
 

                              

 

 

RAVNANJE Z ODPADKI 
 

1. ZBIRALNICE 
 
Zbiralnice oz. ekološki otoki so namenjeni zbiranju embalaže in sicer papirja, kartonske embalaže in 
steklene embalaže. Za mešano embalažo (plastično in kovinsko embalažo ter tetrapake) 
gospodinjstva v individualnih gospodinjstvih prejmejo rumene embalažne vreče, pri blokovni gradnji pa 
so postavljeni zabojniki.  
V zbiralnice ne sodijo mešani komunalni odpadki, nevarni odpadki, gradbeni odpadki… Medobčinski 
inšpektorat redno vrši pregled zbiralnic. Kršitelje pa seveda za nepravilnost tudi kaznuje. Predpisana 
kazen lahko znaša tudi do 500 evrov. 
 

2. ZBIRNI CENTER PODHOM 
 
Delovni čas zbirnega centra Podhom je vsak torek od 8. do 15.30. ure, četrtek od 10. do 17. ure in 
prvo soboto v mesecu od 8. do 12. ure. 
Vstop v zbirni center je s položnico PUP-Saubermacher. Občani lahko brezplačno oddajo komunalne 
odpadke, oddajo gradbenih odpadkov je potrebno plačati po ceniku podjetja. 
V nadaljevanju sledi tehtanje polnega vozila, oddaja odpadkov v kesone in  tehtanje praznega vozila. 
V primeru oddaje gradbenih odpadkov sledi še podpis tehtalnega lista. 
 

3. ZBIRALNIK TEKSTILKO  
 

V zbiralnik za tekstil in oblačila lahko občanke in občani oddajo moška, ženska in otroška oblačila, 
rjuhe, odeje, brisače, prte, posteljnino, spodnje perilo, torbice, kape, šale, rokavice, pokrivala, 
pasove in čevlje v parih. Oblačila naj bodo v vrečah.  
V zbiralnik ne sodijo blazine, prešite odeje (kovtri), zelo onesnažena, raztrgana in mokra oblačila.  
 

4. ZBIRALNIK ZA ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO (OEEO) 
 
Zbiralniki za odpadno električno in elektronsko sodijo (OEEO): 

- sesalnike, likalnike, opekače, budilke, tehtnice, fene, brivske aparate; 
- tablice, prenosne računalnike, kalkulatorje, telefone, mobilne telefone; 
- manjše radijske sprejemnike, videokamere, manjše glasbene instrumente; 
- električno orodje ter 
- igrače, opremo za prosti čas in šport, 
- odpadne baterije. 

Ostalo večjo OEEO je možno pripeljati v zbirni center Podhom. 
 
 

5. KOSOVNI ODPADKI 
 
Naročilo odvoza kosovnih odpadkov bo potekalo v letu 2020 od 1.3.do 30.10. (med 15.7. in 15.8.2020 
ne bo odvoza kosovnih odpadkov). Izpolnjeno obrazec za naročilo se izpolni in pošlje 14 dni pred 
želenim odvozom na e naslov podjetje podjetje@pup-saubermacher.si  ali po pošti. Obrazci za 
naročilo odvoza kosovnih odpadkov bodo priloženi k računu v mesecu februarju 2020. 
 

6. ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV 
 
Zbiranje nevarnih odpadkov bo potekalo v mesecu maju in septembru 2020 (urniki bodo objavljeni v 
brošuri za leto 2020). 
Nevarni odpadki vsebujejo večje koncentracije okolju škodljivih in za zdravje ljudi nevarnih snovi, zato 
jih je prepovedano odlagati skupaj z drugimi odpadki. Nevarne snovi naj vedno ostanejo v original 
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embalaži. Nevarni odpadki so: čistila, zdravila, kozmetika, živosrebrni termometri, varčne sijalke, 
fluorescentne cevi, akumulatorji, umetna gnojila, odpadna električna in elektronska oprema, topila, 
lepila… 
 

7. SMS OBVEŠČANJE  
 
V podjetju PUP- Saubermacher želimo našim uporabnikom ponuditi kar najbolj prijazne storitve, zato 
vam nudimo možnost prijave na brezplačno SMS obveščanje ( http://www.pup-
saubermacher.si/s/urniki/sms-obvescanje/ ) o terminih odvoza posameznih vrst odpadkov.  
 
 

8. ZBIRANJE ŽIVALSKH STRANSKIH PROIZVODOV (ŽSP)  V ZC PODHOM, OD 
NOVEMBRA 2019 DO KONCA FEBRUARJA 2020 

 
Občani, povzročitelji odpadkov občin Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava, ki izvajajo zakol 
živali za lastno uporabo, lahko produkte kot so kosti, rogove, kopita/parklje, surove živalske kože 
(velikih in majhnih živali), drugih nepredelanih ŽSP, volno, dlako, prašičje ščetine, perje, brezplačno 
pripeljejo in oddajo v poseben zabojnik v ZC Podhom. 
 
Vstop v ZC Podhom je s položnico in osebnim dokumentom. Pripeljane produkte se stehta, zapiše 
povzročitelja (ime in priimek, naslov, poštno št. in pošto) v dokumentacijo-evidenco in izpiše tehtalni 
list, katerega povzročitelj tudi podpiše. 
ŽSP niso komunalni odpadki zato strošek odvoza in odstranitve produktov ŽSP krijejo Občine po 
pogodbi, v nasprotnem pa bi bil strošek vsakega posameznika. 
 

9. ZELENI ODREZ ODPADKOV 
 
Zeleni odrez je potrebno kompostirati oz. za odvoz večjih količin le-tega naročiti keson (z uradnim 
dopisom in soglasjem lahko keson naroči tudi več gospodinjstev skupaj). 
Zeleni odrez je prepovedano odlagati v gozd. 
 
 

10. ZAKLJUČEK 

Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni red upošteva naslednja hierarhija 
ravnanja: 
1.      preprečevanje odpadkov, 
2.      priprava za ponovno uporabo, 
3.      recikliranje, 
4.      drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) in 
5.      odstranjevanje. 
 
Naj ločeno zbiranje odpadkov postane in ostane ustaljen način našega ravnanja z odpadki oz. odnosa 
do okolja v katerem živimo in delamo. 
 
 
Pripravila: 
Alenka Centrih Ocepek 
 
Vrtni odpadki 
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