
Vsako gospodinjstvo vključeno v sistem ravnanja z

odpadki Komunale Kranj lahko brezplačno odda: do

količine 1 m³ odpadkov mesečno, 4 avtomobilske

plašče na sezono brez platišč, kosovne odpadke

enkrat mesečno (do količine 3 m³). 

Sprejem večjih količin zaračunamo skladno s

cenikom. Pri tem velja, da posameznik ne sme

pripeljati v eni pošiljki več kot 3 m³ odpadkov.

 

Pravnim osebam se obračuna sprejem, skladno s

cenikom. Stranki izstavimo potrdilo o plačilu.

ZBIRNI  CENTRI  SO  POSEBEJ  UREJENI  IN
OPREMLJENI  PROSTORI ,  KJER
SPREJEMAMO  RAZLIČNE  VRSTE
ODPADKOV .

SEZNAM  ODPADKOV

KATERE ODPADKE
LAHKO ODDATE V
ZBIRNEM CENTRU?



SEZNAM
ODPADKOV
Akumulatorji
vse vrste akumulatorjev (odstranimo vse

ostale odpadke)

 

Barve in laki
barve, tiskarske barve, lepila, laki in

smole (embalaža mora biti dobro zaprta)

Barvna kovina
kosi aluminija, bakra, brona, nerjavnega

jekla, svinca (odstraniti moramo vse

predmete, ki ne sodijo med barvno

kovino)

  

Baterije
vse vrste baterij (odstranimo vse ostale

odpadke)

Biorazgradljivi odpadki - vrtni
veje, trava, listje … (ne odlaga se

kuhinjskih in klavničnih odpadkov)

 
Čistila
detergenti, pralni praški, mila …

(embalaža mora biti dobro zaprta)

 

Drugi tovrstni odpadki
mešanica odpadkov, ki se ne da ločiti

  
Gradbeni odpadki (manjše količine

iz gospodinjstev)

mešanica betona, opek, ploščic in

keramike (odstraniti moramo hoboke,

žaklje, kovino, steklo, les)

Hladilno zamrzovalna tehnika
skrinje, hladilniki, klima naprave

(ne smemo jih poškodovati in

odstranjevati njihovih  delov) 

Izrabljene avtomobilske gume
avtoplašči brez platišč, zračnice (ne

odlaga se gum z platišči)

 

Jedilna olja
jedilna olja (embalaža mora biti dobro

zaprta)

 

Kemikalije
kisline, alkalije in fotokemikalije

(embalaža mora biti dobro zaprta)

  

Kosovni odpadki
oblazinjeno pohištvo, sedežne garniture,

kavči, vzmetnice (odstraniti moramo vse

predmete, ki ne sodijo med kosovne

odpadke)

 

Kovina
kovinske armature, cevi, ogrodje,

radiatorji … (odstraniti moramo vse

predmete, ki ne sodijo med kovino)

  

Kovinska embalaža
pločevinke, konzerve, ročke, sodovi …

(odlagamo čisto embalažo brez vsebine)

  

Les
lesene omare, pohištvo, deske (odstraniti

moramo vse predmete, ki niso leseni)

 



SEZNAM
ODPADKOV

Lesena embalaža
gajbice (leseni zabojčki), palete

(odstraniti moramo vse predmete, ki ne

sodijo med leseno embalažo)

 

Mali gospodinjski aparati
računalniki, igralne konzole, radijski

sprejemniki, multipraktiki (ne smemo jih

poškodovati ali odstranjevati delov) 

 

Oblačila
hlače, majice, srajce, puloverji, plašči (ne

sodijo raztrgana in umazana oblačila)

 

Olja
motorna olja in maziva (embalaža mora

biti dobro zaprta)

  

Papir
zvezki, časopis, revije … (ne sodijo fascikli,

voskan papir, folije)

  

Papirna in kartonska embalaža
kartonske škatle, lepenka, valovita

lepenka (odstraniti moramo vse

predmete, ki ne sodijo med embalažo)

 

Plastična embalaža - folija
ovojna folija (ne odlagamo onesnažene

folije z vsebino), vrečke, žaklji 

 

Plastična embalaža - plastenke
plastenke, ročke, hoboki, kanistri (ne

odlagamo onesnažene embalaže)

Plastična embalaža - stiropor
stiropor (ne odlagamo stirodurja in

ostalih izolacijskih materialov)

 

Plastična embalaža - zabojčki
plastične gajbice, zabojčki pijač ...

(odstraniti moramo vse predmete, ki so v

zabojčkih)

 

Plastika
plastične cevi, ohišje, posode, igrače …

(odstraniti moramo vse predmete, ki ne

sodijo med plastiko)

  

Posode pod tlakom
pršilke, deodoranti, parfumi, plinske

posode (embalaža mora biti dobro

zaprta)

 

Sestavljena embalaža
tetrapak … (ne odlagamo onesnažene

sestavljene embalaže z vsebino) 

 

Silažna folija* 

silažna folija brez ostankov nesnage in

mrežice *(vsa oddana količina se

obračuna po ceniku)

Sijalke
fluorescentne žarnice (odlagati jih je

potrebno previdno, da se ne razbijejo)

 

Steklena embalaža
steklenice, kozarci ... (odstraniti je

potrebno pokrovčke, kristal ne sodi med

stekleno embalažo)



SEZNAM
ODPADKOV

Steklo
okensko steklo, steklo lestencev, kristal,

očala (odstranimo ogrodja oken, les,

kovino, žaluzije, žarnice, keramiko)

 

Sveče
nagrobne sveče, dišeče, okrasne …

(odstranimo vse predmete, ki ne sodijo

med odpadne sveče)

  

Škropiva
pesticidi, fungicidi, herbicidi, insekticidi

(embalaža mora biti dobro zaprta)

  

Tekstil
zavese, krpe, prti ... (odstranimo vse

predmete, ki niso iz tekstila) 

 

Topila
nitro in ostala razredčila (embalaža mora

biti dobro zaprta)

 

TV in monitorji
ekrani in slikovne cevi, LCD, plazma ... (ne

smemo jih poškodovati in odstranjevati

delov)

Veliki gospodinjski aparati
štedilniki, pralni in pomivalni stroji,

bojlerji ... (ne smemo jih poškodovati in

odstranjevati delov)

Zdravila
citostatična in citotoksična ter ostala

zdravila (embalaža mora biti dobro

zaprta)

04 28 11 300 ali

brezplačni telefonski št. 080 35 55,

vprašanja nam lahko zastavite tudi

na info@komunala-kranj.si. 

Zemlja in kamenje

zemlja in kamenje (odstraniti moramo

vse predmete, ki ne sodijo med zemljo in

kamenje)

Pravilno sortirani odpadki: 

Več informacij na telefonski številki:

  


