
URNIK ODVOZA 
OSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV 2021

OBČINA KOMEN

Brestovica pri Komnu, Brje pri Komnu, Gorjansko, Ivanji Grad, Jablanec,
Klanec pri Komnu, Majerji, Nadrožica, Preserje pri Komnu, Rubije, Sveto, Šibelji, 
Škrbina, Vale, Zagrajec

5. januar, 2. februar, 3. marec, 31. marec, 3. maj, 31. maj, 28. junij, 26. julij, 23. 
avgust, 20. september, 18. oktober, 16. november, 14. december

Coljava, Divči, Gabrovica pri Komnu, Komen, Mali Dol, Ško�, Tomačevica, Volčji 
Grad

7. januar, 4. februar, 8. marec, 6. april, 5. maj, 2. junij, 30. junij, 28. julij, 25. avgust, 
22. september, 20. oktober, 18. november, 16. december

Čehovini, Čipnje, Dolanci, Hruševica, Kobdilj, Kobjeglava, Koboli, Kodreti, Lisjaki, 
Lukovec, Štanjel, Trebižani, Tupelče, Večkoti

4. januar, 1. februar, 2. marec, 30. marec, 29. april, 27. maj, 24. junij, 22. julij, 
19. avgust, 16. september, 14. oktober, 15. november, 13. december

Papir in karton, kovine, plastiko, plastične folije, ravno steklo, neuporabna 
oblačila, obleke in obutev, izrabljene avtomobilske gume, baterije in 
akumulatorje, jedilna olja in maščobe, ostala olja in maščobe, električno in 
elektronsko opremo, ki ne vsebuje  nevarnih snovi, stiropor, nevarne odpadke iz 
gospodinjstev, kosovne odpadke,  odpadni les, zeleni odrez, manjše količine 
gradbenega materiala (npr. ob prenovi kopalnice…). 

V Zbirnem centru Komen lahko občani oddate:

Za zbiranje zgoraj naštetih odpadkov so v zbirnem centru postavljeni in ustrezno 
označeni zabojniki in določena mesta.

Partizanska cesta 2
6210 Sežana

URADNE URE IN KONTAKTI
sreda

8h - 11h in 13h - 16h

tel: 05 73 11 200
fax: 05 73 11 201

info@ksp-sezana.si
www.ksp-sezana.si

Ravnanje z odpadki: 
05 73 11 240

Prijava  - odjava:
05 73 11 245

Računi:
05 73 11 238

CERO SEŽANA
(ob cesti Sežana - Vrhovlje)

v poletnem obdobju
(od 1.5. do 30.9.)

vsak delavnik od 6h do 19h

v soboto od 8h do 13h

v zimskem obdobju
(od 1.10. do 30.4.)

vsak delavnik od 7h do 16h

v soboto od 8h do 13h

ZC KOMEN
(ob cesti Komen - Volčji Grad)

torek
od 9h do 13h

četrtek
od 14h do 17h

sobota
od 9h do 13h

NE ODLAGAMO:
papirja, plastenk, plastične embalaže, 
pločevink, stekla, nevarnih, kosovnih 
in gradbenih odpadkov, bio 
odpadkov, zelenega odreza z vrtov, 
žarečega pepela, avtomobilskih gum

ODLAGAMO:
pometnine, vsebine sesalcev, 
kopalniške odpadke (higienski vložki, 
plenice, vatirane palčke za čiščenje ušes, 
vata, britvice ...), kuhinjske krpice in 
gobice, manjše količine izrabljenih 
oblačil in obutve, manjše predmete iz 
trde plastike (izrabljena pisala, 
polomljeni dežniki, manjše polomljene 
igrače), ohlajen pepel

Zabojnike dostavite na zbirno mesto na dan praznjenja do 6 ure zjutraj ali dan prej.


