AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ
GOSPODINJSTEV S PREMIČNO ZBIRALNICO

Ločujmo
skupaj!

Imate odslužene predmete, ki so še v dobrem stanju?

V mesecu maju in oktobru bo v občini Izola potekala akcija zbiranja
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Lokacije
zbirnih točk s terminskim planom bodo pravočasno objavljene.

ČISTO DANES ZA
BOLJŠI JUTRI!

Drobne nevarne odpadke lahko občani prinesejo tudi na Komunalo
Izola, d. o. o., kjer so ob vhodu nameščeni manjši zabojniki, v katere
lahko odložite stara in neuporabljena zdravila, odpadne manjše
baterije, odpadne sijalke, odpadne tonerje, kartuše. Poleg drobnih
odpadkov lahko prinesete tudi zamaške plastenk, ki jih zbiramo v
dobrodelne namene.

Na zbirni center lahko fizične osebe, ki so plačniki storitev ravnanja z
odpadki v občini Izola brezplačno dostavijo odpadke iz gospodinjstva (z
zadnjim odrezkom potrdila plačila komunalnih storitev).

PON - PET

8:00 17:00
SOB

9:00 12:00
NEDELJA in PRAZNIKI

zaprto

Če bi v ponovno uporabo želeli oddati pohištvo ali druge večje
predmete, jih lahko dostavite v naš CUP »Staro kot novo« na zbirnem
centru v Izoli.
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Če gre za oblačila, izdelke za dom, manjše športne rekvizite ali knjige,
jih lahko dostavite v CUP v MESTU, na Muzčevi ulici 7.
Igrače in otroško opremo pa z veseljem sprejemajo v CUP kotičku v
prostorih Društva prijateljev mladine, na Gregorčičevi 21.

Uradne ure za stranke

ZBIRNI CENTER

OBRATOVALNI ČAS
ZBIRNEGA CENTRA

CENTER UPORABNIH PREDMETOV IZOLA

CENTER ZA PREDELAVO
GRADBENIH ODPADKOV
Na lokaciji zbirnega centra Izola deluje Center za predelavo
gradbenih odpadkov (CPGO). V CPGO je možno oddati odpadke,
ki nastajajo pri gradbenih delih, ravno tako pa je možno po ugodni
ceni nabaviti reciklirane agregate, ki so uporabni kot tampon ali
v druge namene. Več informacij in cenik za posamezne storitve
lahko dobite na www.komunala-izola.si, na telefonski številki
05 66 34 928 ter po e-pošti: zbirnicenter@komunala-izola.si.
Obratovalni čas CPGO: Od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure.
Ob sobotah, nedeljah in praznikih je CPGO zaprt.

CUP »Staro kot novo«
Od ponedeljka do petka od 8. in 15. ure
»CUP v mestu«
Ponedeljek in četrtek od 14. do 18. ure
Torek, sreda, petek: od 9. do 13. ure
CUP kotiček na sedežu Društva prijateljev mladine
Ponedeljek in četrtek od 14. do 18. ure
Torek, sreda, petek: od 9. do 13. ure

Skrb za čisto okolje mora postati pomembna
vrednota vsakega posameznika. Ločeno zbiranje
odpadkov je ena izmed aktivnosti, ki bistveno prispeva k
ohranjanju čistega okolja.
Osnovni cilj ločenega zbiranja odpadkov je ta, da se čim večjo
količino odpadkov uporabi kot surovino v nadaljnjih proizvodnih
procesih, s čemer pa bistveno vplivamo na zmanjšanje obremenitve
odlagališč in nenazadnje tudi na same stroške, povezane z ravnanjem z
odpadki.

Ohranimo našo občino čisto danes za boljši jutri!

AKCIJE ZBIRANJA ODPADKOV
V LETU 2022
Vsaka fizična oseba, ki je plačnik storitev ravnanja z odpadki v občini Izola, ima v letu 2022
možnost dvakratnega brezplačnega naročila zabojnika velikosti 5m3 za odvoz kosovnih
odpadkov in enkratno brezplačno naročilo 5m3 zabojnika za odvoz zelenega reza.

PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV
NA EKOLOŠKIH OTOKIH
PAPIR IN KARTONSKA EMBALAŽA

AKCIJE ZBIRANJA ODPADKOV
V LETU 2022
ZELENI REZ

STEKLENA EMBALAŽA

Večje količine zelenega reza sodijo v 5m3 zabojnik za zeleni rez.

ZELENI REZ

KOSOVNI ODPADKI

Manjše količine zelenega reza se odlaga v vreče.
ČASOPISI, REVIJE, PROSPEKTI, KATALOGI, BROŠURE, ZVEZKI,
PISMA, PAPIR IN LEPENKA, PAPIRNATA IN KARTONSKA EMBALAŽA

KOZARCI, STEKLENICE, DRUGA STEKLENA EMBALAŽA

PLASTIČNA IN KOVINSKA EMBALAŽA

BIO ODPADKI

PLASTENKE ZA PIJAČO, FOLIJE IN VREČKE, PLASTENKE ZA
ČISTILA IN PRALNA SREDSTVA, LONČKI ZA JOGURT IN DRUGE
MLEČNE PROIZVODE, EMBALAŽA ZA MAJONEZO, KETCHUP,
STIROPOR EMBALAŽE MANJŠIH GOSPODINJSKIH APARATOV,
ZABAVNE ELEKTRONIKE IN RAČUNALNIKOV, TETRAPAK
EMBALAŽA ZA TEKOČA ŽIVILA, npr. MLEKA, SOKOV, PLOČEVINKE
IN KONZERVE

KUHINJSKI ODPADKI: OLUPKI SADJA IN ZELENJAVE,
JAJČNE LUPINE, OSTANKI HRANE, KAVNE USEDLINE,
ČAJNE FILTER VREČKE, PAPIRNATI ROBČKI;
MANJŠE KOLIČINE ZELENEGA VRTNEGA ODPADA: TRAVA,
LISTJE, ZEMLJA LONČNIC, ROŽE, PLEVEL

KOSOVNI
ODPADKI

KAJ LAHKO ODLOŽITE V ZABOJNIK ZA KOSOVNE
ODPADKE: male gospodinjske aparate in belo tehniko,
električno in elektronsko opremo, športne rekvizite (smuči, kolesa
itd.), lesene odpadke, vzmetnice, preproge, les, kovinsko ali oblazinjeno
pohištvo, igrače, razne sode, otroške vozičke, manjše kose sanitarne
opreme (umivalnik, školjka, bide itd.), odpadno železo in barvne kovine.
ČESA NE SMETE ODLOŽITI V ZABOJNIK ZA KOSOVNE ODPADKE: zelenega
reza, odpadkov, ki nastajajo pri dejavnostih, mešanih komunalnih odpadkov,
tekstila, odpadkov, ki sodijo na ekološki otok (karton, papir), gradbenega materiala in
nevarnih odpadkov.

ODLAGANJE KOSOVNIH ODPADKOV NA EKOLOŠKE OTOKE IN V NARAVO NI DOVOLJENO!

NEPRAVILNO IN NEMARNO ODLOŽENI KOSOVNI ODPADKI
POLEG IN PRED ZABOJNIKI ONEMOGOČAJO UPORABNIKOM
VARNO ODLAGANJE ODPADKOV.
KOSOVNI ODPADKI SODIJO NA ZBIRNI CENTER!

Po predhodnem obvestilu na Komunalo Izola, d. o. o. lahko
občani vreče (največ 2 vreči) odložijo ob lastnem zabojniku za
mešane komunalne odpadke (zelen zabojnik za ostale odpadke).
V kolikor nimate lastnega zabojnika za mešane komunalne odpadke,
lahko vreče odložite le na predhodno dogovorjeno mesto.

KAKO NAROČITE ZABOJNIK ZA KOSOVNE ODPADKE ALI ZELENI REZ:

Pokličite na telefonsko številko 05/66-34-928 (teden dni prej), v času uradnih ur,
in sicer v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 10.00 uro ter med 10.30 in 12.00 uro
ali pišite po e-pošti: zbirnicenter@komunala-izola.si

ZA NEPRAVILNO ODLOŽENE ODPADKE V ZABOJNIKU ODGOVARJA NAROČNIK!
SORTIRANJE NEPRAVILNO ODLOŽENIH ODPADKOV SE ZARAČUNA!

