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URNIK ZBIRANJA ODPADKOV V STAREM MESTNEM JEDRU PIRANA

Steklo oddajte na ekoloških otokih.

Kosovni odpadki: brezplačni odvoz do 5m3 letno (2x vozilo Jolly) na podlagi predhodnega naročila na tel.
št. 05 617 50 79 ali na info@okoljepiran.si in izpolnjene naročilnice, ki jo dobite v naših poslovalnicah ali na 
naši spletni strani.

Občasni prebivalci in vsi, ki zapuščate staro mestno jedro Piran pred 18. oz. 21. uro, lahko predate vse frakcije 
odpadkov na 5 ekoloških otokih na izhodih starega mestnega jedra Piran: pri glavni avtobusni postaji na 
Dantejevi, pri obzidju (IX. korpusa), pri obzidju na Rozmanovi ulici, na Oljčni poti in na Punti.

Vrečke delimo v naši poslovalnici na Savudrijski ulici 13. 
Vrečke so z bonom brezplačne, uporabniki jih morate prevzeti vsak mesec, najkasneje v roku enega leta.

Za nepravilno ravnanje z odpadki in izogibanje vključevanju v sistem zbiranja in odvoza odpadkov se po veljavnih 
predpisih kaznuje pravno osebo (podjetje) z globo 2000,00 € in 400,00 € odgovorno osebo (direktorja).
Za povzročitelje odpadkov iz gospodinjstev (fizične osebe), ki se ne prijavijo na odvoz odpadkov, znaša globa 400,00 €, 
za druge kršitve odloka pa 200,00 €.

Hvala, ker upoštevate navodila in skupaj z nami skrbite za čisto okolje!

Odpadke v namenskih barvnih vrečah odlagajte 
na ulico pred svoja vhodna vrata, 

ne pred vrata sosedov.

Odpadkov NE odlagajte po 7. uri zjutraj.

 POLETNI URNIK: 1.5.–30.9.
Vsak dan od 22.00 do 7.00

  ZIMSKI URNIK: 1.10.–30.4.
Vsak dan razen nedelje od 21.00 do 7.00

 POLETNI URNIK: 1.5.–30.9.
Vsak dan od 18.00 do 20.00 

  ZIMSKI URNIK: 1.10.–30.4.
Vsak dan razen nedelje od 18.00 do 20.00

Kuhinjske odpadke odlagajte 
v rjavi posodi, v tesno zavezani 

biorazgradljivi vrečki. 

Odpadkov NE odlagajte po 20. uri zvečer.

ODPADKI
ZELENA, RUMENA IN RDEČA VREČA

  ZELENA VREČA: ostanek po ločevanju, umazana ovojna embalaža živil, cigaretni ogorki, pepel, velike 
kosti, smeti od pometanja, vrečke iz sesalnikov, pesek iz mačjega stranišča, pleničke, ... 

  RUMENA VREČA: plastična, kovinska in tetrapak embalaža, izpraznjena, stisnjena, brez zamaška.
  RDEČA VREČA:  ves čist papir, papirnata in kartonska embalažo, razstavljena in sploščena.
  RJAVA POSODA: hladni ostanki hrane, ostanki in olupki sadja in zelenjave, kavna gošča in kavni filtri, čaj 

ter čajne vrečke, pokvarjeni mlečni in mokasti izdelki, kosti in ribje koščice, jajčne lupine.

UPOŠTEVAJTE NAMEMBNOST VREČKE

BIO-ODPADKI
RJAVA 10-LITRSKA POSODA


