Ločeno zbiranje odpadkov je naravi prijazno zbiranje odpadkov
Občina
Ormož

Zakaj je potrebno ločevati odpadke?

Količine odpadkov iz leta v leto naraščajo, odlagališča odpadkov postajajo polna. Hkrati
je vse manj prostora za ureditev novih odlagališč.
Vedno več pozornosti se namenja ločevanju odpadkov, ki bi jih lahko ponovno predelali. K ločevanju nas zavezuje tudi nova zakonodaja s področja ravnanja z odpadki.

Občina
Središče ob Dravi

Občina
Sveti Tomaž

LOČENO ZBIRANJE ODPADNE
EMBALAŽE

Poskrbimo, da bo nastalo čim manj odpadkov, nastale odpadke ločujmo in tako omogočimo
njihovo predelavo. Na urejena odlagališča naj se odloži le še tiste odpadke, ki jih trenutno še ni
možno predelati. V naravi in v kurilnih napravah je kurjenje odpadkov prepovedano.
Prednosti ločenega zbiranja odpadkov so velike:
- razbremenitev okolja,
- ohranjanje naravnih virov,
- varčevanje z energijo,
- prihranek dragocenega prostora za odlaganje,
- nova delovna mesta.
Vsa embalaža namenjena predelavi mora biti prazna in grobo očiščena.
Pepel, ki nastane pri kurjenju lesne biomase je odlično gnojilo.

Kako ločujemo odpadke?

Z ločevanjem je potrebno pričeti DOMA oziroma na kraju nastanka. Če so odpadki pomešani,
je potrebna energija in dodatni stroški, da jih ločimo. Zato uvajamo ločeno zbiranje v posodah
pri hiši. To so posode za odpadno embalažo, biološke odpadke in ostanek odpadkov.
Zbiranje v bližini hiše zagotavljajo ZBIRALNICE LOČENIH FRAKCIJ (EKOLOŠKI OTOKI), ki
so namenjene zbiranju odpadnega papirja in stekla.
Ob večjih čiščenjih hiše se uporablja ZBIRNI CENTER DOBRAVA, kamor se lahko brezplačno
pripelje več količin odpadkov, ki se jih ne more dati v ustrezne posode.
Komunalno Podjetje Ormož enkrat letno poskrbi za zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov po
sistemu od vrat do vrat in zbiranje nevarnih odpadkov, po načrtu, ki je v dogovoru z občinami.
Odpadno embalažo so dolžne na Zbirnem centru prevzemati pooblaščene družbe s strani
države. Odvoz posode za embalažo bo po urniku, katerega dobijo imetniki odpadkov na zadnji
strani položnice.

Ohranjamo naravne vire. 					

Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
Hardek 21c, 2270 Ormož
tel.: 02 741 06 40, fax: 02 741 06 50
e-pošta: tajnistvo@kp-ormoz.si
www.kp-ormoz.si/

Varujemo naravo!

Ločeno zbiranje odpadkov je okolju
prijazno zbiranje odpadkov!

HIŠA, BLOK, ŠOLA,...

ZBIRALNICE LOČENIH FRAKCIJ-EKOLOŠKI OTOKI

ODPADNA EMBALAŽA

STEKLO

V posodo odlagamo:

V posodo se NE odlaga:
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PET plastenke od pijač
plastenke praškov, šamponov,
mehčalcev
jogurtove lončke
plastične vrečke in folije
plastično posodo
plastične škatle (npr. bonboni)
pločevinke pijač
konzerve prehrambenih izdelkov
konzerve (hrana za živali)
kovinske pokrove kozarcev
kovinske košarice živil
kovinske embalaže
tertrapak, embalažo od mleka,
sokov, omak
embalažo iz stiroporja

•
•

papirja
stekla
pepela
nevarnih odpadkov
onesnažene embalaže
embalaže z ostanki nevarnih
snovi
zaoljene embalaže
igrače
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Biološki odpadki v posodi ali
na podeželju se kompostirajo

ostanke od priprave hrane
jajčne lupine
pokvarjene mlečne in mokaste
prehrambene proizvode
kavno goščo in kavne filtre, čaje
in čajne vrečke
volnene in bombažne ostanke
lase, perje
higienski papir (serviete, papirnati
robčki)
odmrle rastline, staro zemljo za
rože
pokošeno travo, plevel, listje in
druge vrtne odpadke
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plastike, stekla
kovinskih predmetov
porcelan
lakov
odpadnih olj
baterij
kemičnih snovi
plenic
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časopise, revije
knjige in zvezke
kataloge in prospekte
pisarniški in ovojni papir
kartonasto embalažo, lepenko

•

povoščenega papirja, celofana
tapet in lepilnih trakov
vrečk iz plastičnih mas
vrečk za krmo, cement, apno
umazanega papirja

V posodo se NE odlaga:

OSTALI ODPADKI

umazane polivinilaste vrečke
sestavljive materiale
povoščen papir od hrane
ohlajen pepel
odpadne tapete
keramično in porcelanasto
posodo
higienske vložke, plenice

okenskega stekla
porcelan
keramike
ogledal
varčnih in neonskih žarnic

PAPIR

BIOLOŠKI ODPADKI
V posodo odlagamo:

vse vrste steklenic
kozarce za vlaganje
druge steklene posode

nevarnih odpadkov
bioloških odpadkov
kosovnih odpadkov
gradbenih odpadkov
baterij
škropiv

ZBIRNI CENTER DOBRAVA
Odvoz odpadkov:
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papir
plastika
steklo
zeleni odpad
gume
les
stiropor
kovine
kosovni odpad
gradbeni odpad
nevarni odpadki iz gospodinjstev
odpadna električna in elektronska
oprema (bela tehnika, mali gospodinjski aparati, računalniki,...)
azbestne plošče

Prosimo vas, da v center pripeljane odpadke odložite v skladu
z navodili za individualni odvoz odpadkov iz gospodinjstev.
Odlaganje za gospodinjstva, ki so vključena v odvoz odpadkov je brezplačno, razen za odlaganje azbestnih plošč
in večjih količin gradbenega materiala (nad 0,5 m3).
Obratovalni čas Zbirnega centra Dobrava : 	
- od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure in
- vsako soboto od 7. do 12. ure.
Dodatne informacije lahko dobite na sedežu Komunalnega
podjetja Ormož d.o.o. na tel. 02 / 741 06 40.

Nadzor nad sistemom ravnanja z odpadki opravlja MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA (02/741 53 46),
kršitve bodo v skladu z veljavno zakonodajo sankcionirane.

