GOSPODINJSTVO

— Vsako gospodinjstvo razpolaga z zabojnikom za MKO in BIO (opcijsko), volumen
obeh vpliva na strošek, ki je prikazan na položnici.
— Na strošek vpliva tudi število odvozov na mesec.
— S skrbnim ločevanjem odpadkov lahko zmanjšamo volumen posode MKO.
— Na strošek vpliva skupna količina zbranih odpadkov iz vseh gospodinjstev. Vsako
gospodinjstvo je pomemben člen v verigi ravnanja z odpadki — spremenimo navade,
ustvarimo manj odpadkov.

ZBIRNI CENTER CERO GAJKE

— Na ZC Gajke je zbrana količina vseh komunalnih odpadkov iz celotne Mestne
občine Ptuj.
— Preračun zbranih količin se izvaja mesečno, na podlagi dejansko zbranih
količin ter volumna.

POLOŽNICA

Postavke, ki vplivajo na končni strošek položnice:
— v obračun sta vključena volumen posode MKO in volumen posode BIO (opcijsko);
— frekvenca odvozov na mesec;
— skupna količina odpadkov;
— cena storitve in cena javne infrastrukture (za zbiranje, obdelavo in odlaganje): cena
je od leta 2017 nespremenjena, se pa mesečno preračunava glede na volumen posod
in skupno zbrano količino.
Izračun stroška, ki se zaračuna uporabniku:
— Potrjena cena se pomnoži s količino vseh zbranih odpadkov v MO Ptuj v preteklem
mesecu in nato deli z vsemi volumni MKO in/ali BIO v preteklem mesecu. Rezultat je
cena v € na liter. Takšen izračun se naredi posebej za obdelavo, odlaganje in zbiranje,
kar je predstavljeno ločeno na položnici. Podrobno obrazložitev posameznih postavk si
lahko ogledate na spletni strani www.js-ptuj.si.

KAKO LAHKO SAMI ZMANJŠAMO STROŠEK NA
POLOŽNICI
— Zmanjšajmo količino odpadkov v svojem gospodinjstvu, s tem bomo
zmanjšali skupno količino zbranih odpadkov na CERO Gajke.
— Skrbno ločujmo odpadke. S tem bomo zmanjšali mešane komunalne
odpadke, za katere bomo potrebovali zabojnik z najmanjšim volumnom.
— Zbirajmo odpadno jedilno olje v za to namenjen zabojnik. Poleg skrbi za
okolje bomo za vsako pravilno odloženo plastenko prejeli odbitek v vrednos�
0,20 € na liter.

