pri nakupu izdelkov 

bodite pozorni, da 

bo na embalaži 

katera od oznak, 

ki pomenijo, da 

se material lahko 

reciklira.

zaBoJniki za GospodinJsTva

Gospodinjstva lahko izbirajo med tremi 
načini ravnanja z biorazgradljivimi odpadki:

kompostiranje v lastni režiji >> 
(hišni kompostnik)

kompostiranje v lastni 
režiji v kombinaciji z 
ločenim zbiranjem. >>

<< ločeno zbiranje v  
rjavem zabojniku

Zabojnike (vse)  
je potrebno  

pripraviti do 6. ure 
zjutraj na  
odjemno  
mesto!

ŠMARTNO OB PAKI -  
INDIVIDUALNA IN  
BLOKOVNA GRADNJA
SKORNO, GORENJE 5. 9. 2012

SLATINE, PAŠKA VAS, GAVCE 6. 9. 2012

ŠMARTNO OB PAKI 7. 9. 2012

VELIKI VRH, MALI VRH 10. 9. 2012

REČICA OB PAKI, PODGORA, LETUŠ 11. 9. 2012

ŠOŠTANJ - INDIVIDUALNA IN 
BLOKOVNA GRADNJA
TOPOLŠICA, LAJŠE 5. 6. 2012

LOM, STRMINA 6. 6. 2012

LOKOVICA 8. 6. 2012

GABERKE 26. 6. 2012

ŠOŠTANJ:

DESNI DEL 27. 6., 28. 6. 2012

LEVI DEL 29. 6., 2. 7. 2012

RAVNE, PRISTAVA 3. 7. 2012

ZAVODNJE 4. 7. 2012

SKORNO, FLORJAN 5. 7. 2012

BELE VODE 6. 7. 2012
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Odtrgajte del zgibanke 
z urniki in označite vaš 
datum odvoza ter ga 
shranite na vidno mesto, 
da boste točno vedeli 
kdaj in kje lahko oddate 
kosovne in nevarne 
odpadke!



Urnik odvoza kosovnih odpadkov

MO VELENJE - bLOkOVNA GRADNJA - MESTNI DEL
OPOMBA: Akcijsko zbiranje kosovnih odpadkov za gospodinjstva v stanovanjskih blokih poteka z dnevno postavitvijo kontejnerjev na 
vnaprej določeno lokacijo (parkirišča) in odvozom po 24 urah.

MO VELENJE - INDIVIDUALNA GRADNJA - MESTNI DEL
OPOMBA: Kosovni odpadki se pripravijo ob zabojnikih za mešane komunalne odpadke in jih je potrebno razvrstiti glede na vrsto 
(kovine, les, …) do 6. ure zjutraj.

Urnik odvoza kosovnih odpadkov

GORIŠKA 42, 44 

GORIŠKA 53-57, 59-61, 63-65 
(dva kontejnerja)

GORIŠKA 45-47, 49 - 51 

GORIŠKA 39-43 

GORIŠKA 38, 40 

KOŽELJSKEGA 5, 7 

KOŽELJSKEGA 1, 3 

KOŽELJSKEGA 2, 4, 6 

POSTAVITEV: 21.2.2012

ODVOZ: 22.2.2012

ŠALEK 98-110 

ŠALEK 93-95-97 

ŠALEK 81-83 

ŠALEK 89-91 

ŠALEK 82-86 

ŠALEK 88-90 

STANTETOVA 18-24 

STANTETOVA 16-32 

STANTETOVA 2-8 

POSTAVITEV: 22.2.2012

ODVOZ: 23.2.2012

STANTETOVA 10-16

STANTETOVA 11-19

STANTETOVA 1-9

KARDELJEV TRG 4-8, 10 

KARDELJEV TRG 1-3
(dva kontejnerja)

KARDELJEV TRG 5-9, 11

KIDRIČEVA 9-15, 17 

C. B.MRAVLJAK 1

POSTAVITEV: 23.2.2012

ODVOZ: 24.2.2012

ŠALEŠKA 16

ŠALEŠKA 18A-18D

ŠALEŠKA 19

ŠALEŠKA 20A-20D

KIDRIČEVA 1-7

CANKARJEVA 1A-1C

CANKARJEVA 2A-2C

PREŠERNOVA 4,6

FOITOVA 2

POSTAVITEV: 24.2.2012

ODVOZ: 27.2.2012

FOITOVA 4,6 

FOITOVA 8,10 

KRAIGHERJEVA  1,2

KRAIGHERJEVA 6 

KRAIGHERJEVA 8 

ŠALEŠKA 2A-2D 

RUDARSKA 2A-2D

JENKOVA 15-17,19
(dva kontejnerja)

POSTAVITEV: 27.2.2012

ODVOZ: 28.2.2012

JENKOVA 1-5 

JENKOVA 9-11

PREŠERNOVA 22A-22E 

PREŠERNOVA 12,14 

PREŠERNOVA 16,20 

PREŠERNOVA 9A-9B 

PREŠERNOVA 7

KAJUHOVA 12,14

JURCICEVA 4,5,6

POSTAVITEV: 28.2.2012

ODVOZ: 29.2.2012

KIDRIČEVA 25-43

BRAČIČEVA 4-6

JURČIČEVA 2

ŠERCERJEVA 2-6 

JURČIČEVA 3

JENKOVA 39-43,16

BRAČIČEVA 1, 2, 3

JURČIČEVA 1

JENKOVA 12,14

JENKOVA 35,37 

POSTAVITEV: 29.2.2012

ODVOZ: 1.3.2012

ZIDANŠKOVA 7-9, 4-6, 1-3
(dva kontejnerja)

EFENKOVA 1,2,3

TOMŠICEVA 1-3, 5-7, 9-11
(dva kontejnerja)

TOMŠICEVA 13-15,17 

TOMŠICEVA 19-21 

TOMŠICEVA 2,4 

POSTAVITEV: 1.3.2012

ODVOZ: 2.3.2012

TOMŠICEVA 6,8

TOMŠICEVA 10,10A,10B,12-16 
(trije kontejnerji)

TOMŠIČEVA 23,25

TOMŠIČEVA 27-31 

TOMŠIČEVA 33-37, 39-43

TOMSICEVA 45-49, 51 

JENKOVA 6-10

POSTAVITEV: 2.3.2012

ODVOZ: 5.3.2012

JENKOVA 21,23,25 

JENKOVA 27-31,33

KERSNIKOVA 1 

KERSNIKOVA 3-7 

TOMŠIČEVA 53,55 

ŠERCERJEVA 3,14-16

ŠERCERJEVA 5 

ŠERCERJEVA 1,8-12 

ŠERCERJEVA 7-11

POSTAVITEV: 5.3.2012

ODVOZ:  6.3.2012

ŠERCERJEVA 13-17

ŠERCERJEVA 18-20

KERSNIKOVA 11-13

KIDRIČEVA 49-51

KIDRIČEVA 57

KIDRIČEVA 55, 55a

KIDRIČEVA 6-12

KERSNIKOVA 15,17
(dva kontejnerja)

POSTAVITEV: 6.3.2012

ODVOZ: 7.3.2012

TOMŠIČEVA 18-22

AŠKERČEVA 3-9 

KERSNIKOVA 21-31
(dva kontejnerja)

KERSNIKOVA 33-39
(dva kontejnerja)

KOROŠKA 8a,8b,8c

C. TALCEV 18, 18A

C. SIMONA B. 1

POSTAVITEV: 7.3.2012

ODVOZ: 8.3.2012

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA: 
Kopališka cesta, Šaleška cesta, Cesta I, Cesta II, Cesta III, Cesta IV, Cesta V, Cesta VI, Cesta VII, Cesta VIII, Sončni 
grič, Celjska cesta (pod Sončnim gričem) 

15. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA: 
Lipa, Cesta IX, Cesta X, Cesta v Bevče, Sončna pot, Goriška cesta, Splitska ulica, Cesta na Vrtače 16. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO: 
Šenbric, Konovska cesta, Šenbriška cesta, Škalska cesta, Madarjeva ulica, Malgajeva ulica, Meškova ulica, Ulica 
Dušana Kvedra, Bevkova ulica, Linhartova ulica, Zupančičeva ulica, Deberca, Kosovelova ulica, Trubarjeva ulica, 
Selo, Vodovodna cesta
KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK: vas Šalek

19. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO: Graškogorska cesta, Šmarška cesta, Cesta bratov Mravljak, Efenkova cesta, 
Finžgarjeva cesta, Tavčarjeva cesta, Gregorčičeva cesta, Prisojna cesta, Šmarška cesta, Cesta XIV divizije 20. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO:  
Stanetova cesta, Gubčeva cesta, Kajuhova cesta, Šlandrova cesta, Cesta na Griču, Jerihova cesta
KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS:  
Aškerčeva cesta 20 in 21, Čopova cesta, Erjavčeva cesta, Levstikova cesta, Stanetova cesta, Jerihova cesta, Cesta 
na jezero
MESTNA ČETRT VELENJE- desni breg (individula):  
Aškerčeva cesta, Stanetova cesta, Kersnikova cesta od 8 do 16, Šlandrova
MESTNA ČETRT VELENJE- desni breg (bloki): Kersnikova cesta 2, 4, Vojkova cesta od 1do 16, Šlandrova cesta, 
Stritarjeva cesta od 1do 3, Čufarjeva cesta od 1 do 3, Kidričeva cesta 2, Kajuhova cesta 1, 2, 4, 6, 8, 10 

21. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS:  
Koroška cesta, Subotiška cesta, Cesta pod parkom, Gorenjska cesta, Cesta Simona Blatnika 22. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE 23. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST PESJE 26., 27. 3. 2012

MO VELENJE - INDIVIDUALNA 
GRADNJA - PRIMESTNI DEL
KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE 1. 6. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, ANDRAŽ 4. 6. 2012

PODGORJE 7. 6. 2012

ARNAČE, LAZE 11. 6. 2012

LOŽNICA, SILOVA, ŠENTILJSKI PODKRAJ 12. 6. 2012

PRELSKA, JANŠKOVO SELO, LOPATNIK 13. 6. 2012

LOKOVINA, HRAMŠE,VINSKA GORA 14. 6. 2012

PIREŠICA, LIPJE 15. 6. 2012

ZGORNJA IN SPODNJA ČRNOVA, BEVČE, 
ŠALEK- ZGORNJI 18. 6. 2012

PAŠKI KOZJAK 19. 6. 2012

LOPATNIK PRI VELENJU, PAKA PRI VELENJU, 
LOKE, TREBELIŠKO 20. 6. 2012

ŠKALE, ŠKALSKE CIRKOVCE, ŠMARTINSKE 
CIRKOVCE, HRASTOVEC, POD LUBELO 21. 6. 2012

PLEŠIVEC, VELUNJA, GRAŠKA GORA, PUSTA 
GORA, SOPOTA, ČRNA GORA 22. 6. 2012

1 - BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI IN VRTNI ODPADKI
Odpadke, ki jih zberemo v zabojnikih za biorazgradljive odpadke, oddamo regijskemu centru za ravnanje 
z odpadki v Celju, kjer jih predelajo v kompost.

KuhinjsKi OdpadKi Vrtni OdpadKi

zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja rože
kavna usedlina plevel
kavni filtri in čajne vrečke pokošena trava
kuhani ostanki hrane zemlja lončnic
jajčne lupine odpadno vejevje
pokvarjeni prehranski izdelki trava, listje
papirnate vrečke, robčki in brisače gnilo sadje

lesni pepel

POZOR! Kosti in meso ne sodijo v rjav zabojnik

Biorazgradljive odpadke (rjav zabojmik) odvažamo: 
od aprila do oktobra enkrat na teden in od novembra do marca enkrat na 14 dni  
- glej urnik na decemberski položnici.

NASVETI ZA PRAVILNO 
KOMPOSTIRANJE
Zakaj kompostirati? Za izboljšanje sestave 
prsti; za učinkovitejše zadrževanje vlage v 
prsti; za boljšo prezračenost tal; za večjo 
akumulacijo toplote; za pridelavo zdravih 
rastlin s plodovi polnega okusa.

1. Odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, 
poslabšajo kakovost komposta (olupi agrumov 
in banan, s škodljivci napadene rastline, meso, 
kosti …) ali vsebujejo nevarne snovi, niso primerni 
za kompostiranje, lahko pa jih oddamo v rjav 
zabojnik.

2. Postavitev kompostnika 
 Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu 
izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan 
pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik 
naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo primerno 
prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča 
motenj (npr. smradu) na sosednjih zemljiščih. 
Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne 
sisteme, ne glede na to, ali gre za odprte 
kompostnike iz lesa ali žice, ali pa za plastične 
zaprte hišne kompostnike.

3. Tehnika pravilnega kompostiranja  
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s 
tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za 
dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje 
vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna 
zadostna količina kisika. To dosežemo tako, da 
suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) 
in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski 
odpadki) premešamo. Kuhinjske odpadke in 
ostanke hrane takoj prekrijemo z listjem, zemljo, 
travo ali jih rahlo zagrebemo. S tem preprečimo 
neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih 
gostov (na primer podgan in ptičev). V procesu 
razgradnje , ki poteka pri 50-60 stopinjah Celzija, 
mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo 
humus ter hranilne snovi. Poleg primerne 
temperature je potrebna tudi pravšnja vlažnost. 
Zato v času daljše poletne suše kompostni kup 
občasno navlažimo. Ko je hišni kompostnik 
poln, njegovo vsebino – po približno pol leta – 
preložimo. Tako ga prezračimo in pospešimo 
razkroj. Dozorel kompost presejemo skozi sito, ki 
ima odprtine velike od 15 do 20 milimetrov. Kar ne 
gre skozi sito, uporabimo kot strukturni material 
v novem kompostnem kupu ali pa za gnojenje 
sadnega drevja in večjih rastlin.

4. Kako uporabiti pridelani kompost?  
Zrel, presejani kompost uporabimo za lončnice, 
gredice. Kompost lahko raztresemo po površini ali 
pa ga plitvo zamešamo v zemljo.

2 - MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Mešane komunalne odpadke odpeljemo v regijski center za ravnanje z odpadki v Celje,  
kjer jih predelajo in odlagajo. Na odlagališču odložijo približno 35 % pripeljanih odpadkov.

V črN zabojNik sodijo:

plastificiran papir; pluta, guma;
plenice; keramika, porcelan;
ohlajen pepel, cigaretni ogorki; pometene smeti;
tkanine, usnje, izrabljena obuvala; napolnjene vrečke sesalnikov;
šiviljski odpadki; kasete, filmi, fotografije;
iztrebki malih živali; manjše količine stiropora;
meso in kosti; zamaščene folije;
papirnate serviete, brisače in robčki za enkratno 
uporabo (lahko se tudi kompostirajo!);

onesnažena embalaža,  
ki se ne da očistiti.

V individualni gradnji mešane komunalne odpadke odvažamo na 14 dni - glej urnik na decemberski položnici.

3 - KOVINSKA IN PLASTIČNA EMBALAŽA IN TETRAPAKI
Ker želimo zmanjšati količine mešanih komunalnih odpadkov, smo v individualnih 
gospodinjstvih krajevne skupnosti Konovo in Šmartno v Velenju in v občini Šoštanj pričeli s 
poskusnim zbiranjem kovinske in plastične embalaže po sistemu »od vrat do vrat«.

V embalažni zabojniK sodijo:

plastenke pijač in živil;
plastenke čistil in pralnih sredstev;
pločevinke živil in pijač;
votla embalaža mleka, sokov ipd. (tetrapaki);
plastični lončki in vrečke;
folije.

ZBIRANJE odpAdNE  
EmBAlAžE NA EkološkIh  
otokIh (v ZBIRAlNIcAh)
Vso embalažo sprejmejo embalažne družbe, ki 
jo še dodatno sortirajo, reciklirajo in oddajo v 
ponovno uporabo. 

PAPIR 
ZABOJNIK ZA PAPIR IN KARTONSKO EMBALAŽO 
(zabojnik z rdečim pokrovom)

V zabojnik sodijo: časopisi, revije, zvezki, knjige; 
prospekti, katalogi; pisemske ovojnice; pisarniški 
papir; ovojni papir; papirnate nakupovalne vrečke; 
kartonska embalaža; 

STEKLO
ZABOJNIK ZA STEKLENO EMBALAŽO 
(zabojnik z zelenim ali belim pokrovom)

V zabojnik sodijo:: steklenice živil in pijač; steklena 
embalaža zdravil in kozmetike; kozarci vloženih 
živil; druga steklena embalaža.

KOVINSKA IN PLASTIČNA 
EMBALAŽA IN TETRAPAKI
ZABOJNIK ZA PLASTIČNO IN KOVINSKO 
EMBALAŽO (zabojnik z modrim ali rumenim 
pokrovom)

V zabojnik sodijo: plastenke pijač in živil; votla 
embalaža mleka, sokov ipd. (tetrapaki); plastenke 
čistil in pralnih sredstev; plastični lončki in vrečke; 
pločevinke živil in pijač; folije.

zBiraLniCE

Pri nakupu izdelkov 

bodite pozorni, da 

bo na embalaži 

katera od oznak, 

ki pomenijo, da 

se material lahko 

reciklira.

zaBoJniki za GospodinJsTva

Gospodinjstva lahko izbirajo med tremi 
načini ravnanja z biorazgradljivimi odpadki:

kompostiranje v lastni režiji >> 
(hišni kompostnik)

kompostiranje v lastni 
režiji v kombinaciji z 
ločenim zbiranjem. >>

<< ločeno zbiranje v  
rjavem zabojniku

Zabojnike (vse)  
je potrebno  

pripraviti do 6. ure 
zjutraj na  
odjemno  
mesto!

ŠMARTNO OB PAKI -  
INDIVIDUALNA IN  
BLOKOVNA GRADNJA
SKORNO, GORENJE 5. 9. 2012

SLATINE, PAŠKA VAS, GAVCE 6. 9. 2012

ŠMARTNO OB PAKI 7. 9. 2012

VELIKI VRH, MALI VRH 10. 9. 2012

REČICA OB PAKI, PODGORA, LETUŠ 11. 9. 2012

ŠOŠTANJ - INDIVIDUALNA IN 
BLOKOVNA GRADNJA
TOPOLŠICA, LAJŠE 5. 6. 2012

LOM, STRMINA 6. 6. 2012

LOKOVICA 8. 6. 2012

GABERKE 26. 6. 2012

ŠOŠTANJ:

DESNI DEL 27. 6., 28. 6. 2012

LEVI DEL 29. 6., 2. 7. 2012

RAVNE, PRISTAVA 3. 7. 2012

ZAVODNJE 4. 7. 2012

SKORNO, FLORJAN 5. 7. 2012

BELE VODE 6. 7. 2012

O
D
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R
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J

Odtrgajte del zgibanke 
z urniki in označite vaš 
datum odvoza ter ga 
shranite na vidno mesto, 
da boste točno vedeli 
kdaj in kje lahko oddate 
kosovne in nevarne 
odpadke!



Urnik odvoza kosovnih odpadkov

MO VELENJE - bLOkOVNA GRADNJA - MESTNI DEL
OPOMBA: Akcijsko zbiranje kosovnih odpadkov za gospodinjstva v stanovanjskih blokih poteka z dnevno postavitvijo kontejnerjev na 
vnaprej določeno lokacijo (parkirišča) in odvozom po 24 urah.

MO VELENJE - INDIVIDUALNA GRADNJA - MESTNI DEL
OPOMBA: Kosovni odpadki se pripravijo ob zabojnikih za mešane komunalne odpadke in jih je potrebno razvrstiti glede na vrsto 
(kovine, les, …) do 6. ure zjutraj.

Urnik odvoza kosovnih odpadkov

GORIŠKA 42, 44 

GORIŠKA 53-57, 59-61, 63-65 
(dva kontejnerja)

GORIŠKA 45-47, 49 - 51 

GORIŠKA 39-43 

GORIŠKA 38, 40 

KOŽELJSKEGA 5, 7 

KOŽELJSKEGA 1, 3 

KOŽELJSKEGA 2, 4, 6 

POSTAVITEV: 21.2.2012

ODVOZ: 22.2.2012

ŠALEK 98-110 

ŠALEK 93-95-97 

ŠALEK 81-83 

ŠALEK 89-91 

ŠALEK 82-86 

ŠALEK 88-90 

STANTETOVA 18-24 

STANTETOVA 16-32 

STANTETOVA 2-8 

POSTAVITEV: 22.2.2012

ODVOZ: 23.2.2012

STANTETOVA 10-16

STANTETOVA 11-19

STANTETOVA 1-9

KARDELJEV TRG 4-8, 10 

KARDELJEV TRG 1-3
(dva kontejnerja)

KARDELJEV TRG 5-9, 11

KIDRIČEVA 9-15, 17 

C. B.MRAVLJAK 1

POSTAVITEV: 23.2.2012

ODVOZ: 24.2.2012

ŠALEŠKA 16

ŠALEŠKA 18A-18D

ŠALEŠKA 19

ŠALEŠKA 20A-20D

KIDRIČEVA 1-7

CANKARJEVA 1A-1C

CANKARJEVA 2A-2C

PREŠERNOVA 4,6

FOITOVA 2

POSTAVITEV: 24.2.2012

ODVOZ: 27.2.2012

FOITOVA 4,6 

FOITOVA 8,10 

KRAIGHERJEVA  1,2

KRAIGHERJEVA 6 

KRAIGHERJEVA 8 

ŠALEŠKA 2A-2D 

RUDARSKA 2A-2D

JENKOVA 15-17,19
(dva kontejnerja)

POSTAVITEV: 27.2.2012

ODVOZ: 28.2.2012

JENKOVA 1-5 

JENKOVA 9-11

PREŠERNOVA 22A-22E 

PREŠERNOVA 12,14 

PREŠERNOVA 16,20 

PREŠERNOVA 9A-9B 

PREŠERNOVA 7

KAJUHOVA 12,14

JURCICEVA 4,5,6

POSTAVITEV: 28.2.2012

ODVOZ: 29.2.2012

KIDRIČEVA 25-43

BRAČIČEVA 4-6

JURČIČEVA 2

ŠERCERJEVA 2-6 

JURČIČEVA 3

JENKOVA 39-43,16

BRAČIČEVA 1, 2, 3

JURČIČEVA 1

JENKOVA 12,14

JENKOVA 35,37 

POSTAVITEV: 29.2.2012

ODVOZ: 1.3.2012

ZIDANŠKOVA 7-9, 4-6, 1-3
(dva kontejnerja)

EFENKOVA 1,2,3

TOMŠICEVA 1-3, 5-7, 9-11
(dva kontejnerja)

TOMŠICEVA 13-15,17 

TOMŠICEVA 19-21 

TOMŠICEVA 2,4 

POSTAVITEV: 1.3.2012

ODVOZ: 2.3.2012

TOMŠICEVA 6,8

TOMŠICEVA 10,10A,10B,12-16 
(trije kontejnerji)

TOMŠIČEVA 23,25

TOMŠIČEVA 27-31 

TOMŠIČEVA 33-37, 39-43

TOMSICEVA 45-49, 51 

JENKOVA 6-10

POSTAVITEV: 2.3.2012

ODVOZ: 5.3.2012

JENKOVA 21,23,25 

JENKOVA 27-31,33

KERSNIKOVA 1 

KERSNIKOVA 3-7 

TOMŠIČEVA 53,55 

ŠERCERJEVA 3,14-16

ŠERCERJEVA 5 

ŠERCERJEVA 1,8-12 

ŠERCERJEVA 7-11

POSTAVITEV: 5.3.2012

ODVOZ:  6.3.2012

ŠERCERJEVA 13-17

ŠERCERJEVA 18-20

KERSNIKOVA 11-13

KIDRIČEVA 49-51

KIDRIČEVA 57

KIDRIČEVA 55, 55a

KIDRIČEVA 6-12

KERSNIKOVA 15,17
(dva kontejnerja)

POSTAVITEV: 6.3.2012

ODVOZ: 7.3.2012

TOMŠIČEVA 18-22

AŠKERČEVA 3-9 

KERSNIKOVA 21-31
(dva kontejnerja)

KERSNIKOVA 33-39
(dva kontejnerja)

KOROŠKA 8a,8b,8c

C. TALCEV 18, 18A

C. SIMONA B. 1

POSTAVITEV: 7.3.2012

ODVOZ: 8.3.2012

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA: 
Kopališka cesta, Šaleška cesta, Cesta I, Cesta II, Cesta III, Cesta IV, Cesta V, Cesta VI, Cesta VII, Cesta VIII, Sončni 
grič, Celjska cesta (pod Sončnim gričem) 

15. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST GORICA: 
Lipa, Cesta IX, Cesta X, Cesta v Bevče, Sončna pot, Goriška cesta, Splitska ulica, Cesta na Vrtače 16. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST KONOVO: 
Šenbric, Konovska cesta, Šenbriška cesta, Škalska cesta, Madarjeva ulica, Malgajeva ulica, Meškova ulica, Ulica 
Dušana Kvedra, Bevkova ulica, Linhartova ulica, Zupančičeva ulica, Deberca, Kosovelova ulica, Trubarjeva ulica, 
Selo, Vodovodna cesta
KRAJEVNA SKUPNOST ŠALEK: vas Šalek

19. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO: Graškogorska cesta, Šmarška cesta, Cesta bratov Mravljak, Efenkova cesta, 
Finžgarjeva cesta, Tavčarjeva cesta, Gregorčičeva cesta, Prisojna cesta, Šmarška cesta, Cesta XIV divizije 20. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO:  
Stanetova cesta, Gubčeva cesta, Kajuhova cesta, Šlandrova cesta, Cesta na Griču, Jerihova cesta
KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS:  
Aškerčeva cesta 20 in 21, Čopova cesta, Erjavčeva cesta, Levstikova cesta, Stanetova cesta, Jerihova cesta, Cesta 
na jezero
MESTNA ČETRT VELENJE- desni breg (individula):  
Aškerčeva cesta, Stanetova cesta, Kersnikova cesta od 8 do 16, Šlandrova
MESTNA ČETRT VELENJE- desni breg (bloki): Kersnikova cesta 2, 4, Vojkova cesta od 1do 16, Šlandrova cesta, 
Stritarjeva cesta od 1do 3, Čufarjeva cesta od 1 do 3, Kidričeva cesta 2, Kajuhova cesta 1, 2, 4, 6, 8, 10 

21. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST STARA VAS:  
Koroška cesta, Subotiška cesta, Cesta pod parkom, Gorenjska cesta, Cesta Simona Blatnika 22. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST STARO VELENJE 23. 3. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST PESJE 26., 27. 3. 2012

MO VELENJE - INDIVIDUALNA 
GRADNJA - PRIMESTNI DEL
KRAJEVNA SKUPNOST KAVČE 1. 6. 2012

KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ, ANDRAŽ 4. 6. 2012

PODGORJE 7. 6. 2012

ARNAČE, LAZE 11. 6. 2012

LOŽNICA, SILOVA, ŠENTILJSKI PODKRAJ 12. 6. 2012

PRELSKA, JANŠKOVO SELO, LOPATNIK 13. 6. 2012

LOKOVINA, HRAMŠE,VINSKA GORA 14. 6. 2012

PIREŠICA, LIPJE 15. 6. 2012

ZGORNJA IN SPODNJA ČRNOVA, BEVČE, 
ŠALEK- ZGORNJI 18. 6. 2012

PAŠKI KOZJAK 19. 6. 2012

LOPATNIK PRI VELENJU, PAKA PRI VELENJU, 
LOKE, TREBELIŠKO 20. 6. 2012

ŠKALE, ŠKALSKE CIRKOVCE, ŠMARTINSKE 
CIRKOVCE, HRASTOVEC, POD LUBELO 21. 6. 2012

PLEŠIVEC, VELUNJA, GRAŠKA GORA, PUSTA 
GORA, SOPOTA, ČRNA GORA 22. 6. 2012

1 - BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI IN VRTNI ODPADKI
Odpadke, ki jih zberemo v zabojnikih za biorazgradljive odpadke, oddamo regijskemu centru za ravnanje 
z odpadki v Celju, kjer jih predelajo v kompost.

KuhinjsKi OdpadKi Vrtni OdpadKi

zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja rože
kavna usedlina plevel
kavni filtri in čajne vrečke pokošena trava
kuhani ostanki hrane zemlja lončnic
jajčne lupine odpadno vejevje
pokvarjeni prehranski izdelki trava, listje
papirnate vrečke, robčki in brisače gnilo sadje

lesni pepel

POZOR! Kosti in meso ne sodijo v rjav zabojnik

Biorazgradljive odpadke (rjav zabojmik) odvažamo: 
od aprila do oktobra enkrat na teden in od novembra do marca enkrat na 14 dni  
- glej urnik na decemberski položnici.

NASVETI ZA PRAVILNO 
KOMPOSTIRANJE
Zakaj kompostirati? Za izboljšanje sestave 
prsti; za učinkovitejše zadrževanje vlage v 
prsti; za boljšo prezračenost tal; za večjo 
akumulacijo toplote; za pridelavo zdravih 
rastlin s plodovi polnega okusa.

1. Odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, 
poslabšajo kakovost komposta (olupi agrumov 
in banan, s škodljivci napadene rastline, meso, 
kosti …) ali vsebujejo nevarne snovi, niso primerni 
za kompostiranje, lahko pa jih oddamo v rjav 
zabojnik.

2. Postavitev kompostnika 
 Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu 
izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan 
pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik 
naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo primerno 
prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča 
motenj (npr. smradu) na sosednjih zemljiščih. 
Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne 
sisteme, ne glede na to, ali gre za odprte 
kompostnike iz lesa ali žice, ali pa za plastične 
zaprte hišne kompostnike.

3. Tehnika pravilnega kompostiranja  
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s 
tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za 
dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje 
vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna 
zadostna količina kisika. To dosežemo tako, da 
suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) 
in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski 
odpadki) premešamo. Kuhinjske odpadke in 
ostanke hrane takoj prekrijemo z listjem, zemljo, 
travo ali jih rahlo zagrebemo. S tem preprečimo 
neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih 
gostov (na primer podgan in ptičev). V procesu 
razgradnje , ki poteka pri 50-60 stopinjah Celzija, 
mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo 
humus ter hranilne snovi. Poleg primerne 
temperature je potrebna tudi pravšnja vlažnost. 
Zato v času daljše poletne suše kompostni kup 
občasno navlažimo. Ko je hišni kompostnik 
poln, njegovo vsebino – po približno pol leta – 
preložimo. Tako ga prezračimo in pospešimo 
razkroj. Dozorel kompost presejemo skozi sito, ki 
ima odprtine velike od 15 do 20 milimetrov. Kar ne 
gre skozi sito, uporabimo kot strukturni material 
v novem kompostnem kupu ali pa za gnojenje 
sadnega drevja in večjih rastlin.

4. Kako uporabiti pridelani kompost?  
Zrel, presejani kompost uporabimo za lončnice, 
gredice. Kompost lahko raztresemo po površini ali 
pa ga plitvo zamešamo v zemljo.

2 - MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Mešane komunalne odpadke odpeljemo v regijski center za ravnanje z odpadki v Celje,  
kjer jih predelajo in odlagajo. Na odlagališču odložijo približno 35 % pripeljanih odpadkov.

V črN zabojNik sodijo:

plastificiran papir; pluta, guma;
plenice; keramika, porcelan;
ohlajen pepel, cigaretni ogorki; pometene smeti;
tkanine, usnje, izrabljena obuvala; napolnjene vrečke sesalnikov;
šiviljski odpadki; kasete, filmi, fotografije;
iztrebki malih živali; manjše količine stiropora;
meso in kosti; zamaščene folije;
papirnate serviete, brisače in robčki za enkratno 
uporabo (lahko se tudi kompostirajo!);

onesnažena embalaža,  
ki se ne da očistiti.

V individualni gradnji mešane komunalne odpadke odvažamo na 14 dni - glej urnik na decemberski položnici.

3 - KOVINSKA IN PLASTIČNA EMBALAŽA IN TETRAPAKI
Ker želimo zmanjšati količine mešanih komunalnih odpadkov, smo v individualnih 
gospodinjstvih krajevne skupnosti Konovo in Šmartno v Velenju in v občini Šoštanj pričeli s 
poskusnim zbiranjem kovinske in plastične embalaže po sistemu »od vrat do vrat«.

V embalažni zabojniK sodijo:

plastenke pijač in živil;
plastenke čistil in pralnih sredstev;
pločevinke živil in pijač;
votla embalaža mleka, sokov ipd. (tetrapaki);
plastični lončki in vrečke;
folije.

ZBIRANJE odpAdNE  
EmBAlAžE NA EkološkIh  
otokIh (v ZBIRAlNIcAh)
Vso embalažo sprejmejo embalažne družbe, ki 
jo še dodatno sortirajo, reciklirajo in oddajo v 
ponovno uporabo. 

PAPIR 
ZABOJNIK ZA PAPIR IN KARTONSKO EMBALAŽO 
(zabojnik z rdečim pokrovom)

V zabojnik sodijo: časopisi, revije, zvezki, knjige; 
prospekti, katalogi; pisemske ovojnice; pisarniški 
papir; ovojni papir; papirnate nakupovalne vrečke; 
kartonska embalaža; 

STEKLO
ZABOJNIK ZA STEKLENO EMBALAŽO 
(zabojnik z zelenim ali belim pokrovom)

V zabojnik sodijo:: steklenice živil in pijač; steklena 
embalaža zdravil in kozmetike; kozarci vloženih 
živil; druga steklena embalaža.

KOVINSKA IN PLASTIČNA 
EMBALAŽA IN TETRAPAKI
ZABOJNIK ZA PLASTIČNO IN KOVINSKO 
EMBALAŽO (zabojnik z modrim ali rumenim 
pokrovom)

V zabojnik sodijo: plastenke pijač in živil; votla 
embalaža mleka, sokov ipd. (tetrapaki); plastenke 
čistil in pralnih sredstev; plastični lončki in vrečke; 
pločevinke živil in pijač; folije.

zBiraLniCE

Pri nakupu izdelkov 

bodite pozorni, da 

bo na embalaži 

katera od oznak, 

ki pomenijo, da 

se material lahko 

reciklira.

zaBoJniki za GospodinJsTva

Gospodinjstva lahko izbirajo med tremi 
načini ravnanja z biorazgradljivimi odpadki:

kompostiranje v lastni režiji >> 
(hišni kompostnik)

kompostiranje v lastni 
režiji v kombinaciji z 
ločenim zbiranjem. >>

<< ločeno zbiranje v  
rjavem zabojniku

Zabojnike (vse)  
je potrebno  

pripraviti do 6. ure 
zjutraj na  
odjemno  
mesto!

ŠMARTNO OB PAKI -  
INDIVIDUALNA IN  
BLOKOVNA GRADNJA
SKORNO, GORENJE 5. 9. 2012

SLATINE, PAŠKA VAS, GAVCE 6. 9. 2012

ŠMARTNO OB PAKI 7. 9. 2012

VELIKI VRH, MALI VRH 10. 9. 2012

REČICA OB PAKI, PODGORA, LETUŠ 11. 9. 2012

ŠOŠTANJ - INDIVIDUALNA IN 
BLOKOVNA GRADNJA
TOPOLŠICA, LAJŠE 5. 6. 2012

LOM, STRMINA 6. 6. 2012

LOKOVICA 8. 6. 2012

GABERKE 26. 6. 2012

ŠOŠTANJ:

DESNI DEL 27. 6., 28. 6. 2012

LEVI DEL 29. 6., 2. 7. 2012

RAVNE, PRISTAVA 3. 7. 2012

ZAVODNJE 4. 7. 2012

SKORNO, FLORJAN 5. 7. 2012

BELE VODE 6. 7. 2012

O
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Odtrgajte del zgibanke 
z urniki in označite vaš 
datum odvoza ter ga 
shranite na vidno mesto, 
da boste točno vedeli 
kdaj in kje lahko oddate 
kosovne in nevarne 
odpadke!


