Komunala Novo mesto d.o. o.

INFORMATOR
uvodnik
Zavest posameznika o varstvu narave se začne oblikovati že v otroštvu, v družinskem
okolju in kasneje med vrstniki v vrtcu in šoli. Le na tak način vzgojimo odgovorne člane
družbe z razvito okoljsko etiko in čutom za okolje. Zato se prednostno osredotočamo
predvsem na otroke, jih ozaveščamo, izobražujemo in jim stojimo ob strani.
Vse občane spodbujamo k preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi
ponovni uporabi, krožnemu gospodarstvu ter seveda k ločevanju
odpadkov, kar je osnova za recikliranje in pridobivanje novih surovin.
Naj krožno gospodarjenje z odpadki postane naš način življenja!
Že dolgo skrbimo za zdravo okolje, svoje zdravje in kvaliteto življenja,
sejemo in sadimo.
Začnimo saditi - zasejte svoje znanje v ljudi, pomagajte in ponudite
svoje znanje, ki ga imate o skrbi za naravo, skrbi za odpadke, ločevanju
odpadkov, ponovni uporabi,… bodite
zgled tistim, ki se lahko od vas
veliko naučijo.

Poskrbimo,
da čim več
odpadkov ločimo in odvržemo
v zato namenjene zabojnike. Naj čim
manj odpadkov konča na deponiji. Tam se
zelo dolgo razgrajujejo in
onesnažujejo okolje.

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik NE SPADA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ostanki iz umetnih mas (trda plastika),
oslojen in plastificiran papir,
ostanki kovinskih folij,
ohlajen pepel, cigaretni ogorki,
odpadki iz tekstila, usnja, gume (ne avtomobilske),
odpadki iz porcelana, keramike,
plenice za enkratno uporabo,
»hišne smeti«, vrečke sesalca,
kosti in manjše količine surovega mesa
posoda - manjši kosi,
rokavice (lateks, tekstil),
povoščen peki papir,
higienski, “kopalniški” material (vata, povoji,...).

•
•

vse ločene frakcije odpadkov
odložite v pravi zabojnik,
zamaščen tekstil oddate v ZRC,
večje kose posode oddate v ZRC.

Če prevzemnik spremeni pogoje prevzema
odpadkov, se lahko pravila pri oddaji
odpadkov spremenijo.

KORISTNI ODPADKI
Plastična
embalaža

Steklo

V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

plastenke pijač in živil,
plastenke čistil in pralnih
sredstev, ki nimajo znaka
nevarnih odpadkov,
pločevinke pijač,
pločevinke živil,
votla embalaža od mleka, sokov,
plastični lončki,
posodice od margarine in
podobno,
embalaža, ki je prevlečena
z aluminijasto folijo (prazne
kavne vrečke, vrečke prigrizkov,
piškotov …),
prodajna embalaža iz plastičnih
mas (PE, PET, PVC),
plastične vrečke,
stiropor (manjše količine),

•
•
Vse škatle
stisnemo ali
raztrgamo!

•
•
•

kozarce za vlaganje kompotov,
marmelad, zelenjave,
steklenice za vino, pivo, sokove,
žagane pijače,
kozarčke in stekleničke otroške
hrane,
steklenice za kis, olje,
stekleničke od parfumov in
kozmetike,
drugo stekleno embalažo.

Papir
V zabojnik ODLAGAMO:
•
•
•
•
•

časopis, revije, prospekte, listine,
knjige, kataloge, brošure, šolske
zvezke,
pisma in kuverte, ovojni papir,
papirnate vrečke, zmečkan papir,
kartonske škatle in embalažo za
prehrambene izdelke (riž, sol,
testenine, otroška hrana),
kose lepenke,
ostala papirnata embalaža.

Zamaške
steklenic
vedno
odstranimo!

V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik NE SPADA:

•

•
•
•
•
•
•

plastificirane in oslojene
papirne embalaže (npr. mlečne
embalaže, embalaže sadnih
sokov, ipd.).

Embalažo
vedno izpraznite,
odstranite zamaške ali
pokrovčke (in jih lahko zbirajte
ločeno - za humanitarne namene),
večje plastenke in pločevinke pa
stisnite, saj s tem zmanjšate njihovo
prostornino. Eden od znakov, ali
določena embalaža spada v
rumen zabojnik, so tudi znaki
za recikliranje.

ravnega (okenskega) stekla,
porcelana,
kristala,
ogledal,
žarnic in
pleksi stekla.

KORISTNI ODPADKI
Biološki odpadki

Odpadno olje

V zabojnik ODLAGAMO:

Seznam mest zabojnikov za
odpadno olje:

•

• KS Birčna vas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi olupki, odpadki vseh vrst
zelenjave, denimo solate, zelja …),
olupki in ostanki sadja,
kavna usedlina,
kavni filtri in čajne vrečke,
netekoči ostanki hrane,
jajčne lupine,
pokvarjeni prehrambeni izdelki,
papirnate vrečke in robčki,
vrtni odpadki,
rože,
plevel,
pokošena trava,
stara zemlja lončnic.

V zabojnik NE SPADA:
•
•

maščobe zbirate v zaprti posodi
in oddate v ZRC,
meso in kosti odložite med
mešane komunalne odpadke.

• KS Bršljin
• KS Brusnice
• KS Bučna vas
• KS Center
• KS Dolž
• KS Drska (2x)
• KS Gabrje
• KS Gotna vas
• KS Kandija Grm
• KS Karteljevo
• KS Ločna
NE na kompost in NE v tla!
Odpadno jedilno olje ne sodi
na kompost, ne smemo ga
zlivati v tla. Olje duši in uničuje
mikroorganizme, ki razgrajujejo
organske odpadke, predvsem pa
onesnaži zemljo ter popolnoma
spremeni biološke in kemijske
procese v njej. V času padavin se
olje izpira v spodnje plasti zemlje in
počasi pronica do podtalnice.

• KS Majde Šilc
• KS Mali Slatnik
• KS Mali Slatnik ZRC
• KS Mestne njive
• KS Otočec
• KS Podgrad
• KS Prečna
• KS Regrča vas
• KS Stopiče
• KS Šmihel
• KS Uršna Sela
• KS Žabja vas
• Občina Dolenjske Toplice
• Občina Mirna Peč
• Občina Straža
• Občina Šentjernej

Koraki za PRAVILNO
ločevanje jedilnega olja:
1. Uporabljeno jedilno olje ne
zavrzimo v odtok.

2. Hladno jedilno olje vlijemo v

plastično ali stekleno posodo.

3. Ko napolnimo posodo, jo

odnesemo na zbirno mesto za
jedilna olja.

4. Olje zlijemo v ulični zbiralnik.

• Občina Škocjan
• Občina Šmarješke Toplice

KAJ LAHKO ODDATE V ULIČNE
ZBIRALNIKE ZA ODPADNO
ELEKTRONSKO IN ELEKTRIČNO
OPREMO (OEEO)?
Večje e-odpadke (pralni stroj,
hladilnik, TV aparati, monitorji)
in sijalke ODDAMO V ZBIRNO
RECIKLAŽNI CENTER ali ob mobilnem
zbiranju odpadne električne in
elektronske opreme lahko občani
na prej znanih lokacijah brezplačno
oddate štedilnike, pralne stroje,
zamrzovalne skrinje, hladilnike,
računalnike, pomivalne stroje, pečice,
mikrovalovne pečice, klimatske
naprave, televizorje, radie, monitorje,
male gospodinjske aparate in
baterije.

ZBIRANJE
NEVARNIH
ODPADKOV IZ
GOSPODINJSTEV
V zabojnik ODLAGAMO:
•
•
•
•
•
•
•

odpadna olja
odpadna škropiva, zdravila in drugi
fitofarmacevtski pripravki
odpadne barve, laki, topila, smole,
lepila, hladilne tekočine, kiti,
kozmetični izdelki
onesnaženi sodi (do 200 l)
svinčeni akumulatorji in ostali
baterijski vložki
ostale kemikalije iz gospodinjstev
zaoljene krpe, filtri, zaščitna sredstva

DODATNE INFORMACIJE NA
TELEFONU ŠT. 07/39 32 456

V zabojnik ODLAGAMO:
•

•

MALE GOSPODINJSKE APARATE:
električni mešalnik, palični
mešalnik, likalnik, tehtnice, ure,
grelniki vode, ožemalniki, opekač
kruha, salamo reznica, …
OSTALA MALA OPREMA IN ORODJE:
sušilniki, kodralniki las, električna
orodja, sesalniki, ventilator,
brivniki, svetilke, …

•

IGRAČE: vse igrače, ki za svoje
delovanje potrebujejo bodisi
polnjenje na el. tok, bodisi baterije
ali akumulatorje.

•

PRENOSNE BATERIJE IN
AKUMULATORJE: baterije AA, AAA,
AAA, D, C, 9V, …

•

RAČUNALNIŠKA OPREMA IN
ZABAVNA ELEKTRONIKA: telefoni,
mobilni telefoni, računalniki,
tiskalniki, zvočniki, tipkovnice,
radio, kasetofon, gramofon,
računalniške miške, kalkulatorji,
polnilci, fotoaparati, slušalke, DVD
predvajalniki, kamere, …

Lookacije zbiralnikov
za OEEO
ŠENTJERNEJ - Avtobusna postaja
ŽUŽEMBERK – nasproti občine
MIRNA PEČ – Pri bloku, nasproti
občine
ŠKOCJAN – pod pokopališčem
STRAŽA – avtobusna postaja
ŠMARJEŠKE TOPLICE – gostilna Prinovec
DOLENJSKE TOPLICE – pri pošti
NOVO MESTO
• Slavka Gruma - Rdeči križ
• Bršljin – Kočevarjeva – za
Merkurjem cesta proti šoli
• Novi trg – nasproti NLB

ODPADKI NA POKOPALIŠČU
Ker tudi na pokopališču nastajajo različne vrste odpadkov, sta tam poleg
zabojnika za odpadne sveče postavljena še zabojnik za biorazgradljive
odpadke ter mešane komunalne odpadke. S tem komunalna služba poskrbi za
učinkovitejše ločevanje odpadkov na izvoru in zmanjševanje količine odpadkov,
ki jih bo potrebno odložiti na odlagališču.

ZABOJNIK Z
ODPADNIMI
NAGROBNIMI
SVEČAMI

ZABOJNIKI ZA
BIORAZGRADLJIVE
ODPADKE

ZABOJNIK
ZA MEŠANE
KOMUNALNE
ODPADKE

V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

Vse vrste odpadnih sveč.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

V zabojnik NE SPADA:
•
•
•
•
•
•

odpadno cvetje,
rastlinski odpadki (plevel, trava,
listje itd.)
umetno cvetje,
žalni trakovi,
venci,
vrečke.

•
•

ovenelo cvetje,
listje,
plevel,
trava,
lončnice,
odpadki, ki nastanejo pri urejanju
grmovnic,
papirnate vrečke,
papirnati robčki.

plastično in umetno cvetje,
gobe ikeban in vencev,
žalni trakovi,
plastične rokavice,
keramični lonci,
celofan.

ZBIRANJE Z ODPADNIM GRADBENIM
IN KMETIJSKIM MATERIALOM
Gradbeni odpadki
Med gradbene odpadke spadajo
odpadki od manjših adaptacij in
popravil v gospodinjstvu:

V zabojnik ODLAGAMO:
• ometi,
• keramične ploščice,
• peski,
• opeka,
• strešniki (ne azbest!),
• kosi betona,
• cement,
• keramične ploščice,
• ostali inertni materiali.
V zabojnik NE SPADA:
•
•
•
•

kabli,
plastična in kovinska embalaža
izdelkov za gradbeništvo,
gradbeni les,
izolacijski materiali ...

Gradbene odpadke pripeljete v zbirni
center in jih odložite po navodilu
sprejemalca odpadkov.

Ravnanje z azbestom
Azbestna vlakna so rakotvorna, predvsem njihovo vdihavanje predstavlja veliko nevarnost za zdravje. Zato azbestnih odpadkov ne odstranjujemo, če nismo
posebej ustrezno opremljeni.
Gradbeni material ki vsebuje azbest, lahko z lastnim prevozom pripeljete na
Cerod. Azbestni odpadki morajo biti pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo ter
pripravljeni na leseni paleti, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v
okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju.

Vrste azbestnih odpadkov
•
•
•
•
•
•
•

odslužena strešna kritina (salotnitke),
gradbeni odpadki z azbestnimi tesnilnimi masami, smolami, lepili,
peči (s tesnilnimi in izolacijskimi masami),
azbestni betoni,
azbestna opeka,
azbestno cementne vodovodne in kanalizacijske cevi,
talne obloge z azbestno izolacijo in drugi odpadki, ki vsbujejo azbest.

ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV

Mirna Peč
Žužemberk

Šmarješke
Toplice

Škocjan

Straža

Zbiranje kosovnih odpadkov se izvaja na osnovi
predhodnega osebnega naročanja. Naročilo lahko
posredujete prek telefona ali elektronske pošte. Lahko
pa ga pošljete tudi prek klasične poštne dopisnice ali
navadnega pisma oziroma dopisa.
Po prejetem naročilu, vas bomo poklicali najkasneje v
roku treh tednov in se z vami dogovorili za dan odvoza
odpadkov. V kolikor prejemate položnico na drug naslov,
nam obvezno sporočite lokacijo, od koder bomo odpadke
odpeljali. Naročilo velja za en odvoz, do 2 m3 kosovnih
odpadkov. V kolikor boste odvoz v istem koledarskem letu
večkrat naročili, vam bomo te storitve dodatno zaračunali.
V kolikor ob najavljenem odvozu ne boste mogli zagotoviti
svoje prisotnosti, morate kosovne odpadke pripraviti
na vidno in dostopno mesto tako, da bo nedvoumno
razumljivo, kaj želite oddati. Odvoz kosovnih odpadkov
izvajamo od meseca marca do konca oktobra.

Kontakt za naročilo odvoza kosovnih odpadkov:
telefon 07 39 32 456
elektronski naslov: narocilo@komunala-nm.si
Sem spadajo:
• pohištvo,
• sanitarna oprema (umivalniki, školjke, bideji, tuš

kabine, kopalne kadi,…),
• vzmetnice,
• odpadna električna in elektronska oprema
(gospodinjska bela tehnika, kot so pralni in pomivalni
stroj, štedilnik, televizor, računalnik, radio,…).

Sem NE spadajo:
• vse vrste gradbenih odpadkov (gips, izolacijska volna,
opeka,…),

• stavbno pohištvo (okna, vrata, strešne kritine, …),
• nevarni odpadki (akumulatorji, azbestne kritine in
obloge, onesnaženi ali zaoljeni sodi, …).

Dolenjske Toplice

MO Novo mesto

Šentjernej

ZRC ŽUŽEMBERK

Vsako sredo od 7.00 do 17.00 ure
Vsako prvo soboto v mesecu od 8.00 do 12.00 ure

ZRC SOTESKA

Od aprila do oktobra:
Vsako sredo, od 10.00 do 17.00 ure.

ZRC ŠENTJERNEJ

Šmalčja vas, Šentjernej • telefon 07 30 81 302
Od aprila do oktobra:
Od torka do petka, od 13.00 in 17.00 ure.
Od novembra do marca:
Od torka do petka, od 12.00 in 16.00 ure.
Vse sobote v letu od 8.00 do 12.00 ure.
Ponedeljek, nedelja in prazniki zaprto.

ZRC NOVO MESTO

Podbevškova 12, Novo mesto • telefon 07 39 32 530
Od novembra do februarja:
Od ponedeljka do petka, od 8.00 do 17.00 ure.
Od marca do oktobra:
Od ponedeljka do petka, od 8.00 do 18.00 ure.
Vse sobote v letu od 8.00 do 12.00 ure

