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Občina Šempeter - Vrtojba je s 1. 1. 2021 začela izvajati gospodarsko javno službo 
zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v svojem Režijskem obratu in je 
vpisana v evidenco izvajalcev te gospodarske javne službe pri Agenciji Republike 
Slovenije za okolje. Gospodarska javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov obsega zbiranje komunalnih odpadkov, ki so prikazani v tej brošuri.

Za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa je Občina Šempeter - Vrtojba podelila 
koncesijo gospodarski družbi Kostak iz Krškega, kar pomeni, da se vsi na območju 
občine zbrani mešani komunalni odpadki tam obdelajo, ostanek obdelanih mešanih 
komunalnih odpadkov pa se odloži oziroma odstrani, za kar občina (posredno pa 
uporabniki javne službe) plačuje 122 EUR za tono odpadkov, brez DDV in prevoza. 

Ločeno zbiranje papirne in kartonske embalaže, mešane embalaže (plastične, 
kovinske in sestavljene embalaže) in steklene embalaže za občino in uporabnike 
ne pomeni navedenega stroška 122 EUR na tono za obdelavo, odlaganje ali 
odstranjevanje, saj tako ločene zbrane frakcije občina lahko odda v nadaljnjo 
predelavo in recikliranje in jih ni potrebno odlagati. To pomeni manjše 
obremenjevanje okolja in za uporabnike nižje cene na računih za storitve 
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.

Vse uporabnike zato prosimo, da ločujejo odpadke in jih ločene oddajajo na 
prevzemna mesta (ekološke otoke), ki jim bodo določena na računu o opravljanju 
storitev. Odpadke, ki ne sodijo na prevzemna mesta (ekološke otoke), je treba 
oddati v Zbirnem centru. Uporabniki s tem, ko ločujemo odpadke, kupujemo 
in uporabljamo izdelke, ki so trajnostno naravnani za večkratno uporabo in jih 
je možno reciklirati, skrbimo za okolje in za nižje zneske na računih za storitve 
gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki. Podrobnejša navodila o ločenem 
zbiranju odpadkov so navedena v tej brošuri.



Z doslednim ločevanjem in odlaganjem v ustrezne zabojnike
• zmanjšamo količino mešanih komunalnih odpadkov,
• zmanjšamo stroške obdelave in odlaganja, 
• zmanjšamo zneske zaračunanih storitev na položnici. 

KUPUJ MODRO ZA BOLJ ZELEN JUTRI

preprečevanje odpadkov
ponovna uporaba

odlaganje

energija iz odpadkov

recikliranje



Na več kot 62 občinskih prevzemnih mestih (ekoloških otokih) so za potrebe 
gospodinjstev in manjših poslovnih uporabnikov (pavšalistov) nameščeni zabojniki 
za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov po sistemu “od vrat do vrat”:

EKOLOŠKI OTOKI

Vsak uporabnik lahko prepušča svoje odpadke le na prevzemnem mestu, ki mu 
je natančno določeno na računu za storitve gospodarskih javnih služb ravnanja z 
odpadki Režijskega obrata.
* Večji poslovni (pogodbeni) uporabniki zagotavljajo lastna prevzemna mesta.

Pravilno ločene odpadke izvajalec javne službe brez večjih stroškov za uporabnike odpelje 
v predelavo in postanejo surovina za nove izdelke ali se uporabijo kot vir energije.

Več ločeno zbranih odpadkov – večji prihranek!
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• manjša kartonska embalaža 
• ovojni papir in papirnate 

nakupovalne vrečke 
• časopisi, revije
• zvezki, knjige
• prospekti, katalogi, letaki
• pisemske ovojnice brez 

plastificiranega okenca
• pisarniški papir

PAPIR IN KARTON TER 
PAPIRNA IN KARTONSKA 
EMBALAŽA

Večje kartonske 
škatle je treba 
obvezno ZLOŽITI 
v zabojnik. 
Odlaganje 
odpadkov poleg 
zabojnikov je 
PREPOVEDANO!

• embalaža tekočin (t.i. tetrapak 
mleka ali soka sodi v zabojnik za 
embalažo)

• z živili pomazana ali prepojena 
embalaža (jedilno olje, druge 
tekočine in ostanki živil)

• papirnata in kartonska embalaža 
(pladnji, kozarci za enkratno 
uporabo), higienski papir 
(onesnažene papirnate brisače, 
prtički, robčki ipd.) 

• povoščen in plastificiran papir
• vreče lepil, cementa, apna, krmil
• celofan



• plastenke
• plastični kozarci in lončki
• plastične vreče in folije
• embalaža mleka in sadnih sokov
• pločevinke živil in pijač
• plastična embalaža nenevarnih kemikalij (ustrezno izpraznjena)
• kovinska embalaža barv (ustrezno izpraznjena)

• kosovni plastični predmeti (otroške igrače, polomljeni plastični stoli ipd.)
• plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovih ostankov (motorna olja in druge 

vrste mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin, pesticidi, barve, laki ipd.)

Embalažo, preden 
odložimo v zabojnik, 
IZPRAZNIMO, 
SPLAKNIMO z vodo in jo 
STISNIMO, da prihranimo 
prostor!

MEŠANA EMBALAŽA - plastična, kovinska in sestavljena



•  izpraznjene steklenice in stekleničke živil, pijač, kozmetike in zdravil
•  steklene posode in vaze
•  izpraznjeni kozarci vloženih živil
•  druga steklena embalaža

• okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo
• ogledala
• kristal
• stekla svetil (žarnice, neonske luči)
• porcelan
• pleksi steklo
• keramika
• neizpraznjene steklenice (hrane, pijače)

STEKLENA EMBALAŽA

Preden odložimo stekleno embalažo 
v zabojnik, jo IZPRAZNIMO, 
SPLAKNIMO z vodo in ODSTRANIMO 
zamaške ali pokrovčke!



• ostanki hrane
• olupki vseh vrst sadja in zelenjave
• čajne vrečke
• kavne usedline in filtri
• ostanki kruha
• pokvarjeni prehranski izdelki
• jajčne lupine
• drugi organski odpadki

• iztrebki živali
• posipni pesek za mačke
• ostanki kolin
• kosti
• olja in maščobe
• odpadki, ki jih ni mogoče 

kompostirati
• plenice

BIOLOŠKI ODPADKI

Biološke odpadke odložimo 
BREZ embalaže, lahko pa 
so v biorazgradljivih ali 
papirnatih vrečkah! 

Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki 

Ne pozabimo na ločevanje tudi na 
POKOPALIŠČU, kjer se ločeno zbirajo 
odpadne sveče, zemlja in kamenje 
ter biološki odpadki, ki nastanejo pri 
urejanju in vzdrževanju grobov.



• pokošena trava
• rože
• plevel
• veje
• živa meja
• listje
• zemlja lončnic

• debla in večji kosi lesa
• kamni
• kuhinjski odpadki
• iztrebki malih živali
• pesek za mačke
• drugi mešani odpadki

Zeleni vrtni odpad

Če imamo možnost, na svojem vrtu 
postavimo KOMPOSTNIK in sami koristno 
poskrbimo za svoje biološke odpadke. 

Cena kompostiranja biološko razgradljivih 
odpadkov narašča. Biološko razgradljivi 
kuhinjski odpadki se odvažajo neposredno 
v kompostarno, brez predhodnega 
skladiščenja. 



• povoščen ali plastificiran papir, 
celofan,onesnažena embalaža, ki 
se je ne da očistiti

• umazana, z živili prepojena 
papirnata in plastična embalaža

• manjše količine stiropora in 
zamaščene folije

• plenice, higienski vložki
• tkanine, usnje, izrabljena obuvala, 

šiviljski odpadki
• vrečke iz sesalcev, lepilni trakovi, 

kemični svinčniki
• mačji pesek
• iztrebki malih živali
• gumijasti izdelki, pluta
• porcelan
• žarnice (navadne)

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI 
(preostanek komunalnih odpadkov)

• papir
• embalaža
• pločevinasta posoda
• nevarni in kosovni odpadki  
• gradbeni in posebni odpadki, 

kamenje
• topli ogorki in pepel
• odpadki v tekočem stanju
• poginule živali in živalske kože
• odpadna električna in 

elektronska oprema



Vsak kilogram odpadkov, 
ki NE SODIJO v zabojnik 
za mešane komunalne 
odpadke, občutno 
poviša stroške ravnanja z 
mešanimi odpadki, ki so 
najdražji.

V zabojniku za mešane komunalne 
odpadke prepuščamo samo odpadke, 
ki vanj sodijo. Odvažajo se v Center za 
ravnanje z odpadki v Krško. Zahtevajo 
posebno obdelavo, preostanek pa se 
odloži na deponiji.

Vse komunalne odpadke, ki ne sodijo 
v zabojnike na prevzemnih mestih 
(ekoloških otokih), prepustimo izvajalcu 
javne službe v Zbirnem centru.



• embalaža, ki vsebuje ostanke 
nevarnih snovi ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi

• kovinska embalaža, ki vsebuje 
nevaren trden porozen oklop (npr. 
iz azbesta), vključno s praznimi 
tlačnimi posodami

• topila (sem spada tudi bencin)
• kisline
• alkalije
• fotokemikalije
• pesticidi

NEVARNI KOMUNALNI ODPADKI

Nevarne komunalne odpadke JE PREPOVEDANO 
prepuščati v klasičnih zabojnikih ali zlivati v 
kanalizacijski odtok, ampak jih je potrebno 
prepustiti v Zbirnem centru vse leto brez 
dodatnih stroškov ali med akcijo zbiranja nevarnih 
odpadkov s premično zbiralnico (običajno je to 
posebej urejeno kombinirano vozilo).

• olja in maščobe, ki niso jedilna olja 
in maščobe

• barve, tiskarske barve, lepila 
in smole, ki vsebujejo nevarne 
snovi (sem spadajo tudi kartuše iz  
tiskalnikov)

• čistila (detergenti), ki vsebujejo 
nevarne snovi

• citotoksična in citostatična zdravila 
• baterije in akumulatorji 
• les, ki vsebuje nevarne snovi



Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)

• gospodinjski aparati
• likalniki
• mešalniki, tehtnice
• sesalniki
• električne igrače 
• telefoni
• računalniki, tiskalniki, tipkovnice 
• sušilniki las ... 

OEEO je eden najhitreje rastočih vrst 
odpadkov na svetu. Pri zbiranju OEEO 
je zaradi sestave in vsebnosti nevarnih 
sestavin pomembno, da se ne meša z 
drugimi odpadki. 

Ulični zbiralniki na nekaterih ekoloških 
otokih so namenjeni zbiranju malih 
gospodinjskih aparatov in baterij:
• občinsko prevzemno mesto pri  

OŠ Ivana Roba v Šempetru
• občinsko prevzemno mesto 

na koncu ulice Ivana Suliča v 
Šempetru (pri bloku 14 a, b, c)



• oblačila
• obutev
• hišni tekstil (posteljnina, zavese, 

prti, brisače ipd.)
• modni dodatki (torbice, pokrivala, 

šali ipd.)
• igrače iz tekstila

• poškodovan, raztrgan, umazan 
tekstil

• tekstilni polizdelki
• krojaški odpadki

TEKSTIL

Rabljena oblačila in tekstil iz zabojnikov 
Humana potujejo v skladiščni center v
Ljubljano, kjer jih ločijo in pripravijo za 
nadaljnjo pot. Zabojniki Humana so 
nameščeni na:
• občinsko prevzemno mesto 

(ekološki otok) pri OŠ Ivana Roba v 
Šempetru

• občinsko prevzemno mesto 
(ekološki otok) v Ul. Nikole Tesle v 
Šempetru (ob železniški progi)

Oblačila oddajmo v 
plastičnih vrečkah, saj so 
tako zaščitena pred vlago 
in umazanijo.



Odpadno jedilno olje, rastlinske in 
živalske masti je prepovedano mešati z 
drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z 
mešanimi komunalnimi odpadki:
• NE smemo jih zlivati v kanalizacijo, 

greznice, male komunalne čistilne 
naprave ali neposredno izpuščati v 
vode in tla.

• NE smemo jih mešati z biološko 
razgradljivimi odpadki, ki so 
namenjeni kompostiranju.

• NE puščamo jih na ekoloških 
otokih, ki nimajo zbirne posode za 
odpadno jedilno olje, ker tvegamo 
onesnaženje okolice ekološkega 
otoka in povečujemo tveganje za 
nezgode zaradi zdrsa. 

Ulični zbiralniki za odpadno jedilno olje 
so postavljeni na treh lokacijah:

• občinsko prevzemno mesto (ekološki 
otok) pri OŠ Ivana Roba v Šempetru

• občinsko prevzemno mesto (ekološki 
otok) na koncu ulice Ivana Suliča v 
Šempetru (pri bloku 14 a, b, c) 

• občinsko prevzemno mesto (ekološki 
otok) pri pokopališču v Vrtojbi

ZBIRALNIKI ZA ODPADNO JEDILNO OLJE

Odpadno jedilno olje se lahko odda tudi 
v Zbirnem centru.



Zbirni center (na kamionskem parkirišču pri mejnem prehodu Vrtojba) je namenjen 
pretovoru komunalnih odpadkov in pripravi za odvoz do prevzemnika odpadkov. 
 
V zbirnem centru lahko UPORABNIKI gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki 
V OBČINI ŠEMPETER - VRTOJBA oddate komunalne odpadke, ki se ne smejo (ali jih 
zaradi različnih okoliščin ni mogoče) prepustiti v posodah na zbirnih mestih:

Občani si lahko uredite odvoz azbest-cementnih odpadkov pri podjetju Komunala 
Nova Gorica oziroma pri drugih izvajalcih, ki imajo potrebna dovoljenja za ravnanje z 
azbestnimi odpadki. (Občani lahko v lastni režiji opravijo le dela manjšega obsega.)

Odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti, ne sprejemamo!

ZBIRNI CENTER

• večje količine papirja in kartona
• steklo
• odpadno embalažo (ne pozabite 

splakniti in stisniti)
• les, pohištvo
• tekstil
• odpadno električno in elektronsko 

opremo
• izrabljene avtomobilske gume  

• barvne kovine in železo
• stiropor in stirodur
• nevarne komunalne odpadke 

(baterije, barve, pesticidi,  
zdravila ...)

• kosovne odpadke
• odpadke, ki jih zaradi oblike, 

velikosti ali teže ne moremo 
oddati v posodo ali zabojnik



• vzmetnice
• pohištvo
• kopalniška oprema
• preproge
• sedežne garniture
• večji kovinski predmeti

• odpadna električna in elektronska 
oprema

• avtomobilske gume
• tekstil

KOSOVNI ODPADKI

Kosovne odpadke 
JE PREPOVEDANO 
prepuščati na zbirnih 
mestih (ekoloških 
otokih), ampak jih 
odpeljimo v Zbirni center 
ali oddajmo med letno 
akcijo zbiranja kosovnih 
odpadkov!

Režijski obrat bo v Šempetru in Vrtojbi 
dvakrat letno po predhodni
najavi organiziral REDNE AKCIJE 
brezplačnega zbiranja nevarnih in
kosovnih odpadkov iz gospodinjstev 
(predvidoma aprila in v začetku jeseni).





Režijski obrat Občine 
Šempeter - Vrtojba
Trg Ivana Roba 3a 
5290 Šempeter pri Gorici 
T: 05 335 16 27 
E: ro@sempeter-vrtojba.si 

Uradne ure 
ponedeljek in petek: 
8.00 –12.00 
sreda: 
8.00 –12.00 in 14.00 –16.30 
 

Kontakti

Izdala Občina Šempeter - Vrtojba, zanjo Milan Turk, župan, 
Oblikovanje: Blaž Erzetič, Tisk: Tiskarna Present, d. o. o., Ljubljana, Naklada: 4000 izvodov
Šempeter pri Gorici, april 2021

Robert Likar 
vodja Režijskega obrata 
 
Lucija Mikuš Vidmar 
strokovna sodelavka za področje 
Režijskega obrata 
 
Tomaž Nemec 
delovodja gospodarske javne službe

Prizanesimo okolju in sebi

Režijski obrat 
Občine Šempeter-Vrtojba



Zimski urnik: od 16. 9. do 15. 3.
ponedeljek: 15.00–17.00
torek:   11.00–17.00
sreda:   11.00–17.00
četrtek:   11.00–17.00
petek:   11.00–17.00
sobota:   09.00–13.00
nedelja, prazniki: zaprto

Poletni urnik: od 16. 3. do 15. 9.
ponedeljek: 13.00–15.00
torek:   11.00–17.00
sreda:   11.00–19.00
četrtek:   11.00–17.00
petek:   11.00–17.00
sobota:   08.00–12.00
nedelja, prazniki: zaprto

Zbirni center


