KAM Z ODPADKI OB VSELITVI V NOVO STANOVANJE?
V času vselitve, ko opremljamo ali prenavljamo stanovanje, se količina odpadkov
bistveno poveča. Pripravili smo vam osnovna navodila pravilnega ravnanja z
odpadki, ki veljajo na območju občine Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana in Komna, za
gospodinjstva. PRAVILNO POSKRBITE ZA SVOJE ODPADKE, TAKO Z NJIMI NE BOSTE
OBREMENJEVALI SVOJIH SOSEDOV:
1. Še pred vselitvijo se prijavite v organiziran sistem odvoza odpadkov, ki ga
izvaja KSP d.d. Sežana. Izpolnite prijavnico (www.ksp-sezana.si, vloge in
obrazci, Prijava, odjava, sprememba) in jo podpisano oddajte na KSP d.d.
Sežana (po elektronski pošti, po navadni pošti ali v nabiralnik pred upravno stavbo).
2. S prijavo v sistem odvoza odpadkov boste upravičeni do:
- odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v zabojnik pred hišo/stavbo,
- odlaganja ločenih odpadkov v zabojnike na ekološkem otoku,
- do brezplačne oddaje odpadkov na zbirnem centru,
- do brezplačne oddaje odpadkov na akciji zbiranja nevarnih odpadkov in
- do 1x letnega brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov po predhodnem
naročilu (v večstanovanjskih stavbah pa v dogovoru z Upravnikom, saj se odvoz
kosovnih odpadkov izvede za celo stavbo na isti dan).
3. Ob prijavi boste prejeli zgibanko z navodili o pravilnem ločevanju odpadkov,
kuponi za brezplačno oddajo odpadkov na zbirnem centru za individualni dovoz
odpadkov ter obrazec za naročilo brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov.
Ekološki otok ni namenjen kopičenju odpadkov, temveč sprotnemu odlaganju manjših
količin gospodinjkih odpadkov (embalaže in bio odpadkov), zabojnik za ostanek komunalnih
odpadkov pa le ostanku komunalnih odpadkov.
ODPADKI, KI JIH MORATE PRIPELJATI NA ZBIRNI CENTER, SAJ NE SODIJO NA
EKOLOŠKI OTOK:
- Večja količina embalaže: karton, plastična folija, gajbice, stiropor, lesene
palete…
- Večja količina starih (izrabljenih) oblačil, obutve
- Oblazinjeno pohištvo: sedežna garnitura, vzmetnice, preproge, tapison, topli pod
- Leseni predmeti: miza, stol, kuhinjski element, komoda, postelja, regal, omara,
vrata, lesena okna (brez šip)
- Kovinski predmeti: pomivalno korito, bojler, radiator, pipe, stojalo za perilo
- Gospodinjski aparati: pralni stroj, sušilni stroj, štedilnik, kuhinjska napa, pomivalni
stroj, mešalnik, mikrovalovna pečica, likalnik, opekač, hladilnik, zamrzovalnik,
sesalec, televizija, monitor, računalnik, radio, tiskalnik, cd/dvd predvajalnik, igralne
konzole, sušilec za lase…
- Športna oprema in ostalo: kolo, skiro, smuči, sani, jadralna deska, pancerji,
kovček
- Vrtna oprema: miza, stol, senčnik, bazen, ležalnik, otroška igrala, gugalnica, vrtno
orodje, vrtna kosilnica, večje plastične igrače
- Sanitarna oprema: umivalnik, wc školjka, kopalna kad, wc kotliček, bide, tuš kad in
kabina
Center za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana)
ob cesti Sežana-Vrhovlje
Poletni urnik (1.5.-30.9.) PON-PET 6h do 19h, SOB 8h do 13h
Zimski urnik (1.10.-30.4.) PON-PET 7h do 16h, SOB 8h do 13h

Zbirni center za individualni dovoz odpadkov Divača
na koncu ulice Bogomira Magajne, pri Komunalni čistilni napravi
ponedeljek 10h do 17h
četrtek 9h do 13h
2. in 4. sobota v mesecu od 9h do 13h
Zbirni center za individualni dovoz odpadkov Hrpelje-Kozina
Ulica ob Dolu, na začetku Obrtno industrijske cone (OIC) Hrpelje
torek 14h do 17h
sreda 10h do 16h
1. in 3. sobota v mesecu od 9h do 13h
Urnik Zbirnega centra za individualni dovoz odpadkov Komen
na koncu Komna, cesta za Volčji grad
torek 9h do 13h
četrtek 14h do 17h
sobota od 9h do 13h

NAPOTKI GLEDE PREOSTALIH ODPADKOV:
-

-

nevarni odpadki (oddaja na Akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali dovoz na zbirni
center)
mešani komunalni odpadki (odložite v vaš zabojnik za ostale odpadke)
azbestna kritina in drugi odpadki, ki vsebujejo azbest (dovoz na CERO Sežana)
gradbeni odpadki (oddaja v predelovalnico gradbenih materialov PGM d. o. o., Cesta na
Lenivec 102, Sežana)
ravno steklo (dovoz na zbirni center)
zemlja, listje, veje in drugi biološko razgradljivi odpadki (domače kompostiranje ali
dovoz na zbirni center)
jedilno olje (akcija zbiranja nevarnih odpadkov ali dovoz na zbirni center)
avtomobilske pnevmatike (do 4 avtomobilske gume na osebo na zbirnem centru)
oblačila in obutev (še uporabno odložite v zabojnik za oblačila Humana d. o. o.,
neuporabno pa v zabojnik za ostale odpadke, večje količine pa pripeljite na zbirni
center)
embalažni materiali (zabojniki na ekoloških otokih, za večje količine dovoz na zbirni
center)
odpadki iz dejavnosti in obrti (sklenitev pogodbe za odvoz odpadkov)

Vse dodatne informacije lahko dobite v pisarni GJS:
Prijavno-odjavna služba 05/73 11 245
Splošne informacije glede ravnanja z odpadki 05/73 11 240
Lahko pa nam tudi pišete na naš naslov:
Partizanska cesta 2, 6210 Sežana ali
po elektronski pošti na info@ksp-sezana.si
sreda

Uradne ure:
8h - 11h in 12h - 15h

