3. ZBIRNI CENTER
Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst
ločenih frakcij. To pomeni, da lahko uporabniki vse odpadke
pripeljete na zbirni center. Zbirni center je hkrati urejen tudi
kot zbiralnica nevarnih frakcij.

DA:
Snaga v času obratovalnega časa zbirnega centra v
njem zagotavlja ločeno zbiranje več vrst odpadkov,
skladno z zakonodajo:
• različno odpadno embalažo (plastično, kovinsko,
sestavljeno, stiropor),
• les, vključno z embalažo iz lesa,
• plastiko, kovine, folije,
• kosovni odpadki
• zeleni vrtni odpad (obrezi dreves in grmičevja,
pokošena trava),
• oblačila, tekstil,
• odpadna jedilna olja,
• nevarni odpadki iz gospodinjstev,
• azbest cementna strešna kritina (salonitne plošče)
...
Zbirni centri niso namenjeni zbiranju preostankov
odpadkov (mešanih komunalnih odpadkov). Za preostanek
odpadkov morajo imeti gospodinjstva črne posode. V
kolikor jih prinesete v zbirni center njihov prevzem ustrezno
zaračunamo, v skladu s cenikom. Prav tako zaračunamo
prevzem nekaterih vrst odpadkov, za katere ni predviden
brezplačni prevzem (odpadki azbest cementnih kritin, večja
količina gradbenih odpadkov, nekateri nevarni odpadki).

4. ZBIRANJE KOSOVNIH
ODPADKOV
Zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev poteka
po naročniškem sistemu. Akcija poteka skozi vse leto.
Gospodinjstva izpolnijo naročilnico za odvoz in jo
posredujejo Snagi. V roku največ 21 dni opravimo odvoz.
Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.
V blokih odvoz kosovnih odpadkov v imenu vseh etažnih
lastnikov naroči upravnik bloka.

DA:
• kovinsko in leseno
pohištvo,
• oblazinjeno pohištvo,
• vzmetnice,
• sanitarno pohištvo,
• večji kovinski in leseni
predmeti,
• igrala, smuči, sani,

• vrata,
• gospodinjski, tehnični
aparati,
• preproge, talne
obloge,
• vrtna oprema, kolesa,
vozički ...

Podrobno predstavitev pravilnega ločevanja odpadkov
najdemo tudi na spletni strani Snage www.snaga-mb.si, kjer
je Abecednik odpadkov, ki ponazarja tudi pravo pot oddaje
ločeno zbranih odpadkov.

LOČENO
ZBIRANJE
ODPADKOV V
OBČINI LOVRENC
NA POHORJU
Ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev
pomeni skrbno in strokovno razvrščanje
odpadkov na izvoru, kjer nastanejo
in njihovo pravilno prepuščanje na
predvidenih mestih zanje.

ZAKAJ LOČUJEMO ODPADKE?
količine odpadkov iz leta v leto naraščajo,
odlagališča odpadkov postajajo polna,
odpadki postajajo jutrišnje surovine, znamo jih
predelati in ponovno uporabiti,
nova zakonodaja iz področja ravnanja z odpadki nas
zavezuje k ločevanju odpadkov na izvoru njihovega
nastanka,
ločevanje odpadkov ima številne prednosti razbremenitev okolja z odpadki, ohranjanje naravnih
virov, varčevanje z energijo ...

EKOLOŠKI KOTIČEK DOMA
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Doma si lahko ločevanje odpadkov olajšamo s postavitvijo
ekološkega kotička, ki nas bo zmeraj opomnil, da odpadke
pravilno ločeno odvržemo. Z njim bomo ozaveščali vse
člane gospodinjstva in naše goste. Pomembno je, da je
takšen ekološki kotiček postavljen praktično in nam ne
povzroča dodatnih obremenitev in stroškov.

Kako ločujemo odpadke?
Odpadke ločujemo in prepuščamo na različnih mestih.

1. ZBIRNO MESTO
Na zbirnem mestu ločujemo biološke odpadke (rjava posoda), v kolikor sami ne gospodarimo z njimi v obliki hišnega
kompostiranja in odpadno embalažo (rumena vreča). Razen rjave posode in rumene vreče imamo na zbirnem mestu tudi črne
posode, ki so namenjene preostanku odpadkov oz. mešanim komunalnim odpadkom.

DA:

DA:

Biološki se imenujejo zato, ker vsebujejo organske
snovi, ki se na zraku ali tudi brez zraka razkrajajo
oziroma razgradijo.

V rumeno vrečo odlagamo različno
odpadno embalažo.

Med te odpadke sodijo:
• zelenjavni in sadni ostanki,
• jajčne lupine, kavne usedline,
• čajne in kavne filter vrečke,
• pokvarjeni prehrambeni izdelki,
• netekoči ostanki hrane,
• papirnati robčki in brisače,
• odpadno vejevje, listje,
• stara zemlja lončnic,
• cvetje, plevel, pokošena trava ..

NE:
•
•
•
•
•
•

mesni izdelki,
plenice in higienski vložki,
kamenje,
ostanki tekoče hrane,
plastične vrečke
mačji pesek in živalski iztrebki ...

V rumeno vrečo odlagamo:
• plastenke pijač, živil in pralnih sredstev,
• pločevinke pijač in živil,
• tetrapak pijač in živil,
• plastične lončke,
• plastične vrečke, cigaretne škatlice,
• plastične in kovinske pokrovčke in zamaške,
• plastificiran ovojni papir,
• manjše kose stiropora,
• embalažo prehrambenih izdelkov …

2. ZBIRALNICA ali
EKOLOŠKI OTOK
Zbiralnice so urejene po naseljih po načelu primerne
dostopnosti za vsa gospodinjstva in njihove primerne
pogostosti. V nastavljenih posodah ločeno zbiramo odpadni
papir in odpadno stekleno embalažo. Barva pokrova in
nalepka na posodi nakazujeta vrsto odpadkov, katerim je
zbirna posoda namenjena.

DA:
V tej posodi ločeno zbiramo papir,
karton in embalažo iz papirja.
V zbirne posode odlagamo:
• čisti časopisni papir, revije, prospekte, kataloge,
• zvezke, knjige, pisma, pisarniški papir,
• papirnate nakupovalne vrečke, ovojni papir,
• kartonsko embalažo prehrambenih izdelkov ...

NE:

• onesnažen papir, papir za peko
• tetrapak, plastične vrečke

DA:
NE:
• prazna embalaža nevarnih snovi,
• igrače, plastični izdelki, ki niso embalaža ...

V tej posodi ločeno zbiramo stekleno
embalažo.
V zbirne posode odlagamo:
• steklenice in kozarce živil in pijač,
• stekleno embalažo zdravil in
kozmetike,
• drugo stekleno embalažo.

NE:

• okensko in drugo ravno steklo,
• keramika in porcelan ...

