
ZABOJNIKE POSTAVITE NA PREVZEMNO MESTO NA DAN PRAZNJENJA DO 6.00 URE ZJUTRAJ ALI DAN PREJ 

LIPICA, LOKEV, PRELOŽE PRI LOKVI, ŠKIBINI
17. januar, 15. februar, 15. marec, 13. april, 17. maj, 
14. junij, 12. julij, 9. avgust, 7. september, 5. oktober, 
7. november, 5. december

3

BRJE PRI KOPRIVI, DOL PRI VOGLJAH, GODNJE, 
KOPRIVA, KOSOVELJE, KRAJNA VAS, KREPLJE, 
PLISKOVICA, SKOPO, TUBLJE PRI KOMNU, VELIKI DOL, 
VOGLJE, VRHOVLJE
23. januar, 21. februar, 21. marec, 19. april, 23. maj, 
20. junij, 18. julij, 16. avgust, 13. september, 11. oktober, 
13. november, 11. december

plastenke (EO), papir (EO), mešana embalaža (EO), steklo (EO), bio odpadki (K, EO), zeleni odrez (K, ZC), 
nevarni odpadki (ZC, N), gradbeni odpadki (PGM), mali gospodinjski aparati (ZC, KOS) 

LEGENDA:

ZC  zbirni center
K  kompostiranje  
N  akcija nevarni odpadki
KOS  naročilo odvoza kosovnih odpadkov

pometnine, vsebine sesalcev, kopalniški odpadki (higienski vložki, plenice, vatirane palčke za čiščenje 
ušes, vata, britvice), kuhinjske krpice in gobice, manjše količine izrabljenih oblačil in obutve, manjši 
predmeti iz trde plastike (izrabljena pisala, polomljeni dežniki, manjše polomljene igrače), ohlajen pepel. 

tel: 05 73 11 200 I fax: 05 73 11 201
info@komunala-sezana.si
www.komunala-sezana.si

INFO
RAVNANJE Z ODPADKI: 05 73 11 240
PRIJAVA - ODJAVA: 05 73 11 245
RAČUNI: 05 73 11 238

URADNE URE:
sreda od 8.00 do 11.00
in od 13.00 do 15.00

BOGO, DOLENJE, GRADIŠČE PRI ŠTJAKU, GRIŽE, HRIBI, 
JAKOVCE, JERIŠI, KRTINOVICA, MAHNIČI, MAJCNI, 
NOVA VAS, PODBREŽE, POLJANE PRI ŠTJAKU, PRISTAVA, 
RAVNJE, RAZGURI, RAŠA, SELA, SELO, STOMAŽ, TABOR, 
VELIKO POLJE, VRABČE, ŠTJAK
19. januar, 20. februar, 20. marec, 18. april, 22. maj, 
19. junij, 17. julij, 14. avgust, 12. september, 10. oktober, 
9. november, 7. december

ORLEK
26. januar, 27. februar, 27. marec, 25. april, 29. maj, 26. junij, 
24. julij, 22. avgust, 19. september, 17. oktober, 16. november, 
14. december

KREGOLIŠČE
30. januar, 28. februar, 28. marec, 26. april, 30. maj, 
27. junij, 25. julij, 23. avgust, 20. september, 18. oktober, 
20. november, 18. december

SEŽANA
4. januar, 1. februar, 1. marec, 29. marec, 3. maj, 31. maj, 
28. junij, 26. julij, 30. avgust, 27. september, 25. oktober, 
22. november, 20. december

BRESTOVICA PRI POVIRJU, DANE PRI SEŽANI, 
FILIPČJE BRDO, GORENJE PRI DIVAČI, GRAHOVO BRDO, 
MERČE, PLEŠIVICA, POVIR, UTOVLJE, ŽIRJE
10. januar, 7. februar, 8. marec, 5. april, 10. maj, 7. junij, 
5. julij, 2. avgust, 31. avgust, 28. september, 26. oktober, 
28. november, 28. december

AVBER, DOBRAVLJE, GRADNJE, KAZLJE, 
PONIKVE, ŠTORJE
11. januar, 9. februar, 9. marec, 6. april, 11. maj, 8. junij, 
6. julij, 3. avgust, 4. september, 2. oktober, 30. oktober, 
29. november, 3. januar 2024

OST  zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov
ME  zabojnik za mešano embalažo
EO  ekološki otok
PGM  predelovalnica gradbenega materiala

DUTOVLJE, KRIŽ, TOMAJ, ŠEPULJE, ŠMARJE PRI SEŽANI
12. januar, 13. februar, 13. marec, 11. april, 15. maj, 
12. junij, 10. julij, 7. avgust, 5. september, 3. oktober, 
2. november, 30. november, 4. januar 2024

SENADOLICE
18. januar, 16. februar, 16. marec, 17. april, 18. maj, 
15. junij, 13. julij, 10. avgust, 11. september, 9. oktober, 
8. november, 6. december



tetrapaki (ME), z nevarnimi odpadki onesnažena 
embalaža (embalaža škropiv, strupov) (ZC, N), 
papirnate brisačke, robčki in servete (OST), 
celofan (OST), tapete (OST, ZC). 

časopise, revije, prospekte, šolske zvezke, 
knjige, pisalni papir, kuverte, ovojni papir, 
papirne vrečke, kartonske škatle in embalažo 
za prehrambene izdelke, kartonsko embalažo 
pralnih praškov. 

plastenke, pločevinke, konzerve, plastična embalaža 
živil, tetrapaki, plastične vrečke in folije, manjša  
embalaža iz stiropora, alu in plastične folije, plastični 
lončki in kozarci, plastična embalaža čistil in pralnih 
sredstev (praški, mehčalci, šamponi, mila), tube 
zobnih past, plastični in kovinski zamaški 
ter pokrovčki, plastične gajbice.

embalaža z vsebino, embalaža onesnažena 
z nevarnimi snovmi (ZC, N), plastični in kovinski 
izdelki, ki niso embalaža (igrače, polomljeni plastični 
stoli, cevi, dežniki...) (ZC), plenice (OST), folije bal 
sena (ZC), kovinske doze razpršil (spreji) (ZC, N), 
kuhinjske posode in ponve (ZC).

plastične vrečke (ME), embalaža (ME), 
jedilno olje in maščobe (ZC, N), tekoči ostanki 

hrane, plenice in vložki (OST), rože, plevel, trava, 
listje, zemlja, veje (K, ZC), pepel (OST), 

iztrebki malih živali (OST), 
lasje, dlaka (OST), cigaretni ogorki (OST). 

zelenjavne odpadke, olupke in ostanke sadja,
kavno in čajno goščo, netekoče ostanke hrane 

(meso, kosti), jajčne lupine, pokvarjene prehrambene
izdelke (brez embalaže).

vse vrste praznih in čistih steklenic, kozarce 
za vlaganje, kozarce in stekleničke otroške hrane, 

razbite steklenice in kozarce.

okensko steklo (ZC), kristal, porcelan, 
keramika (OST,ZC), ogledala (OST,ZC), 

žarnice, sijalke (N,ZC), armirano steklo (ZC), 
pokrovčki (ME) 

Embalažo izprazni, iztisni in zloži!
Ni vsa plastika embalaža!
Ne puščaj hrane v embalaži!

Plastična vrečka ne sme v zabojnik za bio odpadke.
Tudi prozorne vrečke sadja in zelenjave so plastične
in zato niso primerne.
Bio odpadke v zabojnik stresi brez vrečke ali v 
biorazgradljivi vrečki.


