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ODVOZ ODPADNE EMBALAŽE
Zagorje, Kisovec, Izlake
Odvoz odpadne embalaže se bo izvajal na isti dan, kot se odvaža
odvoz mešanih komunalnih odpadkov (z dvema smetarskima
voziloma - eno vozilo bo odvažalo mešane komunalne odpadke,
drugo vozilo odpadno embalažo).
Navedeno pomeni, da je potrebno na dan odvoza mešanih
komunalnih odpadkov pripraviti na odjemno mesto poleg
zabojnika za mešane komunalne odpadke tudi zabojnik za
odpadno embalažo.
Jesenovo (del), Rove, Kotredež, Potoška vas
V navedenih naseljih, v katerih se odvoz mešanih komunalnih
odpadkov izvaja vsak drugi četrtek (parni teden), se bo odvoz
odpadne embalaže izvajal vsak drugi petek (parni teden).
Navedeno pomeni, da se bo odvoz odpadne embalaže odvažal
naslednji dan po odvozu mešanih komunalnih odpadkov.
Okoliške krajevne skupnosti
Turnusi (dan) odvoza mešanih komunalnih odpadkov in odvoz
odpadne embalaže ostane nespremenjen (vsak parni teden
oz. vsake 14 dni) in sicer s to spremembo, da se bo enkrat na
mesec izvajal odvoz mešanih komunalnih odpadkov, enkrat na
mesec pa odvoz odpadne embalaže. Na dan odvoza odpadkov je
potrebno pripraviti ustrezen zabojnik (enkrat zabojnik za mešane
komunalne odpadke, enkrat zabojnik za odpadno embalažo).
Navedeno pomeni, da se po pričetku odvoza odpadne embalaže,

Zaradi velikega števila
novih zabojnikov za
odpadno embalažo, ki jih
je potrebno razdeliti vsem
gospodinjstvom, vas bomo
o datumu pričetka odvoza
odpadne embalaže obvestili
naknadno.
Predvidoma bomo pričeli z odvozom odpadne embalaže v
mesecu novembru 2012. Do pričetka odvoza (praznjenja)
zabojnikov za odpadno embalaže, se odpadna embalaže
še vedno zbira oz. odlaga v zabojnike na t.i. ekoloških
otokih.

na dan odvoza odpadkov pripravi na odjemno mesto zabojnik za
odpadno embalažo, pri naslednjem odvozu (čez 14 dni) zabojnik
za mešane komunalne odpadke itd.
Podobno velja tudi za gospodinjstva, ki mešane komunalne
odpadke in odpadno embalažo zbirajo v tipiziranih vrečkah!
OSTALA NAVODILA IN DODATNE INFORMACIJE
Ostala navodila za ravnanje s komunalnimi odpadki (mešani,
biološki, embalaža, zbirni center ...) so na voljo na spletni strani
www.komunala-zagorje.si.
Dodatne informacije v zvezi z ravnanjem z odpadki so na voljo
tudi na telefonski številki 03 56 67 701.
NAMESTO ZAKLJUČKA
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki z upoštevanjem navodil o
ločenem zbiranju odpadkov pomembno prispevate k varovanju
našega okolja in s tem zagotavljate lepšo in čisto prihodnost
našim naslednjim rodovom!

SPREMEMBE IN NOVOSTI PRI
RAVNANJU S KOMUNALNIMI
ODPADKI V GOSPODINJSTVIH
V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

Spoštovani uporabniki naših storitev!
V mesecu oktobru in novembru 2012 bomo v občini
Zagorje ob Savi uvedli nekatere spremembe in novosti
pri ravnanju s komunalnimi odpadki. Spremembe se
nanašajo predvsem na zbiranje in odvoz odpadne
embalaže. Cilji sprememb in novosti so predvsem
naslednji:
ºº doseganje še boljših rezultatov na področju ločenega
zbiranja odpadkov oz. večjih količin zbrane odpadne
embalaže,
ºº zmanjšati količine odloženih mešanih komunalnih
odpadkov na račun večje količine zbrane odpadne
embalaže,
ºº olajšati zbiranje odpadne embalaže vsem
povzročiteljem odpadkov,
ºº doseganje okoljskih ciljev pri ločenem zbiranju
odpadkov v skladu s predpisi.

ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE OD OKTOBRA OZ.
NOVEMBRA 2012 DALJE
Vsa gospodinjstva v občini Zagorje ob Savi bodo predvidoma v
mesecu oktobru oz. novembru 2012 brezplačno prejela dodaten
zabojnik za zbiranje odpadne embalaže in sicer:
1. Individualne stanovanjske hiše
(urbana območja in podeželskaruralna področja)
Gospodinjstva bodo prejela
dodaten zabojnik (zelen z rumenim
pokrovom) za skupno zbiranje
plastične, kovinske in mešane
embalaže. Velikost zabojnika
(120 oz. 240 litrov) bo odvisna
od števila prijavljenih oseb v
gospodinjstvu.
2. Urbana območja z blokovsko poselitvijo oz.
večstanovanjskimi hišami
Gospodinjstva bodo
prejela dodaten zabojnik
oz. več zabojnikov (zelen
z rumenim pokrovom) za
skupno zbiranje plastične,
kovinske in mešane
embalaže, velikosti 1100
litrov. Število zabojnikov
za zbiranje embalaže
pri posameznem
večstanovanjskem objektu bo odvisno od skupnega števila
prijavljenih oseb v objektu.

KAJ SE ODLAGA V ZABOJNIKE ZA EMBALAŽO?
V zabojnik za embalažo se po novem odlaga:
1. plastična embalaža
plastenke vseh vrst alkoholnih in brezalkoholnih pijač, plastenke
ostalih živil, čistil, pralnih sredstev (praškov, mehčalcev,
šamponov …), plastični kozarci in lončki, plastične vrečke,
plastična embalaža nenevarnih kemikalij ipd.
2. kovinska embalaža
pločevinke alkoholnih in brezalkoholnih pijač, konzerve vseh vrst,
kovinski pokrovi kozarcev, kovinska embalaža barv (ustrezno
spraznjena).
3. sestavljena embalaža
vse vrste tetrapakov (mleka, sokov, omak …).
Po novem sistemu se torej plastična embalaža (plastenke),
kovinska embalaža (pločevinke) in mešana embalaže (tetrapaki)
zbira skupaj in nič več ločeno, kot do sedaj na t. i. ekoloških
otokih.

ODPADKI, KI NE SODIJO V ZABOJNIK ZA EMBALAŽO
V zabojnik za embalažo ne odlagamo:
- plastične in kovinske embalaže nevarnih snovi, (embalaža
motornih olj, barv, lakov, razredčil, škropil …), plastične dele
igrač, onesnažene folije, pločevinke z vsebino, večjih kovinskih
odpadkov, ipd.
Priporočamo, da pločevinke, plastenke in tetrapake pred
odložitvijo v zabojnik ustrezno stisnete (odvijete pokrovček
plastenke ali tetrapaka, ustrezno stisnete in ponovno privijete
pokrovček). Plastenke in tetrapake je dovoljeno odložiti v
zabojnik skupaj s pokrovčkom.

SPREMEMBE PRI LOČENEM ZBIRANJU ODPADKOV
NA LOKACIJAH ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ
(EKOLOŠKI OTOKI)
Z uvedbo zbiranja vseh vrst odpadne embalaže pri individualnih
in večstanovanjskih hišah se uvajajo spremembe pri ločenem
zbiranju odpadkov na lokacijah zbiralnic ločenih frakcij oz. t.i.
ekoloških otokih. Zbiralnice ločenih frakcij (ekološki otoki) bodo
namenjeni samo za zbiranje papirja oz. papirne embalaže ter
stekla oz. steklene embalaže. S tem v zvezi bodo na lokacijah
zbiralnic ločenih frakcij (ekoloških otokih) nameščeni samo
zabojniki za zbiranje papirja (zelen zabojnik z rdečim pokrovom)
in stekla (zelen zabojnik z belim pokrovom).
Na t.i. ekoloških otokih se v zabojnike za papir in steklo odlagajo
odpadki na dosedanji način oz. v skladu z dosedanjimi navodili.

NAMENSKE (TIPIZIRANE) VREČKE ZA ZBIRANJE
ODPADNE EMBALAŽE
Vsi tisti povzročitelji, ki mešane komunalne odpadke zbirajo v
namenskih tipiziranih vrečkah, bodo brezplačno prejeli dodatne
namenske vrečke za zbiranje odpadne embalaže.
V namenske tipizirane vrečke se odlagajo vse vrste embalaže v
skladu z zgoraj navedenimi navodili.
Namenske tipizirane vrečke za zbiranje odpadne embalaže lahko
povzročitelji prevzamejo na blagajni družbe KOMUNALA ZAGORJE
d.o.o., Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi, vsak delovni dan od
08. 10. 2012 dalje, med 7.00 in 11.00 uro.

