
NAVODILA O RAVNANJU Z  INDIVIDUALNIMI ZABOJNIKI ZA 

OSTANEK KOMUNALNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV 
 

KAJ SO OSTANKI KOMUNALNIH ODPADKOV? So odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvu, zatem ko smo iz 

njih izločili papir, plastenke, plastično embalažo, pločevinke, stekleno embalažo ter biološko 

razgradljive kuhinjske odpadke. Prav tako med ostanek komunalnih odpadkov ne spadajo kosovni in 

nevarni odpadki ter odpadki z vrtov.  
 

 Obvezno je ločeno zbiranje odpadkov v za to določenih zabojnikih postavljenih na ekoloških 

otokih, v skladu z navodili kaj v posamezni zabojnik spada. V zabojnik za bio odpadke je odpadke 

prepovedano odlagati v plastičnih vrečkah (dovoljene so papirnate ali biorazgradljive vrečke, ali pa 

odpadke odložimo brez vrečke, kar tudi najbolj priporočamo). 

 KSP d. d. Sežana posameznemu gospodinjstvu preda v uporabo ustrezen zabojnik, za katerega je 

uporabnik tudi odgovoren (pri tem se izpolni primopredajna listina), uporabnik skrbi tudi za čistočo 

zabojnika. Zabojnik ostane v lasti KSP d.d. Sežana. 

 Odvoz ostanka komunalnih odpadkov se vrši enkrat na mesec skladno z urnikom odvoza za tekoče 

leto, objavljenim na spletni strani www.ksp-sezana.si. Vsako gospodinjstvo pa urnik v obliki 

koledarja prejme tudi v pisni obliki. 

 Zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov izven časa praznjenja postavite ob vaši stanovanjski 

hiši na dvorišču oz. funkcionalnem zemljišču v lasti povzročitelja.  

 Zabojnik postavite na prevzemno mesto, zgolj na dan praznjenja in sicer najkasneje do 6 ure 

zjutraj oz. dan prej, po izpraznitvi pa vrnite nazaj. Prevzemno mesto mora biti na javni površini, 

komunalno vozilo pa mora imeti do njega nemoten dostop in primerno obračališče. Kjer je 

možno vas prosimo, da v soseskah združujete prevzemna mesta, kar pomeni, da postavite 

zabojnike s sosednjimi gospodinjstvi skupaj: 
Prevzemno mesto ne sme biti od glavne vozne poti smetarskega vozila oddaljeno več kot 10 m. Med prevzemnim mestom in 

mestom natovarjanja ne sme biti višinskih ovir. Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz komunalnih odpadkov do 

prevzemnega mesta mora biti 3 m, svetla višina pa 4 m. Slepa cesta ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, 

mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim radijem 6,5 m. 

Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz 

prejšnjega stavka. Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini 

mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m in je zagotovljena preglednost križišča. 

 V primeru izpada odvoza zaradi višje sile (sneg, neugodne zimske razmere in naravne nesreče), 

večjih tehničnih ovir na prometnih površinah (rekonstrukcije vozišč, popravilo in zamenjava 

infrastrukturnih omrežij in vodov, prekopi, tehnične ovire …) in večjih okvar na voznem parku 

izvajalca, je izvajalec dolžan opraviti delo v najkrajšem možnem času. 
 

 Prepovedano je: 

- nesortirano odlagati odpadke, 

- odlagati odpadke na mesta, ki temu niso namenjena, 

- odlagati odpadke izven zabojnikov, 

- odlagati v zabojnike za ostanek žareč pepel, ogorke ter ostale odpadke, ki niso komunalni 

odpadki, 

- v zabojnike za ostanek odlagati kosovne, nevarne, biološko razgradljive odpadke in odpadke 

z vrtov, 

- puščati zabojnike za odpadke odprte, 

- odlagati odpadke v zabojnike tako, da se onesnaži prostor okoli njih ali jih prenapolniti, 

- zabojnike kakorkoli dodatno označevati, 

- ovirati odvoz odpadkov. 
 

 Redne kontrole odpadkov izvajata KSP d. d. Sežana in Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR). 

Ob ugotovljenih nepravilnostih  se ukrepa v skladu z občinskim odlokom o ravnanju z odpadki. 
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