
Zbiralnice
Zbirni center

Velenjčanke, Velenjčani!

V Šaleški dolini, v Velenju, nam nikoli ni bilo vseeno, v kakšnem okolju živimo. Ogromno 

smo doslej že naredili za izboljšanje in urejenost okolja in na opravljeno smo lahko 

ponosni. Naša odgovornost do narave in do naslednjih generacij pa seveda morata biti naša 

stalna skrb in vedno ena naših najpomembnejših nalog. 

Zadnje mesece so delo naše občinske uprave v veliki meri zaznamovala prizadevanja za 

čim učinkovitejšo ter naravi in uporabnikom kar najbolj prijazno organiziranost javne 

gospodarske službe ravnanja z odpadki. Uvedli smo kar nekaj novosti, sprememb. In še 

jih lahko pričakujete. Vsako storitev namreč skušamo ves čas izboljševati, nadgrajevati – 

skratka, kolikor je le mogoče, prilagajati vašim potrebam in željam. 

Da pa bi lahko uspeli, da bi dosegli takšni okoljsko in ekonomsko učinkovitost, kot si ju 

želimo in sta zagotovo v našem skupnem interesu, seveda potrebujemo vaše sodelovanje, 

vašo pomoč.

Vemo, da se le redko kaj velikega doseže na hitro, 

od danes na jutri. Zato vas zaenkrat prosimo 

za vašo pripravljenost in dobro voljo. Vabimo 

vas, da z nami stopite na pot sonaravnega 

trajnostnega razvoja. Skupaj bomo zagotovo 

prispeli tja, kamor si želimo. Do cilja. Korak za 

korakom. Do čistejšega okolja. Nazaj k naravi. V 

lepšo prihodnost. Ker je pot odgovornega ravnanja prava pot. Edina prava.

Občanke in občani, vem, da lahko računamo na vas. Verjamem vam in zaupam. Hvala vam.

Srečko Meh, župan Mestne občine Velenje

 papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z 
odpadno embalažo iz papirja in lepenke

 steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno 
embalažo iz stekla

 plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike 
ali sestavljenih materialov (tetrapak)

 odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo 
iz kovin

 embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali 
je onesnažena (prazne tlačne posode, kovinska 
embalaža, ki vsebuje nevaren porozni ovoj)

 les, vključno z odpadno embalažo iz lesa

 oblačila in druge vrste tekstila

 jedilno olje, maščobe, topila, kisline, baze, 
fotokemikalije, pesticidi, biocidi, detergenti

 fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo 
živo srebro

 barvila, črnila, lepila in smole

 infekcijski material (ampule, injekcijske igle …)

 baterije in akumulatorji

 električna in elektronska oprema (tv sprejemniki, 
radijski sprejemniki, osebni računalniki, 
tiskalniki in druga elektronska oprema)

 kosovni odpadki (pohištvo, vzmetnice, luči …)

 bela tehnika (štedilniki, hladilniki, 
zamrzovalniki), toplotne črpalke, klimatske 
naprave za uporabo v gospodinjstvih

 odpadno motorno olje

 les, ki vsebuje nevarne snovi

 preostanek odpadkov

Delovni čas zbirnega centra: 
- vsak delovni dan od marca do oktobra od 7. 

do 18. ure, od novembra do februarja od 7. do 
15. ure; 

- ob sobotah od 8. do 13. ure; 
- nedelje in prazniki zaprto.

Občanke in občani občin Velenje, Šoštanj 
in Šmartno ob Paki lahko v zbirnem centru v 
Velenju odpadke oddate brezplačno!

KAKO ODDAMO ODPADKE V 

ZBIRNEM CENTRU?

1. Pred zapornico sporočite uslužbencu 

zbirnega centra ime in priimek, naslov, 

registrsko številko vozila in občino stalnega 

bivališča.

2. Po dvigu zapornice zapeljite z vozilom na 

tehtnico in počakajte, da se na semaforju 

spredaj levo prižge zelena luč.

3. Z vozilom zapeljite s tehtnice do zabojnikov 

za razvrščanje odpadkov.

4. Ko odpadke odložite, ponovno zapeljite na 

tehtnico in počakajte na zeleno luč.

5. Po dvigu zapornice lahko zapustite zbirni 

center.

Ločeno zbiranje odpadkov v mestni občini Velenje



PAPIR
Zabojnik za papir in kartonsko embalažo STEKLO

Zabojnik za stekleno embalažo

KOVINA
Zabojnik za kovinsko embalažo

PLASTIKA
Zabojnik za plastiko in plastično embalažo

 kartonska embalaža in 
lepenka

 ovojni papir in papirnate 
nakupovalne vrečke

 časopisi, revije, zvezki, knjige

 prospekti, katalogi

 pisemske ovojnice, pisarniški 
papir

 steklenice in stekleničke, v 
katerih smo hranili živila, 
pijače, kozmetiko in zdravila

 kozarci, v katerih so bila 
vložena živila

 druga steklena embalaža

 plastenke pijač in živil 

 plastični kozarci in lončki

 plastične vrečke in folije

 kartonska embalaža za tekoča živila (npr. 
tetrapak embalaža mleka in sadnih sokov)

 prazna plastična embalaža gospodinjskih čistil 
in nenevarnih kemikalij

 kartonska embalaža za tekoča živila (npr.  tetrapak embalaža mleka)

 embalaža, iz ali s katere ne odstranimo vseh ostankov živil (npr. embalaža jedilnega olja, papirnati 
pladnji, kozarci in skodelice za enkratno uporabo, embalaža globoko zamrznjenih živil, ovitek od 
čokolade ipd.)

 samokopirni, povoščen in plastificiran papir

 celofan

 vreče, v katerih smo hranili lepilo, cement, apno, krmila in druge sipke izdelke

 tapete

 higienski papir (papirnate brisače, prtički, robčki ipd.)

 okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo

 ogledala, kristalno in ekransko steklo

 steklo svetil (neonske, halogenske in žarilne svetilke, stekleni senčniki svetil)

 pleksi steklo, karbonsko steklo in druge vrste stekla iz umetnih mas

 laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo, keramika, kamenje ipd.

 kovinska embalaža nevarnih snovi (embalaža motornih in druge vrste 
mineralnih olj, sredstev za zaščito rastlin, barv, lakov, razredčil ipd.)

 plastična embalaža nevarnih 
snovi (embalaža motornih in 
druge vrste mineralnih olj, 
sredstev za zaščito rastlin, 
barv, lakov, redčil ipd.)

 kosovni plastični predmeti 
(npr. igrače, polomljeni 
plastični stoli ipd.)

Kovinsko in plastično embalažo  
zbiramo in odvažamo skupaj!

 prazne in očiščene pločevinke 
živil in pijač


