
ZA VSE
DODATNE INFORMACIJE
smo vam z veseljem na voljo

na telefonski številki:
03 758 04 70

(vhodna kontrola CERO)
ali na:

jkp.konjice@siol.net

E-račun
uporabniku

in okolju

prijazen 

način

poslovanja!

NAJ BO VAŠA IZBIRA MODRA,
ODLOČITE SE ZA

e-račun
PRIJA

OHLAJ
ENA
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PIJTE JO VSAK DAN

obrazec za izdajo
e-računa najdete na

Podarimo vam

vrč za vodo!
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 NE SPREGLEJTE
na urniku 

in ODVOZ PAPIRJA

STEKLENE EMBALAŽE

NAJBOLJŠI ODPADEK JE TISTI,                   
KI SPLOH NE NASTANE 

Če odpadek vseeno nastane, ga oddajte pravilno v določen
zabojnik oz. posodo: 

PRAVILNO: 
EMBALAŽA 

PLASTIČNO 
EMBALAŽO (plastenke 
pijač, kozmetike, 
pralnih sredstev) 
KOVINSKO EMBALAŽO 
(pločevinke pijač, 
prehrambnih izdelkov)

 
SESTAVLJENO 
EMBALAŽO (tetrapak 
embalažo pijač in živil)

OSTALI 
ODPADKI 

Plenice in higienski 
vložki, 
ohlajen pepel, manjše 
kose – tkanin in usnja,  
vrečke iz sesalca, 
mačji pesek, kasete, 
filme, plastificiran 
papir, fotografije, 

lase, kosti, 
manjši izdelki iz  
keramike, porcelana in 
gline, 
čistilne krpe in gobe.  

STEKLENA
EMBALAŽA

 

 

Steklenice živil in 
pijač, kozarce za 
vlaganje
stekleno embalažo 
zdravil kozmetike
in drugo stekleno 
embalažo.

 

PAPIR 

Časopise, revije, 
zvezke, knjige, 
prospekte, kataloge, 
pisemske ovojnice, 
pisarniški papir, 
papirnate 
nakupovalne vrečke, 
kartonsko embalažo 
in lepenko. 

 
 

 

KUHINJSKE ODPADKE 
(zelenjavne odpadke 
olupke in ostanke 
sadja, kavno usedlino, 
kavne filtre in čajne 
vrečke, ne tekoče 
ostanke hrane, jajčne 
lupine, pokvarjene 
prehrambne izdelke, 
papirnate vrečke in 
robčke) 
VRTNE ODPADKE 
(odpadno vejevje, 
travo, listje, zemljo 
lončnic, rože, plevel, 
lesni pepel) 

NEPRAVILNO:

BIORAZGRADLJIVI 
ODPADKI 

 

Odpadno jedilno olje, 
maščobe, biološko 
nerazgradljive vreče, 
cigaretne ogorke, 
ostanke tekstila, 
vrečk za sesalce, 
iztrebkov malih živali 
in plenic. 

PAPIR 
Kartonske votle 
embalaže tekočin, 
povoščen in 
plastificirani 
papir, 
celofan,tapete, 
higienski papir, 
od živil umazanih 
ali prepojenih 
papirnatih krp ter 
kartonske 
embalaže, ki je 
kakorkoli umazana.

STEKLENA
EMBALAŽA

 

Okensko, 
avtomobilsko in 
drugo RAVNO 
STEKLO, 
ogledala, 
kristalno steklo, 
steklo svetil,  
porcelan, 
keramiko, 
žarnice in 
svetlobne cevi.  

OSTALI 
ODPADKI 

Embalaža, steklena 
embalaža, papir, 
biološki odpadki, 
nevarni odpadki, 
kosovni odpadki in 
elektronski odpadki. 

EMBALAŽA 

Plastično ali kovinsko 
embalažo nevarnih 
snovi ali njihovih 
ostankov, ki zahteva 
posebno ravnanje, 
plastične igrače in 
plastično pohištvo. 

BIORAZGRADLJIVI 
ODPADKI 

za vodovod – 041 662 665

za odvoz fekalij –

 

041 684 414
DEŽURNE ŠTEVILKE:

PROJEKTI IN AKTIVOSTI, KI JIH IZVAJAMO
SKUPAJ Z VAMI,  ZA VAS IN  NAŠE OKOLJE 

Vsak prebivalec Slovenije je v letu 2018 v povprečju proizvedel 495 kg

komunalnih odpadkov. V občini Slovenske Konjice je v povprečju v letu 2018

vsak prebivalec proizvedel 315 kg komunalnih odpadkov.

Vizualna kontrola, z namenom ugotavljanja
ustreznosti vsebine odpadkov v zabojnikih ali
vrečah, izvajamo na prevzemnih mestih in v
zbirnem centru. Vizualna kontrola se izvaja s
pomočjo svetovalnega nadzora, sortirnih
analiz in ogleda z inšpekcijsko službo.

Občina na poti do družbe brez odpadkov(Zero Waste).
Cilj za leto 2020 – vsak občan občine Slovenske Konjice 
zmanjša količino odpadkov za 5kg.  

Skupaj za boljšo družbo.  Skupaj za boljšo družbo
je pobuda, s katero si slovenska komunalna podjetja
prizadevamo spodbujati trajnostno gospodarstvo,
odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov.

E-cikliraj. Vso odpadno elektronsko in električno opremo lahko oddate

v Zbirnem centru Slovenske Konjice. Manjše dimenzije e-odpadkov

in odpadne baterije  pa lahko oddate v posebej namenjene ulične

zbiralnike za zbiranje elektronske opreme, ki so postavljeni na

9 različnih mestih v občini Slovenske Konjice. Lokacije zbiralnic

najdete na naši spletni strani.

Prižgite svečo manj je projekt s katerim spodbujamo
obiskovalce pokopališč, da se spominjajo umrlih na okolju prijazen način. 
Spreminjamo stare navade,
predniki ne bodo zamerili, potomci pa nam bodo za to dejanje hvaležni.

Odpadno jedilno olje ne sodi v okolje.
Odpadno jedilno olje lahko brezplačno oddate
skozi celo leto v Zbirnem centru Slovenske Konjice
ali na različnih lokacijah, kjer so postavljene
zbiralnice odpadnega jedilnega olja. Lokacije
zbiralnic najdete na naši spletni strani.

Ali ste vedeli? Da z 1 tono recikliranega
papirja ohranimo 17 dreves. 

ODDAJA ŽIVALSKIH ODPADKOV
 V zabojnik v Zbirnem centru Slovenske Konjice, ki je namenjen živalskim stranskim proizvodom lahko odpadke oddate v 
posebnih biorazgradljivih vrečah, ki so potrjene s strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).  
Vrečke so  dobavljive  na vhodni kontroli zbirnega centra na Prežigalu. V Zbirnem centru Slovenske Konjice lahko oddate 
živalske odpadke, ki nastanejo IZKLJUČNO IN SAMO PRI ZAKOLU ŽIVALI v gospodinjstvih.  Oddaja živalskih 
stranskih proizvodov je PREPOVEDANA za odpadke, ki nastajajo kmetijski in lovski dejavnosti, se lahko obrnete na 
Veterinarski inštitut. V primeru poginule živali se lahko obrnete na higiensko službo.

Odpadno silažno folijo od silažnih bal sprejemamo samo v Zbirnem Centru Slovenske Konjice. Pripeljana ovijalna folija 
od silažnih bal mora biti čista  (brez mrežice, brez ostankov silaže, brez zemlje in prsti, neonesnažena z nevarnimi snovmi kot so 
barva, olje itd.). Odpadno silažno folijo je prepovedano kuriti, odlagati med odpadno mešano embalažo ali mešane 
komunalne odpadke. 

ODPADNA SILAŽNA FOLIJA OD BAL
 

ALI STE VEDELI !?

SVETOVALNI NADZOR 

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE
SLOVENSKE KONJICE d.o.o.

Celjska cesta 3, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Tel.: 03/758 04 00, Fax: 03/758 04 16

E-pošta: jkp.konjice@siol.net

www.jkp-konjice.si
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