
 
 

 
NE ODLAGAJTE ODPADKOV V NARAVO IN  

IZVEN ZABOJNIKOV! 
 

Vse več občanov nas redno obvešča o skrajno neprimernem ravnanju z odpadki. Nekateri 
posamezniki ne odlagajo odpadkov na ustrezna zbirna mesta, ampak jih odvržejo, kjerkoli 
se jim zahoče, bodisi poleg zabojnikov, v gozdove ali cestne jarke. 
 
Kakršnokoli nepravilno odlaganje odpadkov je nedopustno in kaže na sila neprimerno 
ravnanje, ki škoduje okolju ter s tem vsem, ki živijo ali se gibajo v bližini odpadkov, ki ležijo na 
tleh.  
 

Zato apeliramo na vse občanke in občane,  
da odpadke odlagate na ustrezna zbirna mesta in v ustrezne zabojnike! 

 
Napačno odlaganje odpadkov je PREKRŠEK, ki se kaznuje z denarno kaznijo v višini 100 EUR 
za fizične osebe ter 400 EUR za pravne osebe.  
Prosimo očividce, ki vidijo kršitelja pri napačnem odlaganju kosovnih odpadkov in drugih 
odpadkov, da pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 16 16 ali na telefonsko številko 
medobčinskega inšpektorata 03 42 65 830 (inspektorat@celje.si).  
  

KAKO LAHKO ODGOVORNO IN LJUDEM PRIJAZNO POSKRBITE ZA ODPADKE? 
 

1. PREMISLITE 
              Če ste neko stvar potrebovali vi in je v nekem trenutku ne potrebujete več, je velika 
verjetnost, da jo nekdo drug. Zato:  

- preverite, ali bi to stvar morda kdo kupil (Bolha, oglasniki, bolšji sejem, komisijske trgovine …) 
- jo podarite (dobrodelne ustanove, kot sta Rdeči križ in Karitas, materinski domovi, zavetišča 

za brezdomce …) 
- predajte jih centru ponovne uporabe (CPU Vojnik, Rogaška Slatina ...). 

 
2. VIŠKE ODPADKOV PRIPELJITE V ZBIRNI CENTER ALI KUPITE TIPSKO VREČKO  

Preveč plastične in kovinske embalaže, papirja in kartona, zelenega reza, stekla?  
Viške ločeno zbranih odpadkov lahko pripeljete in BREZPLAČNO predate v zbirnem 
centru (Vojnik, Bukovžlak …).  
Imate občasno preveč mešanih komunalnih odpadkov ali embalaže?  
Kupite tipsko vrečko na Petrolovih bencinskih servisih. Cena je 3,29 EUR, vanjo pa je 
vključena cena odvoza in obdelave zbranih odpadkov.  

 



 
 

Na dan 
praznjenja 

odpadkov tipsko vrečko priložite k vašemu zabojniku za odpadke. 

 
 
 

KOSOVNI ODPADKI 
 

Velik delež nepravilno odloženih odpadkov predstavljajo kosovni odpadki. To so vsi tisti komunalni 
odpadki, ki zaradi oblike, velikosti ali teže niso primerni za zbiranje v zabojnikih, kakršne imate doma 
pred hišo, blokom ali na ekološkem otoku.  
 

Nekaj primerov običajnih gospodinjskih kosovnih odpadkov:  

 Vzmetnice  
 Kavči, sedežne  
 Pohištvo  
 Preproge, talne obloge  
 Športna oprema – smuči, kolesa, jadralne deske  
 Orodje – samokolnice, lopate  
 Otroška oprema – vozički, stolčki, večje igrače  
 Sanitarna oprema - umivalniki, WC školjke, bide, kopalne kadi, tuš kabine  
 Večji kovinski, leseni ali plastični predmeti: stojalo za perilo, pomivalno korito, plastični vrtni 

stoli in mize, kovinske palice, radiatorji  
 Pralni in pomivalni stroji, štedilniki 
 TV sprejemniki, računalniška oprema 

 

In kaj ne sodi med kosovne odpadke? 
 nevarni odpadki 
 mešani komunalni odpadki 
 azbestna kritina in drugi odpadki, ki vsebujejo azbest 
 gradbeni odpadki 
 steklo 
 zemlja, listje, veje in drugi biološko razgradljivi odpadki 
 jedilno olje 
 avtomobilske in druge pnevmatike, deli avtomobilov 
 obleke 
 embalažni materiali 

 
 
 
Kam s kosovnimi odpadki? 

 

1.  Naročite odvoz 

 Vsako gospodinjstvo ima možnost brezplačnega odvoza 
kosovnih odpadkov do enega kubičnega metra 
odpadkov enkrat letno. 

 Ko prejmemo izpolnjeno naročilnico, se dogovorimo za 
dan odvoza. 

http://www.simbio.si/cache/documents/5416ba7c8cc2a42b463cd6cf/Narocilo_odvoza_kosovnih_odpadkov_marec_2015.pdf


 
 

2. Kosovne 
odpadke 

lahko pripeljete v svoj najbližji zbirni center. 

 

3. Večje količine kosovnih odpadkov Simbio odpelje tudi po naročilu, vendar je njihov prevzem in 
odvoz treba plačati v skladu s cenikom. 

 
KAM Z GUMAMI, AZBESTOM, STREŠNO KRITINO IPD.? 

 
V Zbirni center Bukovžlak. 
 
V zbirnem centru lahko gospodinjstvo odloži do 8 gum let na leto. Najbolje je sicer, da občani 
odpadne gume prepustijo vulkanizerju ob menjavi. Ta jih je dolžan brezplačno prevzeti. 
 
Za nekomunalne odpadke (gradbeni odpadki - keramika, beton, opeka, strešna kritina, azbest) je 
količina omejena na prostornino štirih avtoprikolic osebnega vozila (skupaj cca. 3 
m³/leto/gospodinjstvo), kar lahko koristi le povzročitelj OSEBNO OB OSEBNI IDENTIFIKACIJI. 
 
 

ALI STE VEDELI,  
 
 

… da so na nekaterih ekoloških otokih postavljeni tudi zabojniki za odpadno električno in 
elektronsko opremo ter tekstil?  

 
… da lahko v zbirni center pripeljete in brezplačno predate vse odpadke iz gospodinjstev, razen 

mešanih komunalnih odpadkov? 
 

 

https://www.simbio.si/zbirni-centri

