
ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE 

ODPADKOV HUDI VRH 

 

Ključne informacije:    Kaj lahko oddamo v ZC  

 

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Hudi Vrh, je urejen in opremljen za 

ločeno zbiranje naslednjih frakciji iz gospodinjstev : 

 

- STEKLO (17 02 02) 

Kaj lahko oddamo: ravno steklo oken in vrat 

Kaj ne smemo oddati: ne odlagamo lepljenega ali armiranega stekla, 

avtomobilskega stekla. 

 

 

- KOVINE (20 01 40) 

Kaj lahko oddamo: kolesa, kovinski sodi, žlebovi, ograje, strešne obrobe, 

radiatorji, peči, jekleni profili, platišča, litine,.. 

Odstraniti je potrebno vse nekovinske dele. 

 

 

- KOSOVNI ODPADKI (20 03 07) 

Kaj lahko oddamo: oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, preproge, športni 

rekviziti (smuči, kolesa, jadralne deske,), vrtna oprema iz plastike (mize, 

stoli, senčniki ipd.), manjša sanitarna oprema, orodje, oprema, igrače, 

otroški vozički, tekstil,… 

 

 

- VELIKI GOSPODINJSKI APARATI (VGA) (20 01 36) 

Kaj lahko oddamo: pralni, sušilni, šivalni, pletilni stroji, štedilniki, pečice, 

bojlerji,… 

 

 

- MALI GOSPODINJSKI APARATI (MGA)  (20 01 36) 

Kaj lahko oddamo: sesalniki, feni, brivniki, telefoni, mobiteli, polnilniki, 

palični mešalniki, mikrovalovne pečice, radijski sprejemniki, 



videorekorderji, zvočniki, video kamere, DVD -predvajalniki, računalniki, 

tiskalniki, tipkovnice, miške, faksi, elektronske tehtnice, ure,… 

 

 

 

- HLADILNO ZMRZOVALNE OMARE (HZO)  (20 01 23) 

Kaj lahko oddamo: hladilniki, zamrzovalne omare in skrinje, klima 

naprave,.. 

Potrebno je paziti:  da se ne poškodujejo cevi od plinske napeljave v katerih 

je klorofluorooglik   

 

 

- TV MONITORJI  (20 01 35*) 

Kaj lahko oddamo: tv sprejemnike in monitorje  

Potrebno je paziti: da se pri zlaganju ne poškodujejo zasloni  

 

 

- IZRABLJENE AVTOMOBILSKE GUME  (16 01 03) 

Kaj lahko oddamo: izrabljene avtomobilske gume 

Potrebno je paziti: da se oddaja gume brez platišč 

 

 

- GRADBENI ODPADKI  (17 01 07) 

Kaj lahko oddamo: gradbene odpadke iz gospodinjstva manjše koločine 

betona, opeke, ploščic, keramike, ometov, manjša sanitarna oprema( 

umivalniki, WC školjke, bideji ,… 

Potrebno je paziti: da so odstranjeni vsi plastični, kovinski in leseni deli  

 

 

- AZBEST    (17 06 05*) 

Kaj lahko oddamo: gradbeni material, ki vsebuje azbest 

Potrebno je paziti: da so ti materiali zloženi na paleto in oviti s folijo  

 

 

- SILAŽNE FOLIJE  (02 01 04) 

Kaj lahko oddamo: čiste silažne folije 

Potrebno je paziti: da je silažna folije čim bolj čista in ne vsebuje ostankov 

krme in gnoja 

 



- LES (17 02 01), POHIŠTVENI LES (20 01 38), LESENA EMBALAŽA 

(15 01 03) 

Kaj lahko oddamo: opaž, deske, okna in vrata brez stekla in kovine, 

pohištvo in vrtna oprema iz lesa (stoli, mize, omare),leseni zaboji, palete,… 

Odstraniti je treba kovinske, plastične, steklene dele 

 

 

- ODPADNA PLASTIČNA EMBALAŽA  (19 12 04) 

Kaj lahko oddamo: plastični zaboji, podi, posoda, vedra, zabojniki, igrače, 

vrtna oprema iz plastike,… 

Potrebno je paziti: da odstranimo vse materiale, ki jih lahko razvrstimo med 

druge odpadke 

 

 

- MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI  (20 03 01) večje stvari, ki se jih ne da 

odvreči v domači zeleni zabojnik 

Kaj lahko oddamo: smeti, ki nastajajo pri pometanju, vreče sesalnikov, 

izolacijski materiali, poliestrski izdelki, neuporabna obutev, umazane krpe, 

rokavice,… 

Potrebno je paziti: da so odstranjeni vsi kovinski in leseni deli 

 

 

- PAPIR IN KARTON  (20 01 01) 

Kaj lahko oddamo: Reklamni letaki, revije, pisarniški material, zvezki, 

časopisi,… 

Potrebno je paziti: da so odstranjeni vsi plastični ovitki 

 

 

- PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA (15 01 01) 

Kaj lahko oddamo: Papir in lepenka, embalaža iz papirja in kartona,… 

Potrebno je paziti: da so odstranjeni vsi kovinski, plastični in  leseni deli. 

Embalaža mora biti razstavljena in zložena. 

 

- ODPADNA PLASTIČNA EMBALAŽA  (19 12 04) 

Kaj lahko oddamo: plastični zaboji, podi, posoda, vedra, zabojniki, igrače, 

vrtna oprema iz plastike 

Potrebno je paziti: da so odstranjeni vsi kovinski in leseni deli  

 

 



- NEVARNI ODPADKI IZ GOSPODINJSTEV (20 01 26, 20 01 25, 20 01 

19, 20 01 13, 10 01 14, 20 01 15, 10 01 17, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 11) 

Kaj lahko oddamo: Akumulatorji, barve, čistila, motorna olja, zdravila, 

pesticidi, kozmetika, baterije, fluorescentne cevi, odpadna embalaža 

onesnažena z nevarnimi snovmi,… 

Potrebno je paziti: : da nevarne odpadke oddajamo v originalni embalaži, da 

nevarnih tekočin med seboj na mešamo, na zbirnem mestu jih oddamo na 

točno določeno mesto kjer jih prevzame zaposleni. 

 

V času rednega delovanja ZC ne  sprejemamo nevarnih odpadkov, ampak bo za te 

odpadke organizirana časovno omejena zbirna akcija. O datumu zbiranja nevarnih 

odpadkov boste pisno obveščeni ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


