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Spoštovani.
V Javnem podjetju Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. se že
desetletje ukvarjamo z ločenim zbiranjem odpadkov in
skupaj z vami prispevamo k čistejšemu okolju.

Sistem »od vrat do vrat «
Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. prevzema
pri posameznih gospodinjstvih po sistemu »od vrat do
vrat« mešano embalažo in ostanek komunalnih odpadkov.
Povzročitelji odpadkov odlagate mešano embalažo v
tipizirane črne posode z rumenim pokrovom, ostanek
komunalnih odpadkov pa odlagate v celoti črne posode.
V Ilirski Bistrici poteka po sistemu »od vrat do vrat« tudi
prevzem biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov.
Zbiranju le-teh so namenjene v celoti rjave posode.
Volumen vseh posod je določen na podlagi števila oseb v
posameznem gospodinjstvu.
Pogostost praznjenja posod za mešano embalažo in
ostanek komunalnih odpadkov je vsakih 14 dni.
Pogostost praznjenja posod za biološko razgradljive
kuhinjske odpadke je v poletnem času vsak teden, v
zimskem času pa vsakih 14 dni.
Na dan praznjenja posode mora povzročitelj odpadkov leto pripeljati iz zbirnega mesta na prevzemno mesto in jih po
praznjenju, v čim krajšem možnem času, peljati nazaj.
Prevzemno mesto za odpadke mora biti dostopno vozilom
za neoviran prevzem odpadkov v vseh vremenskih
razmerah in ne sme biti oddaljeno od prometne poti
smetarskega vozila več kot 15 metrov. Prevzemno mesto je
določeno sporazumno med povzročiteljem odpadkov in
izvajalcem javne službe.

Ekološki otoki
Ekološki otoki so namenjeni zbiranju papirja (voziček z
rdečim pokrovom), stekla (zvon zelene barve) iz
gospodinjstev in odpadnega jedilnega olja (rumen
zabojnik).
Na ekoloških otokih v Knežaku in Podgradu so
nameščene tudi posode za zbiranje biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov in odpadnega jedilnega olja.

Na nekaterih ekoloških otokih v Ilirski Bistrici in Rečici so
nameščeni še zabojniki za zbiranje odpadne električne in
elektronske opreme in odpadnega jedilnega olja.

Zbirni center Ilirska Bistrica
V Zbirnem centru Ilirska Bistrica je v času obratovanja
mogoče oddati vse frakcije ločeno zbranih odpadkov.

Pravne osebe
Zbiranje in odvoz odpadkov za pravne osebe je obvezno in
se opravlja na osnovi medsebojne pogodbe med
povzročiteljem odpadkov in izvajalcem javne službe
ravnanja z odpadki. V pogodbi je določena vrsta,
velikost in frekvenca praznjenja posode za zbiranje
posamezne frakcije odpadkov.

Odpadki so skrb vseh nas, saj smo vsi njihovi povzročitelji.
Od ravnanja vseh nas je torej odvisen uspeh ločenega
zbiranja odpadkov. Verjamemo, da ločeno zbiranje
odpadkov lahko postane naš skupni prispevek h
kakovostnejšemu življenju v zdravem in čistem okolju.

Direktor
Igor Batista

PAPIR

časopisi, revije, zvezki, brušure,
karton,

kartonska

embalaža,

katalogi, knjige, lepenka, ovojni
papir, papirna embalaža, pisarniški
papir, pisemske ovojnice, papirnate
vrečke, prospekti

celofan,

higienski

papir,

onesnažena papirna in kartonska
embalaža,
plastificiran
plastificiran

papirnate

brisače,

ovojni

papir,

papir,

sestavljena

(kompozitna) embalaža, tapete

Papir odlagamo v zabojnik z rdečim
pokrovom, ki se nahaja na ekološkem
otoku.
Preden papirno in kartonsko embalažo
odložimo v zabojnik, jo je potrebno
stisniti, da zmanjšamo volumen.

STEKLO

kozarci za konzerviranje – brez
pokrova, steklenice živil in pijač –
brez zamaška, steklena embalaža
zdravil

in

kozmetike,

druga

steklena embalaža

karbonsko
kristalno

steklo,
in

keramika,

ekransko

steklo,

laboratorijsko in drugo ognjevarno
steklo,

ogledala,

okensko,

avtomobilsko in drugo ravno steklo,
pleksi

steklo,

porcelan,

steklo

svetil, svetlobne cevi, žarnice

Steklo odlagamo v zabojnik (zvon)
zelene barve, ki se nahaja na
ekološkem otoku.
Preden stekleno embalažo odložimo v
zabojnik, je potrebno odstraniti
zamaške in pokrovčke.

MEŠANA EMBALAŽA

plastenke, pločevinke, plastični jedilni
pribor,

plastični lončki in kozarci,

plastični ovitki in škatlice, plastificiran
papir in ovojni papir, pokrovčki –
kovinski

in

plastični,

sestavljena

(kompozitna) embalaža – tetra pak,
stiropor s prehrambne industrije, tube
–

kovinske

in

plastične,

vrečke

plastične, vrečke darilne plastificirane,
aluminijasta folija, blistri (ovoji za
tablete), celofan, embalaža čistilnih in
pralnih sredstev, kovinska embalaža,
plastične folije

embalaža

nevarnih

plastični

deli

snovi,

igrače,

televizorjev

računalnikov, plastično pohištvo
Mešano embalažo odlagamo v črno
posodo z rumenim pokrovom, ki se
nahaja pri uporabniku.
Preden mešano embalažo odložimo, jo
je potrebno izprazniti ter stisniti, da
zmanjšamo volumen.

in

BIORAZGRADLJIVI
KUHINJSKI ODPADKI

jajčne lupine, kavna usedlina, kavni
filtri in čajne vrečke, olupki in ostanki
sadja, netekoči ostanki hrane – meso,
drobne kosti, biorazgradljivi papirnati
robčki

in

brisače,

pokvarjeni

prehranski izdelki – brez embalaže,
zelenjavni odpadki

jedilno olje in maščobe, listje, veje,
rože, plevel, pokošena trava, stara
zemlja lončnic, večje kosti, higienske
plenice in vložki, plastična in kovinska
embalaža živil, tekoči ostanki hrane

Biorazgradljive odpadke odlagamo v
rjavo posodo, ki se nahaja pri
uporabniku.
Za odlaganje biorazgradljivih odpadkov
uporabimo biorazgradljive vreče,
papirnate vrečke ali odpadke kar
stresemo v posodo brez vrečke.

OSTANEK KOMUNALNIH
ODPADKOV
cigaretni ogorki in pepel, higienski
vložki, plenice, vata, vatirane palčke,
vrečke

sesalnikov,

zobne

ščetke,

žvečilni gumi, čevlji – neuporabni,
čistilne krpe, elastika, flomastri, folije
živil

–

zelo

umazane,

fotografije,

albumi, negativi, gaza, gumijasti izdelki
– rokavice, škornji, cevi za zalivanje,
iztrebki

malih

živali

–

v

vrečki,

keramika – manjše količine črepinj,
lasje,

lepilni

neuporabna,

trak,
okraski

oblačila
in

–

spominki,

smeti od pometanja,
odpadke, ki jih je mogoče razvrstiti v
eno

izmed

posod,

namenjenih

ločenemu zbiranju odpadkov, kosovnih
odpadkov,
gradbenih

nevarnih
odpadkov,

odpadkov,
avtomobilskih

gum, zelenega vrtnega odreza

Ostanek komunalnih odpadkov
odlagamo v črno posodo, ki se nahaja
pri uporabniku.
Ostanek komunalnih odpadkov v
posodo odlagamo v vrečki za odpadke,
saj s tem prispevamo k čistoči posode
in njegovi daljši življenjski dobi.

ODPADNA ELEKTRIČNA IN
ELEKTRONSKA OPREMA
Odpadno električno in elektronsko opremo (e-odpadke)
lahko povzročitelji odpadkov oddate v Zbirnem centru Ilirska
Bistrica ter v enega izmed uličnih zabojnikov, ki so
postavljeni na ekoloških otokih :
Cankarjeva ulica,
Gregorčičeva cesta,
Gubčeva ulica,
Jasenska pila,
Kidričeva ulica,
Prešernova ulica,
Rečica,
Rozmanova ulica – 2x in
Vilharjeva cesta.

Ulični zbiralniki so namenjeni zbiranju e-odpadkov v
velikosti do 40 x 25 x 25 cm in to so:
mali gospodinjski aparati (električni mešalniki, likalniki,
tehtnice, ure, grelniki vode, ožemalniki, opekači kruha,
salamoreznice, …),
računalniška oprema in zabavna elektronika (mobilni
telefoni, telefoni, računalniki, tiskalniki, zvočniki,
tipkovnice, radijski sprejemniki, kasetofoni, gramofoni,
računalniške miške, kalkulatorji, polnilci, fotoaparati,
slušalke, DVD predvajalniki, kamere,…),
ostala mala oprema in orodja (sušilniki in kodralniki las,
električna orodja, sesalniki, ventilatorji, brivniki,
svetilke,…),
igrače (vse igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo
električni tok iz omrežja, baterije ali akumulatorje) in
prenosne baterije in akumulatorji (baterije AA, AAA,
AAAA, DC, 9V,…).

NEVARNI ODPADKI
Nevarni odpadki so vsi odpadki, ki imajo eno ali več
nevarnih lastnosti, bodisi so jedki, strupeni, zdravju
škodljivi, eksplozivni itd. Brezplačno jih oddate v Zbirni
center Ilirska Bistrica.

Med nevarne odpadke uvrščamo:
akumulatorje in baterije vseh vrst
ostanke in embalažo škropiv in pesticidov
ostanke in embalažo barvil, lepil, smol in razredčil
ostanke in embalažo motornih olj
ostanke in embalažo čistil
zdravila,…

Nevarne odpadke hranimo v originalni
embalaži in na otrokom nedosegljivem
mestu.
JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. enkrat v koledarskem
letu zagotavlja ločeno zbiranje nevarnih frakcij
odpadkov s premično zbiralnico nevarnih frakcij v
jesenskem času. O natančnem datumu boste naknadno
obveščeni .

ODPADNA ZDRAVILA
V kolikor se nam zgodi, da zdravil ne porabimo do konca ali
pa jim poteče rok uporabe, moramo poskrbeti, da bodo
končala na varnem. Nikakor jih ne smemo odložiti v
zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov, prav tako jih
ne smemo vreči v straniščno školjko.
Zdravila namreč sodijo med nevarne odpadke, zato jih
oddamo v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov.
Odpadna zdravila lahko oddamo tudi v lekarnah in
specializiranih trgovinah z zdravili.

ODPADNA JEDILNA OLJA IN MASTI
Odpadna olja je prepovedano odlagati v zabojnike za
ostanek komunalnih odpadkov in zabojnike za ločeno
zbiranje odpadkov, prav tako pa jih je prepovedano
zlivati v odtok in kanalizacijo.
Po uporabi v gospodinjstvu olje najprej ohladite, potem pa
ga zlijte v izrabljeno plastenko/steklenico ali pa v 3,5 l
namensko zbirno posodo za odpadno jedilno olje, ki jo vsi
zainteresirani dobite na sedežu podjetja. Ko je posoda z
odpadnim jedilnim oljem polna, jo odnesete izpraznit v
Zbirni center Ilirska Bistrica ali vsebino izlijete v zato
namenjene ulične zbiralnike, ki so postavljeni na naslednjih
ekoloških otokih:
Ilirska Bistrica (Rozmanova ulica, Gubčeva ulica)
Rečica
Podgrad (pri pošti)
Knežak (pri gasilskem domu)

GRADBENI ODPADKI, KI
VSEBUJEJO AZBEST
JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. po naročilu povzročitelja
odpelje gradbene odpadke, ki vsebujejo azbest
(azbestno-cementna strešna kritina). Strešno kritino mora
biti pred odvozom ustrezno pripravljena. Povzročitelj jo
mora postavi na paleto in zaviti v folijo.
Stroške odvoza in deponiranja gradbenih odpadkov, ki
vsebujejo azbest, na podlagi teže le-teh, krije povzročitelj.
Na spletni strani JP Komunala Ilirska Bistrica je objavljena
vloga za odvoz in deponiranje odpadne azbestne kritine.

KOSOVNI ODPADKI
Vsako gospodinjstvo v občini Ilirska Bistrica ima možnost
brezplačne oddaje kosovnih odpadkov v Zbirnem centru
Ilirska Bistrica.
Zbiranje kosovnih odpadkov je organizirano po sistemu
''od vrat do vrat'' enkrat letno v količini do 2m 3. Odvoz je
potrebno predhodno naročiti preko naročilnice – Naročilnica
za kosovni odvoz, ki jo najdete na spletni strani, v rubriki
Vloge in obrazci.
Med kosovne odpadke uvrščamo:
belo tehniko (hladilniki, zamrzovalniki, pralni in
sušilni stroji, štedilniki ipd.)
pohištvo (kopalniška oprema, leseno pohištvo,
oblazinjeno pohištvo, vrtno pohištvo in oprema)
športne rekvizite (smuči, jadralne deske, kolesa
ipd.)
vzmetnice in preproge
igrače (sodi, samokolnice, otroški vozički)
kovinske odpadke.

NAGROBNE SVEČE
Vse tri glavne sestavine odpadnih nagrobnih sveč (ohišje iz
plastike, ostanke parafina in kovinske pokrove) je mogoče
predelati v sekundarne surovine. Zato je potrebno le-te
zbirati ločeno.
Na vseh pokopališčih v občini Ilirska Bistrica so postavljeni
zabojniki za zbiranje nagrobnih sveč, ki so slikovno
označeni in prepoznavni.
Nagrobne sveče ne odlagamo v zabojnike za zbiranje
mešane embalaže in ostanka komunalnih odpadkov.

KOMPOSTIRANJE NA
DOMAČEM VRTU
Na svojem vrtu lahko postavimo kompostnik in poskrbimo
za svoje biološke odpade.
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo
polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in
lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s
tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se
ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih
zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne

sisteme, ne glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa
plastični zaprti hišni kompostniki.
V kompostnik sodijo:
kuhinjski odpadki (zelenjavni odpadki, olupki in
ostanki sadja, ostanki hrane, čajne in kavne usedline,
jajčne lupine,…)
zeleni vrtni odpadki (zemlja iz loncev rož, plevel, lesni
ostanki in žagovina neobdelanega lesa, tanke veje,
listje, trava, ostanki rož,…).

ZBIRNI CENTER
ILIRSKA BISTRICA – GLOBOVNIK

URNIK
ponedeljek, sreda, petek: 8:00 – 15:00
torek, četrtek: 8:00 – 18:00
sobota: 8:00 – 12:00
nedelja in prazniki zaprto

V Zbirnem centru Ilirska Bistrica na lokaciji Globovnik je
omogočeno zbiranje naslednjih frakcij odpadkov:
papir in karton, vključno s papirno in kartonsko
embalažo
steklo, vključno s stekleno embalažo
plastika, vključno s plastično embalažo
kovine, vključno s kovinsko embalažo
les, vključno z leseno embalažo
biorazgradljive odpadke
olja in maščobe
jedilno olje in maščobe
oblačila in tekstil
barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki ne vsebujejo
nevarnih snovi
čistila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi
baterije in akumulatorji
zavržena električna in elektronska oprema
kosovni odpadki
odpadki, primerni za kompostiranje (listje, trava, zeleni
vrtni odrez)
izrabljene gume
gradbeni in izolacijski material
gradbeni in izolacijski material, ki vsebuje azbest
fluorescenčne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo
srebro
zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike

Tipizirane vreče
Če se pri uporabniku občasno pojavijo večje količine
komunalnih
odpadkov,
mešane
embalaže
ali
biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov lahko uporabnik
uporabi tipizirane vreče. Nakup tipiziranih vreč je mogoč
na sedežu JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. po veljavnem
ceniku. Tipizirane vreče imajo logotip izvajalca javne
službe. Zaprte tipizirane vreče uporabnik postavi ob
zabojnik v času prevzemanja posamezne frakcije
odpadkov.

Skupne posode
V primeru, da želi več gospodinjstev ostanek komunalnih
odpadkov in odpadno embalažo zbirati v skupnih posodah,
lahko izpolnijo obrazec Skupne posode za komunalne
odpadke za več gospodinjstev, ki ga najdete na spletni
strani www.kp-ilb.si ali prevzamete na sedežu JP
Komunala Ilirska Bistrica. Obrazec morajo izpolniti vsa
gospodinjstva, ki želijo odpadke zbirati v skupnih posodah.

Kompostiranje na domačem vrtu
V primeru, da se uporabniki v naseljih Ilirska Bistrica,
Knežak in Podgrad naknadno odločijo za kompostiranje
biorazgradljivih odpadkov na domačem kompostniku,
morajo izpolniti obrazec Kompostnik, ki ga najdete na
spletni strani www.kp-ilb.si ali prevzamete na sedežu JP
Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o..

Nadzor ravnanja z odpadki
Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka je obvezno
za vse uporabnike. V kolikor uporabnik ne ravna v skladu z
Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Ilirska
Bistrica pooblaščena oseba JP Komunala Ilirska Bistrica,
d.o.o. ugotovljeno kršitev dokumentira in o tem obvesti
organ občinskega nadzora. Le-ta pa uvede postopek za
kaznovanje kršilca, kar lahko vključuje tudi plačilo globe,
katere vrednost je odvisna od vrste storjenega prekrška.

Če želite izvedeti več o ravnanju z odpadki ali
potrebujete dodatne informacije o pravilnem ločevanju
odpadkov pokličite JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
na telefonsko št. 05/7110673 ali pišite na info@kp-ilb.si.

