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SPOŠTOVANI OBČANI!
Priročnik	o	ravnanju	z	odpadki	omogoča,	da	se	bo	v	prihodnje	lažje	odločalo,	kako	ločevati	posamezne	
vrste	 odpadkov.	 Z	 odgovornim	 ravnanjem	 bomo	 našim	 zanamcem	 omogočili	 bivanje	 v	 kakovostnem,	
čistem	in	prijetnem	okolju.	Z	doslednim	in	pravilnim	ločevanjem	lahko	vsakdo	pripomore,	da	posamezen	
odpadek	ne	postane	smet,	ampak	prispevek	k	zmanjšanju	in	obnovi	naravnih	virov.	V	primeru	nastanka	
odpadka,	ga	pot	lahko	vodi	v	predelavo,	ponovno	uporabo	ali	na	odlagališče.	Odločitev	je	na	naši	strani!

Način	zbiranja	je	prilagojen	glede	na	predelavo	odpadkov.	S	tem	je	omogočena	predelava	odpadkov	kot	
surovin.	Z	učinkovitim	ločevanjem	in	predelave	se	zmanjša	potreba	po	novih	surovinah	in	obremenjenost	
okolja	ter	poraba	energije,	potrebne	za	pridobivanje	surovin.

V	skladu	z	zakonodajnimi	zahtevami,	se	je	v	letu	2012	pričel	sistem	ločenega	zbiranja	odpadkov	»od	
vrat	do	vrat«.	Zabojnike		za	zbiranje	odpadne	embalaže	in	papirja	se	je	umaknilo	iz	ekoloških	otokov	
in	se	jih	postavilo	na	zbirna	mesta	ob	večstanovanjskih	objektih,	ki	služijo	odlaganju	ločeno	zbranih	
odpadkov	iz	gospodinjstev	posameznega	objekta.

Cilj	ločenega	zbiranja	odpadkov,	ni	samo	ločevanje	zaradi	predpisov,	temveč	zmanjšati	količine	mešanih	
komunalnih	odpadkov,	ki	končajo	na	odlagališčih.

Potrebno	se	je	zavedati,	da	mora	v	svetu	vsak	posameznik	poskrbeti	za	svoje	odpadke,	da	bodo	le-ti	
čim	manj	obremenjevali	okolje.	Vsi	smo	del	tega	sveta	in	vsi	se	moramo	zavedati	svoje	odgovornosti	do	
okolja.
Za	zadovoljstvo	na	področju	ravnanja	z	odpadki,	pozivamo	vse	porabnike		naših	storitev,	da	z	mnenji	
pomagate	k	soustvarjanju	čistega	okolja.	Več	informacij	lahko	dobite	na	www.js-ptuj.si	ali	kontaktirate	
osebje	na	področju	ravnanja	z	odpadki,	ki	bo	z	veseljem	priskočilo	na	pomoč.

1. LOČEVANJE ODPADKOV 
Pomembno	je,	da	so	odpadki	pravilno	ločeni	že	na	izvoru,	torej	v	vsakem	gospodinjstvu.		To	je	tudi	pogoj,	
da	se	lahko	predelajo.

Zaradi	Evropske	direktive	na	področju	ravnanja	z	odpadki	je	opredeljena	nova	hierarhična	lestvica.	Iz	
nje	je	razvidno,	da	si	ravnanje	z	odpadki	sledi	po	prioriteti,	pri	kateri	je	najnižja	prioriteta	odlaganje	
in	najvišja	preprečevanje.

ZAKAJ LOČEVATI? 

Ker	bomo	ob	doslednem	ločevanju	že	na	izvoru	zmanjšali	količine	odpadkov,		ki	se	odlagajo.	Manj	odpadkov	
zberemo	in	odložimo,	nižji	so	stroški.	Z	doslednim	ločevanjem	odpadkov	se	bodo	količine	v	zabojnikih	za	
mešane	komunalne	odpadke	zmanjšale.		Zato	bomo	lahko	zmanjšali	število	odvozov	teh	odpadkov.		

VAŠ ZBIRALEC ODPADKOV
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1.1 ODPADNA EMBALAŽA

KAM ODLAGAMO?
V	rumene	vreče	ali	v	zabojnike	z	rumenim	pokrovom.	

KAKO POTEKA ODVOZ ODPADNE EMBALAŽE? 
Odvoz	embalaže	se	izvaja	po	sistemu	od	vrat	do	vrat.		Rumene	vreče	oz.	zabojnike	z	rumenim	pokrovom	
postavimo	na	odjemno	mesto	za	odvoz	glede	na	urnik	odvoza.	Gospodinjstva	dobijo	termine	odvoza	za	
celo	leto	vnaprej,	ki	so	prav	tako	na	voljo	na	spletni	strani	Javnih	služb	Ptuj.

KAJ SE ZGODI Z ODPADNO EMBALAŽO? 
Vso	zbrano	količino	embalaže	se	sortira	v	sortirnici.		Delo	se	opravi	mehansko	in	strojno.	Stojno	se	s	
pomočjo	magneta	odstrani	kovine,	ročno	pa	se	sortirajo	frakcije	plastike	na	pod	frakcije.

1.2 PAPIRNA IN KARTONSKA EMBALAŽA

KAM ODLAGAMO? 
V	rdeče	vreče	ali	zabojnike	z	rdečim	pokrovom.	

KAKO POTEKA ODVOZ PAPIRNE IN KARTONSKE EMBALAŽE ?
	Odvoz	se	izvaja	po	sistemu	od	vrat	do	vrat.		Rdeče	vreče	oz.	zabojnike	z	rdečim	pokrovom	postavimo	
na	odjemno	mesto	za	odvoz	glede	na	urnik	odvoza.	Gospodinjstva	dobijo	termine	odvoza	za	celo	leto	
vnaprej,	ki	so	prav	tako	na	voljo	na	spletni	strani	Javnih	služb	Ptuj.

KAJ SE ZGODI Z ODPADNIM PAPIRJEM IN KARTONSKO 
EMBALAŽO ? 
Vse	ločeno	zbrane	frakcije	skladno	s	pogodbo	prevzamejo	družbe	za	
ravnanje	z		odpadno		embalažo.	V	papirnicah	kasneje	papir	in	karton	
pripravijo	 za	 obdelavo:	 	 odstranijo	 lepilo,	 vezavo,	 kovinske	 dele	 in	
smeti		ter	surovine	primerno	predelajo.	

KAJ SODI MED PAPIRNO IN KARTONSKO EMBALAŽO?
Časopisi,	 revije,	 zvezki,	 knjige,	 prospekti,	 katalogi,	
pisemske	ovojnice,	pisarniški	papir,	ovojni	papir,	papirnate	
nakupovalne	vrečke,	kartonska	embalaža,	lepenka.

KAJ NE SODI MED PAPIRNO IN KARTONSKO EMBALAŽO? 
Kartonska	 votla	 embalaža	 tekočin,	 kopirni,	 povoščeni	 in	
plastificirani	 papir,	 celofan,	 tapete,	 higienski	 papir,	 od	 živil	
umazana	 ali	 prepojena	 papirnata	 ter	 kartonska	 embalaža,	
kakorkoli	umazan	ali	navlažen	papir	in	karton.

KAJ SODI MED ODPADNO EMBALAŽO?
Plastenke	pijač,	živil	 in	 pralnih	 sredstev,	 pločevinke	pijač	 in	živil,	 tetrapak	pijač	 in	živil,	
plastični	ločki	in	krožniki,	plastične	vrečke,	cigaretne	škatlice,	plastični	in	kovinski	pokrovčki	
in	zamaški,	plastificiran	ovojni	papir,	embalaža	prehrambnih	izdelkov,	folija….		

KAJ NE SODI MED ODPADNO 
EMBALAŽO?
Embalaža	nevarnih	snovi,	steklena	embalaža,	
plastični	 in	 kovinski	 izdelki,	 glavniki,	 zelo	
onesnažena	embalaža….

Večje	kartonske	škatle	ali	drugo	embalažo	zložimo	ali	raztrgamo,	
revijam	in	prospektom	vedno	odstranimo	zaščitno	folijo.

Proizvodnja	recikliranega	papirja	porabi	64%	manj	energije,	50%	manj	vode	in	za	74%
zniža	emisije	nevarnih	snovi	v	zrak	v	primerjavi	s	proizvodnjo	papirja,	narejenega	iz	lesa.

POMNI!Pri	odlaganju	embalaže	za	čistila	in	kozmetiko	moramo	biti	
pozorni	na	znake	za	nevarne	snovi.	V	koliko	izdelek	vsebuje	
nevarne	snovi,	tudi	embalaža	sodi	med	nevarne	odpadke.

POMNI!



8 9

KER IMAMO SKRB  OKOLJE

1.4  BIOLOŠKI ODPADKI

KAJ JE BIOLOŠKI ODPADEK?
Biološki	odpadki,	ki	nastanejo	v	gospodinjstvih,	predstavljajo	več	kot	tretjino	vseh	odpadkov.	

KAJ SODI MED BIOLOŠKE ODPADKE?
Zelenjavni	 in	 sadni	 odpadki	 vseh	 vrst,	 jajčne	 lupine,	 kavna	 usedlina	 in	 filter	 vrečke,	
pokvarjeni	prehranski	izdelki,	kuhani	ostanki	hrane	in	gnilo	sadje,	toaletni	papir,	odpadno	
vejevje,	trava	in	listje,	stara	zemlja	lončnic,	rože	in	plevel,	stelja	malih	rastlinojedih	živali.

KAJ NE SODI MED BIOLOŠKE ODPADKE?
Cigaretni	ogorki,	kosti,	plenice	in	higienski	vložki,	mačji	iztrebki	in	fekalije,	tekstil,	usnje,	
gume	in	plute,	mrtve	živali,	zdravila,	kemikalije,	maščobe	in	odpadno	kuhinjsko	olje.

1.3  STEKLENA EMBALAŽA

KAM ODLAGAMO? 
V	zabojnik	z	belim	pokrovom	na	ekološkem	otoku	(zbiralnici).	

KAKO POTEKA ODVOZ ODPADNE EMBALAŽE?
Odvoz	stekla	in	steklene	embalaže	se	izvaja	1	x	mesečno	iz	za	to	predvidenih	ekoloških	otokov.	Večje	
količine	steklene	embalaže	lahko	občani	pripeljejo	na	Zbirni	center.	

KAJ SODI MED STEKLO IN STEKLENO EMBALAŽO?
Steklenice	 od	 pijač,	 živil,	 kozmetike,	 zdravil,	 kozarci	 od	 vloženih	 živil,	 druga	 steklena	
embalaža…

KAJ NE SODI MED STEKLENO IN STEKLENO EMBALAŽO?
Okenska	 in	 avtomobilska	 stekla,	 stekla	 svetil,	 ogledala,	 pleksi	 in	 karbonsko	 steklo,	
laboratorijsko	steklo.	Keramika,	kamenje…

Stekleni	embalaži	odstranimo	pokrove	in	zamaške,	saj	le	ti	sodijo	med	drugo	odpadno	
embalažo.	Preden	odpadno	stekleno	embalažo	odložimo,	poskrbimo	da	je	suha	in	prazna.

POMNI!
Jedilno	olje,	ki	se	je	uporabil	za	cvrtje,	jedilno	mast	
ipd.	zbiramo	v	posebnih	posodah,	ki	jo	oddamo	na	zbirni	
center	in	jih	ne	zlivamo	v	odtok.	S	tem	preprečujemo	
korozijo	 v	 odtočnih	 ceveh	 in	 preprečujemo	

kontaminacijo	podtalnice.

Z	 doslednim	 ločevanjem	 biološko	 razgradljivih	
odpadkov,	 zmanjšamo	 maso	 mešanih	 komunalnih	
odpadkov	za	več	kot	35	%.	Biološki	odpadki	pomešani	
z	 mešanimi	 komunalnimi	 odpadki	 (črna	 posoda)	
povzročajo	 onesnaženost	 celotne	 vsebine	 odpadkov,	
kar	pomeni	onesnaževanje	zraka	s	toplogrednimi	plini.

POMNI!
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Če	imamo	možnost,	in	prostor	na	svojem	vrtu,	lahko	sami	poskrbimo	za	svoje	biološke	odpadke.	Domače	
kompostiranje	je	lahko	velika	prednost	tako	iz	ekonomskega	kot	okoljskega	vidika.	

S	 kompostiranjem	 na	 domačem	 vrtu	 se	 izognemo	 dodatnim	 stroškom	 odvoza	 biološko	 razgradljivih	
odpadkov,	vendar	se	ugodni	vplivi	na	okolje	in	naše	denarnice	lahko	izničijo,	če	kompostiranje	zaradi	
nestrokovnosti	ne	poteka	pod	primernimi	pogoji.	Zato	je	pomembno,	da	pri	domačem	kompostiranju	
upoštevamo	naslednja	načela:

kompost	je	potrebno	postavit	direktno	na	zemljo	in	ga	ne	podlagamo	z	betonom	ali	drugimi	
materiali,	pomembno	je,	da	nastali	kompost	pride	v	stik	z	mikroorganizmi	iz	tal,

kompostnik	je	od	bivalnega	prostora	oddaljen	vsaj	3-5	metrov,	da	ne	prihaja	do	motenj	na	
sosednja	zemljišča,

če	 je	 možno	 kompostnik	 postavimo	 pod	 drevo	 ali	 naredimo	 nadstrešnik,	 da	 preprečimo	
preveliko	mokroto	s	padavinsko	vodo,

kompostnik	naj	bo	primerno	ograjen	priporočeno	je	iz	naravnih	materialov	(les	itn.…),

začetno	spodnjo	plast	obložimo	z	zdrobljenimi	vejami	za	boljše	zračenje	od	spodaj,	saj	s	
tem	preprečujemo	zastoj	vode,

vlažen	material,	kot	so	veje	in	zeleni	obrez,	mešamo	s	travo	in	kuhinjskimi	odpadki,

če	se	dodaja	pokošena	trava	jo	je	potrebno	predhodno	nekoliko	posušiti,

vsake	toliko	časa	je	potrebno	preverit	vsebnost	vlage	v	kompostu.	Le-to	preverimo	s	pomočjo	

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5  BIOLOŠKE ODPADKE LAHKO VRAČAMO NARAVI
»testa	s	pestjo«.	V	kolikor	je	snov	presuha,	ob	razprtju	
pesti	razpade.	Če	snov	vsebuje	preveč	vlage,	vam	po	
stisku	snovi	s	pestjo	priteče	tekočina.	Kadar	po	stisku	
s	pestjo	ta	ostane	v	okrogli	in	kompaktni	obliki	pomeni,	
da	 je	 vlaga	 idealna.	 Preverjanje	 prisotnosti	 vlage	 je	
pomembna	kajti	prevelika	ali	premajhna	vsebnost	vlage	
povzroča	slabši	dovod	kisika	in	slabi	proces	razkroja,

če	dodajamo	odpadke	iz	gospodinjstev	(olupki,	ostanki	
hrane	 itn.…)	 jih	 je	 potrebno	 nemudoma	 prekriti	 s	
plastjo	listja	ali	travo,	da	preprečimo	neprijetne	vonjave	in	prihod	neprijetnih	gostov,

kompostnik	po	pol	leta	preložimo,	da	povečamo	vlaženje,

v	času	suše	kompostnik	vlažimo.

Z	upoštevanjem	teh	načel,	bomo	imeli	na	našem	dvorišču	kakovosten	kompost	za	na	vrt	in	za	sajenje	rož.

KAJ SODI NA KOMPOST?
Listje	 (ne,	 če	 so	 ga	 napadli	 škodljivci),	 trava,	 vrtni	
odpadki,	ostanki	sadja	in	zelenjave,	olupki,	razne	lupine,	
kuhinjski	 odpadki,	 čajne	 in	 kavne	 usedline,	 žagovina,	
drugi	kuhinjski	odpadki,	ostanki	rož.

KAJ NE SODI NA KOMPOST?
Ogorki	 od	 cigaret,	 meso,	 maščobe,	 olja,	 čistilna	
sredstva,	 klavnični	 odpadki,	 kože,	 odpadna	 embalaža,	
papir,	ostanki	hrane	(kosti),	steklo,	baterije,	zdravila,	
kemikalije,	zaščitna	sredstva	za	rastline.

-

-

-
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1.6  MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

Mešani	 komunalni	 odpadki	 so	 odpadki,	 ki	 	 jih	 še	 ni	možno	 predelati	 ali	 ponovno	 uporabiti	 v	 sistemu	
krožnega	gospodarstva.	Ti	odpadki	se	odlagajo	na	odlagališčih	odpadkov.

Gre	za	vrsto	odpadkov,	ki	je	najbolj	obremenjujoča	za	okolje.	V	kolikor	se	dosledno	upoštevajo	navodila	
o	ločenem	zbiranju	odpadkov,	se	količina	mešanih	komunalnih	odpadkov	občutno	zmanjša.	Pravilno	je,	da	
vsi	tisti	odpadki,	ki	se	lahko	predelajo,	končajo	v	predelovalni	industriji	in	ne	na	odlagališču.

KAJ SODI MED MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE
Manjši	 izdelki	 iz	 porcelana,	 keramika,	 kristal,	 plastika,	 kasete,	 žvečilni	 gumi,	 napolnjene	
vrečke	sesalnikov,	iztrebki	malih	živali,	flomastri,	svinčniki,	lepilni	trakovi,	plenice,	higienski	
vložki,	cigaretni	ogorki,	smeti	iz	pometanja,	kosti,	mesni	izdelki,	glavniki,	ščetke,	igrače,	
izrabljeni	čevlji,	torbice,	izrabljene	čistilne	gobice	in	drugo,	kar	ne	sodi	med	ostale	vrste	
odpadkov.

1.7  ZBIRANJA ODPADNE ELEKTRIČNE        

                 IN ELEKTRONSKE OPREME

V	 današnji	 tehnološki	 dobi	 nastaja	 vedno	 več	 elektronskih	 odpadkov,	 ki	
vsekakor	ne	sodijo	med	mešane	komunalne	(črna	posoda)	ali	med	kosovne	
odpadke.	To	vrsto	odpadkov	lahko	pripeljete	v	vaš	najbližji	zbirni	center.	

Manjše	kose	odpadne	električne	in	elektronske	opreme	pa	lahko	oddate	v	
zabojnike	za	zbiranje	elektronskih	aparatov,	ki	so	postavljeni	na	nekaterih	
ekoloških	otokih.

KAJ SODI MED ODPADNO ELEKTIČNO IN ELEKTRONSKO 
OPREMO?
Veliki	in	mali	gospodinjski	aparati,	televizijski	in	računalniški	zasloni,	
IT	in	telekomunikacijska	oprema,	zabavna	elektronika,	električno	
in	 elektronsko	 orodje,	 oprema	 za	 razsvetljavo,	 zapestne	 ure	 in	
budilke,	aparati	za	nego	telesa,	športna	oprema	z	električnimi	ali	elektronskimi	sestavnimi	deli.

ZAKAJ JE POMEMBNO LOČENO ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME?
Vsa	 elektronska	 oprema	 vsebuje	mnogo	 okolju	 nevarnih	 snovi	 kot	 so	 svinec,	 kadmij,	 živo	 srebro	 in	
klorofluoroogljikov	(CFC	plini),	ki	se	v	postopku	recikliranja	s	posebnimi	postopki	odstranijo,	saj	s	tem	
preprečijo	veliko	okoljsko	škodo.	Same	snovi,	ki	jih	ta	vrsta	odpadka	vsebuje,	ob	nepravilnem	ravnanju,	
lahko	povzroča	škodo	za	naše	zdravje.	

 Manjši gospodinjski aparati in baterije se lahko oddajo v posebne zelene zabojnike na ekoloških otokih.
 Odpadne baterije se lahko oddajo v nekaterih trgovskih centrih v posebne zabojnike.

POMNI! 
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1.9 ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV

Poleg	nenevarnih	odpadkov	nastajajo	tudi	nevarni	odpadki,	ki	jih	je	treba	vključiti	v	poseben	sistem	
varnega	ravnanja	z	odpadki.

Uporaba	teh	izdelkov	je	vedno	bolj	vsakdanja,	česar	se	niti	ne	zavedamo.	Pomembno	je	vedeti,	kateri	
izdelki	 spadajo	 pod	 nevarne	 odpadke.	 Z	 nepravilnim	 ravnanjem	 z	 nevarnimi	 odpadki	 lahko	 ogrozimo	
podtalnico	in	druge	vodne	vire.

Prepoznamo	jih	po	posebnih	znakih.	Oddamo	jih	na	zbirne	centre.

KAJ SODI MED NEVARNE ODPADKE?
Odpadna	zdravila,	kozmetika,	čistila,	barve,	laki,	lepila,	razredčila,	škropiva,	razne	kemikalije,	
odpadna	motorna	olja,	akumulatorji,	baterije,	injekcijske	igle,…

1.8  ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV

KAJ SO KOSOVNI ODPADKI?
So	večji	kosi	odpadkov,	ki	jih	zaradi	različnih	velikosti	zbiramo	ločeno.

KAJ SODI MED KOSOVNE ODPADKE?
Smuči,	sani,	preproge,	talne	obloge,	kolesa,	vozički,	kovinsko	in	leseno	pohištvo,	vzmetnice,	
večji	kovinski	in	plastični	predmeti,	gospodinjski	in	tehnični	aparati,	oblazinjeno	pohištvo,	
igrala,…

KAJ NE SODI MED KOSOVNE ODPADKE?
Gradbeni	 odpadki,	 odpadki,	 ki	 vsebujejo	 azbest,	 izrabljene	 avtomobilske	 gume,	 okenski	
okvirji	s	steklom,	zeleni	obrez,	papir,	manjši	kosi	plastike,	akumulatorji,	mešani	komunalni	
odpadki,	oblačila,	manjši	gospodinjski	aparati…

KAKO PREDAJATI KOSOVNE ODPADKE?
Kosovne	odpadke	se	da	skozi	celotno	leto	prepustiti	na	tri	različne	načine:
	 -		prepustitev	na	Zbirnih	centrih	skozi	celotno	leto,
	 -		po	predhodnem	dogovoru	s	podjetjem	(potrebno	plačilo	odvoza),
	 -	akcijsko	zbiranje	kosovnih	odpadkov	»od	vrat	do	vrat«		po						 	
	 		naročniškem	sistemu	(1-krat	letna	akcija).

NAROČNIŠKI SISTEM ZBIRANJA T.I. SISTEM OD VRAT DO VRAT
Podjetje	 Javne	 službe	 Ptuj	 že	 več	 let	 izvaja	 akcije	 kosovnih	 odpadkov	
na	podlagi	naročniškega	sistema.	To	pomeni,	da	se	kosovni	odpadki	 individualno	odvažajo	po	naročilu	
gospodinjstva.	
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2.0 RAVNANJE S POSEBNIMI VRSTAMI ODPADKOV

1.  AZBESTNE PLOŠČE – »SALONITKE«
Azbest	je	skupno	ime	za	vrsto	naravnih		mineralnih	vlaken.	Odporen	je	na	lužila,		kisline	in	visoko	
temperaturo.	Zaradi	 	njegovih	 lastnosti	so	ga	v	preteklosti	v	 	veliki	meri	uporabljali	v	 industriji		
in	gradbeništvu.	V	 industriji	 so	se	uporabljali	čisti	azbest	ter	materiali,	 v	katerih	 je	bil	 azbest	
primešan	drugim	snovem,	ki	so	delovale	kot	vezivo	za	azbestna	vlakna.	Najpogosteje	uporabljeni	
izdelki,	ki	vsebujejo	azbest	so:	azbestno	cementni	strešniki		-	»salonitke«,	fasadne	plošče	ter	talne	
obloge.	
Kako ravnamo s salonitkami? 
Ker	salonitka	ne	sodi	v	skupino	komunalnih	odpadkov	in	je	z	njo	potrebno	pazljivo	ravnanje	jo	na	
Zbirni	center	CERO	Gajke	pripeljete	sami.	Zaščitena	mora	biti	s	folijo	in	zložena	na	palete.	Prevzem	
salonitk	se	zaračuna	po	veljavnem	ceniku.	Odvoz	salonitk	lahko	izvršimo	tudi	mi	z	zato	primernim	
vozilom,	vendar	le-tega	prav	tako	zaračunamo	po	veljavnem	ceniku.

2.  GRADBENI ODPADKI
Gradbeni	odpadki	sodijo	med	posebno	vrsto	odpadkov.	Manjše	količine	gradbenih	odpadkov	lahko	
oddate	v		zbirnem	centru	CERO	Gajke.	Brezplačno	boste	lahko	oddali	do	0,5	m3	teh	odpadkov	na	
letni	ravni.
V	kolikor	imate	večje	količine	gradbenih	odpadkov,	lahko	pri	Javnih	službah	Ptuj	najamete	zabojnike.	
Odločite	se	lahko	za		najem	5,7,	ali	celo	30	m3	zabojnike.	Naročilo	se	odda	en	dan	prej,	zaradi	24	
urnega	odzivnega	časa.	Zabojnik	lahko	najamete	za	nekaj	dni.

3.  ODPADNA ZDRAVILA
Ničkolikokrat	se	nam	zgodi,	da	zdravil	ne	porabimo	do	konca.	V	takšnih	primerih		moramo	poskrbeti,	
da		bodo	končala	na	varnem.	Neporabljenih	zdravil	nikakor	ne	smemo	odložiti	v	zabojnike.
Tista	zdravila,	ki	jim	je	že	potekel	rok	uporabe	in	sodijo	med	nevarne	odpadke,	oddamo	v	posebne	
zbiralnike,	 nameščene	 v	 lekarnah	 ter	 specializiranih	 trgovinah	 z	 zdravili,	 oziroma	 jih	 predamo	
lekarniškemu		osebju.

Odpadna	zdravila	lahko	oddamo	tudi	v	zbirnih	centrih		za	ločeno	zbiranje	ali	v	času	akcije	zbiranja	
nevarnih	odpadkov.

Pri delu z materiali k vsebujejo azbest moramo obvezno nositi zaščitno obleko in 
zaščitno masko na ustih ter se ravnati po posebnih navodilih!

POMNI!
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2. ZBIRNI CENTER CERO GAJKE

Je	 namenjen	 gospodinjstvom	 vključenim	 v	 odvoz	 odpadkov,	 katera	 lahko	 pripeljejo	 odpadke	 tudi	 v	
center	v	za	to	predvidenem	odpiralnem	času.

Kaj lahko pripeljemo na zbirni center?
	 -		papir,	karton	in	kartonsko	embalažo,
	 -		ravno	steklo	in	stekleno	embalažo,
	 -		plastične	in	kovinske	izdelke,	ter	embalažo,
	 -		odpadno	folijo	in	stiropor,
	 -		les	vključno	z	embalažo	iz	lesa,
	 -		kosovne	odpadke,
	 -		zeleni	odpad,

DELOVNI ČAS ZBIRNEGA CENTRA
Poletni	delovni	čas	zbirnega	centra	na	CERO	Gajke	(od	29.	marca	do	31.	oktobra)

Zimski	delovni	čas	zbirnega	centra	CERO	Gajke	(od	1.	novembra	do	28.	marca)

Ker imamo skrb za okolje
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3. PONOVNA UPORABA ODPADKOV

Po	raziskavah,	ki	so	bile	opravljene,	vsak	posameznik	razpolaga	z	vsaj	5	kg	še	uporabnih	izdelkov	na	
leto,	ki	so	nato	svojo	pot	končali	med	odvrženimi	odpadki	na	prepolnih	odlagališči.	V	izogib	temu,	so	se	
po	vsej	Sloveniji	vzpostavili	Centri	ponovne	uporabe	namenjene	prenovi,	obnovi,	demontaži	in	pripravi	
še	uporabnih	izdelkov	za	ponovno	uporabo.

V	 Centru	 ponovne	 rabe	 Ptuj	 z	 inovativnostjo	 in	 iznajdljivostjo	 izdelke	 popravljamo,	 obnavljamo	 in	
prodajamo	uporabnikom	po	simbolični	ceni.	 	Z	nakupom	izdelka	boste	privarčevali	denar,	varčevali	z	
naravnimi	viri	in	podpirali	lokalna	delovna	mesta.	S	tem	se	boste	pridružili	sloganu:

Načini	 dajanja	 nepotrebnih	 in	 še	 uporabnih	 stvari	 lahko	
uresničimo	preko:
-	 posredovalnic	rabljenih	stvari,
-	 bolšjih	sejmih,
-	 centrov	ponovne	uporabe,
-	 podarjanje	raznim	organizacijam,	brezdomcem,	itn…	

V	kolikor	imamo	lastno	domiselnost	in	spretnost	lahko	iz	starih	
izdelkov	oblikujemo	nekaj	novega.	Veliko	idej	lahko	pridobimo	
tudi,	če	pobrskamo	po	spletnih	straneh.

PONOVNO	UPORABLJAM,	NARAVNIH	VIROV	NE	ZAPRAVLJAM!

	 -		oblačila	in	tekstilije,
	 -		nevarne	odpadke	iz	gospodinjstev,
	 -		gradbene	odpadke,	azbestno	kritino,
	 -		odpadna	jedila	olja,
	 -		odpadno	električno	in	elektronsko	opremo,
	 -		izrabljene	avtomobilske	gume….

Zakaj	ponovno	uporabljati?
	 -	 Ker	 z	 novimi	 zaposlitvami	 lahko	 podaljšujemo	 življenjsko	 dobo	 še	 uporabnim	

izdelkom	in	onemogočamo	da	bi	ti	prehitro	končali	na	odlagališču,
	 -	ker	s	tem	varujemo	okolje	in	smo	okoljsko	ozaveščeni,
	 -	ker	lahko	zadovoljimo	tiste,	ki	bi	jim	ti	izdelki	predstavljali	neko	korist.
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