
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE, D.O.O. 
Savinjska cesta 11 A, 1420 TRBOVLJE 
Tel.: 03 56 53 100, FAX.: 03 56 53 135 
ePošta: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si 

KS-JH Obr - 01 
 veljavnost od 1. februarja 2018 

stran 2 od 2 

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV 

DATUM ODVOZA LOKACIJA ČASOVNI TERMIN 

četrtek, 12.04.2018 

Opekarna 26, dvorišče Toplarne Polaj 14.00 – 16.00 

Ulica Sallaumines, na parkirišču za Restavracijo »L« 16.00 – 17.30 

Savinjska cesta, nasproti Komunale pri starem gasilskem 
domu 

17.30 – 19.00 

Občani lahko brezplačno oddate naslednje nevarne odpadke iz gospodinjstev: odpadna jedilna in 
motorna olja, akumulatorje in baterije, ostanke barv, lakov in topil, stara zdravila, pesticide, druge 
nevarne kemikalije, neuporabne termometre, neuporabno kozmetiko in čistila ter embalažo pod 
pritiskom. 

AKCIJA ZBIRANJA ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IN E-ODPADKOV (OEEO) NA PODEŽELJU 

DATUM ODVOZA LOKACIJA ČASOVNI TERMIN 

sobota, 19.05.2018 

Dobovec, pri trgovini 8.00 – 09.00 

Klek, pri gasilskem domu 10.00 – 11.00 

Čeče, pri gasilskem domu 12.00 – 13.00 

Retje, pred Konjeniškim društvom Trbovlje  14.00 – 15.00 

Krajani na zbirna mesta lahko prinesete oz. pripeljete in brezplačno oddate: odpadno jedilno olje, 
velike gospodinjske aparate (pralne in pomivalne stroje, štedilnike), termoakumulacijske peči, hladilno 
zamrzovalne aparate, male gospodinjske aparate (mešalnike, fene, telefonske aparate, vrtalne stroje 
ipd.), televizorje in računalnike, baterije in akumulatorje. Prosimo vas, da prinesete čisto odpadno olje 
brez ostankov hrane, brez primesi vode ali pomivalnih sredstev.  

ZBIRNI CENTER NEŽA: Občani Trbovelj lahko kosovne in nevarne odpadke iz gospodinjstev pripeljete v 
zbirni center Neža in jih brezplačno oddate (obratovalni čas: ob delavnikih od 7. do 15. ure, ob 
sobotah od 9. do 13. ure).   

Vsako gospodinjstvo, ki bo sodelovalo v akciji, prejme ročko za zbiranje odpadnega jedilnega olja. 
Ravno tako tudi tisti občani, ki nevarne odpadke iz gospodinjstev prinesete v ZC Neža. 

NOVOST: ZBIRALNICE ZA ODPADNO JEDILNO OLJE 

V Sloveniji vsak prebivalec zavrže 2 litra jedilnega olja na leto, skupaj torej 4.000.000 litrov. 1 liter 
odpadnega olja pa onesnaži milijon litrov pitne vode. Zato bomo spomladi v Trbovljah namestili 
zbiralnice za odpadno jedilno olje. S tem bomo naredili še korak več v skrbi za okolje in občanom 
približali možnosti za oddajo odpadnega jedilnega olja. Tako se bo zmanjšalo obremenjevanje 
kanalizacije in okolja z odpadnim jedilnim oljem.  
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