
KATERI ODPADKI SODIJO V DOLOČEN ZBIRALNIK? 
 

BIOLOŠKI ODPADKI 

Rjav zbiralnik, ki se nahaja pri individualnih in večstanovanjskih objektih. 

 

Kaj lahko odvržem vanj? 

Biorazgradljive kuhinjske odpadke (ostanke sadja in zelenjave, ne 

tekoče ostanke kuhane hrane, lahko kavno usedlino, filter vrečke od 

čaja ipd.), papirnate vrečke in brisače, ostanke od šiljenja, lesni 

pepel ter zelene vrtne odpadke (plevel, trava, obrezane grmovnice, 

odmrle rastline ipd.). 

 
Ti odpadki se kompostirajo na kompostarni  na Uničnem, kjer je regijski 

center za ravnanje z odpadki, v upravljanju družbe CEROZ d.o.o. 
 

EMBALAŽA 
Črn zbiralnik z rumenim pokrovom, ki se nahaja pri individualnih hišah. Pri 

večstanovanjskih objektih in na ekoloških otokih je nameščen 1100-litrski zbiralnik. 

  
pri individualnih hišah pri večstanovanjskih objektih 

 

Kaj lahko odvržem vanj? 

Raznovrstno plastično in kovinsko embalažo, tetrapake in manjšo papirno embalažo. 

Embalaža nosi oznako »zelena pika« oz. znak za reciklažo. 

 

Te odpadke predamo družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Na prebiralnici jih 

presortirajo v različne frakcije in namenijo reciklaži. 

 

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI (OSTALI ODPADKI) 
Črn ali siv zbiralnik različne velikosti, lahko tudi zelen 5 m

3
 kontejner. 

 

Kaj lahko odvržem vanj? 

Smeti od pometanja, vrečke iz sesalcev, cigaretne ogorke, 

plenice, higienske vložke in tampone, sanitetne odpadke, 

papirnate brisače (primerneje, da jih damo med bio odpadke), 

higienske vlažilne robčke, žvečilke,  neuporabne igrače, 

neuporabna oblačila in čevlje, čistilne krpe, umazano embalažo, 

razbite šipe, pepel, neuporabna pisala, povoščen papir od živil in 

druge odpadke, ki niso primerni za reciklažo. 

 

Ti odpadki se odpeljejo na CEROZ d.o.o. na obdelavo. Le okrog 20 % se jih odloži 

na deponijo po predhodni mehansko biološki stabilizaciji. 



 

PAPIR IN KARTON 

Črn zbiralnik z modrim pokrovom, ki se nahaja na ekološkem otoku. Moder pokrov je v 

skladu z evropskimi standardi za označitev zbiralnikov za papir. 

 

Kaj lahko odvržem vanj? 

Časopis, revije, letake, reklame, zvezke, knjige, pisma, pisarniški 

papir, karton, kartonske škatle, lepenko, različno papirno embalažo.  
 

Te odpadke predamo družbam za ravnanje z odpadno 

embalažo. Na prebiralnici jih presortirajo v različne frakcije 

papirja in kartona in namenijo reciklaži.  
 

 

STEKLO 

Črn zbiralnik z zelenim pokrovom, ki se nahaja na ekološkem otoku. Zelen pokrov je v 

skladu z evropskimi standardi za označitev zbiralnikov za steklo. 

 

Kaj lahko odvržem vanj? 

Stekleno embalažo: steklenice in kozarce za vlaganje. Razbite 

šipe, pepelniki, kristal ipd. sodijo med mešane komunalne 

odpadke. Okensko steklo lahko pripeljete v zbirni center. 

Navadne žarnice sodijo med mešane komunalne odpadke, 

varčne žarnice in sijalke pa med nevarne odpadke v zbirni 

center. 

 

Stekleno embalažo predamo družbam za ravnanje z odpadno embalažo, od koder gre 

v reciklažo. 

 

RABLJENA OBLAČILA 

 

 

Rumen zbiralnik (omara), ki se nahaja 

pred RK Trbovlje na Ul. 1. junija 4, pri 

župnijšču sv. Martina na Trgu Franca 

Fakina in pri Marijini cerkvi na Ul. 1. 

junija. 

 

Kaj lahko dam vanj? 

Uporabna oblačila, čevlje, torbice, 

posteljnino, brisače, odeje, igrače ipd. 

 

Vsebino praznita in prevzemata humanitarni organizaciji RK Trbovlje in Župnijska 

Karitas Trbovlje. 



 

RABLJENI, VENDAR UPORABNI PREDMETI 

 

Rabljena oblačila in različne še uporabne 

predmete (posoda, otroški vozički, starine, knjige 

ipd.), ki jih ne potrebujete več, lahko oddate v 

prodajalni Stara šola na  trboveljski tržnici.  

 

Prodajalna je zasnovana kot prostor lokalne 

izmenjave in je v upravljanju Zavoda KNOF so.p. 

iz Sevnice. 

 

Kontakt: 068 628 854, starasola@knof.si 

 
 

RABLJENI, VENDAR UPORABNI PREDMETI 

 

Rabljene predmete, kot so: kosi in deli pohištva, oprema za 

dom in prosti čas, knjige, oblačila, igrače, računalniška 

oprema, kolesa in športna oprema in materiale: les, blago, 

barve, orodje sprejemajo tudi v Ropotarnici v stavbi bivše 

Mehanike na Trgu revolucije 23. 

  

Kontakt: 040 863 083, 040 195 139 

info@ropotarnca.si 

 

  

 
 

ZBIRNI CENTER NEŽA 

 

Prostor z nadstrešnico, »iztresalno rampo«  in 

asfaltnim platojem v bližini bivšega odlagališča 

Neža.  

 

Kaj lahko pripeljem vanj? 

 Nevarne odpadke iz gospodinjstev 

(akumulatorje, baterije, odpadno jedilno in 

motorno olje, naftne derivate, katran, 

ostanke barv, lakov, topil, stara zdravila, 

pesticide, druge kemikalije). 

 Lesne odpadke (pohištvo, palete, deske, okna, vrata, vejevje). 

 OEEO – odpadno električno in elektronsko opremo (sijalke, male gospodinjske 

aparate, velike gospodinjske aparate, radije, TV, monitorje, računalnike, tel. aparate, 

prenosnike ipd.). 

 Embalažo – zlasti večjo oz. večje količine. 

 Kosovne odpadke – sedežne garniture, žimnice, kolesa, plastično pohištvo ipd. 

 Izrabljene avtomobilske gume.  
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Te odpadke oddamo različnim prevzemnikom in so namenjeni reciklaži, nevarni 

odpadki pa strokovnemu uničenju. 
 

 

Na območju ZC Neža deluje tudi zbirni center za 

gradbene odpadke, ki ga upravlja družba CEROZ, 

d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

CEROZ, d.o.o. (Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o.) 

 

Lokacija: Hrastnik, Dol pri Hrastniku, 

na Marnem zavijemo levo in do konca 

ceste – Unično. Tu izvajajo obdelavo 

mešanih komunalnih odpadkov in 

kompostiranje bioloških odpadkov, ki 

jih tja pripeljejo komunalna podjetja. 

Le manjši del odpadkov se po obdelavi 

odloži na odlagališče. Ostalo se izloči 

kot sekundarne surovine za reciklažo in 

kot alternativno gorivo, ki se uporabi v 

Avstriji. 
CEROZ – poslovna stavba 

 

 

Kaj lahko pripeljem sem? 

Azbestne odpadke (salonitke), ki morajo biti ovite s plastično folijo. 

Te odpadke predajo na ustrezno odlagališče. 
 

 

CEROZ – sortirnica 

 



HIŠNI KOMPOSTNIK 
 

Nameščen je v vrtovih individualnih stanovanjskih objektov. 

Lahko je različne izvedbe, kupijo ali izdelajo pa ga 

povzročitelji odpadkov na svoje stroške.  
 

Kaj lahko kompostiram? 
Vse, kar sodi tudi v rjav zbiralnik: biorazgradljive kuhinjske 

odpadke (ostanke sadja in zelenjave, ne tekoče ostanke kuhane 

hrane, kavno usedlino, filter vrečke od čaja ipd.), papirnate 

vrečke in brisače, ostanke od šiljenja, lesni pepel ter zelene 

vrtne odpadke (plevel, trava, obrezane grmovnice, odmrle 

rastline ipd.).  

 

Kompost uporabimo na svojem vrtu za gojenje rož in zelenjave.  

 
Če kompost  uporabljamo za zelenjavni vrt, ni priporočljivo, da kompostiramo 

bananine olupke in olupke agrumov zaradi vsebnosti pesticidov, ker ti lahko prehajajo v 

našo zelenjavo in preko nje tudi v naše telo. Po drugi strani pa lahko pesticidi v olupkih 

delujejo zaviralno na proces kompostiranja. Bananini olupki in olupki agrumov pa 

vsekakor sodijo v rjav zbiralnik za biološke odpadke. 

 

V kolikor doma pridelan kompost uporabljamo samo za okrasne rastline, pa lahko brez 

zadržkov kompostiramo tudi omenjene olupke.  

  

Navedeni zbiralniki so nameščeni v občini Trbovlje. V drugih občinah se lahko 

uporabljajo tudi zbiralniki drugačnih barv za zbiranje določenih odpadkov, saj tipi in barve 

zbiralnikov niso zakonsko določene. V letu 2014 smo na ekološke otoke v Trbovljah 

namestili nove tipe zbiralnikov z barvnimi pokrovi, ki so priporočeni v EU za določene 

vrste odpadkov.  

 

Predlagamo vam tudi uporabo aplikacije na naši spletni strani www.komunala-trbovlje.si 

Želite več, Kam z odpadki – kjer vpišete odpadek in se vam izpišejo možnosti za oddajo 

odpadka. 
 

 

 

 

Trbovlje, januar 2017 

 

http://www.komunala-trbovlje.si/

