OBVESTILA UPORABNIKOM

FEBRUAR 2016

1. LOČENO ZBIRANJE TEKSTILA
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
Obveščamo vas, da bo zbiranje tekstilnih odpadkov potekalo v mesecu marcu, od ponedeljka 14.03.
do petka 18.03.2016.
Vse kar morate narediti je, da pregledate omare in zberete:
 oblačila (otroška, moška, ženska),
 posteljnino, odeje, rjuhe, pregrinjala,
 namizne prte iz blaga,
 brisače.
Ves odpadni tekstil se odlaga samo v polietilenske (PE) vreče, ki jih v ta namen sami dobavite.
Vreče naj bodo dovolj kakovostne, da boste vanje lahko naložili odpadne tekstilne izdelke in vrečo
tesno zavezali. Odpadni tekstil naj bo čist in suh, saj se zaradi mokrote pojavi plesnenje, kar
onemogoči nadaljnjo uporabo tekstila. Teža ene vreče je lahko največ 15 do 20 kg. Vreče na dan
odvoza postavite poleg zelenega zabojnika.
Oddaja tekstila je brezplačna.
Ločevanje odpadkov je obvezno, kar pomeni, da odpadnega tekstila nikakor ne smemo odlagati v
zabojnik za mešane komunalne odpadke. Brezplačno jih lahko oddate v najbližjem zbirnem centru,
dvakrat letno – v marcu in oktobru – pa jih zbiramo po sistemu »od vrat do vrat«, kar pomeni, da jih na
dan odvoza postavite na prevzemno mesto
Tekstilni izdelki so trenutno najhitreje rastoči odpadki v EU (5-10 % vpliva na okolje prihaja iz tekstilne
industrije) in se bodo po napovedih še povečevali.
Ločeno zbiranje, ponovna uporaba in predelava oblačil in tekstila ima številne prednosti:
 prihranek surovin
 manj onesnaževanja okolja zaradi manjših potreb po proizvodnji primarnih vlaken (rastlinskih,
živalskih in umetnih), ki zahtevajo ogromne količine vode, pesticidov, mineralnih gnojil in
različnih kemikalij
 manj odloženega tekstila in oblačil na odlagališčih (prihranek prostora na odlagališču,
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov – pri anaerobni razgradnji naravnih vlaken nastaja
metan, ki je 21 krat močnejši povzročitelj segrevanja ozračja kot ogljikov dioksid)
 nova delovna mesta.
Tako zbranih tekstilnih odpadkov se jih 60% uporabi v prvotni obliki za ponovno uporabo, 15% se jih
razreže in se jih uporabi za izdelavo krp za brisanje, 15 % se jih reciklira in uporabi v tekstilni, papirni
in avtomobilski industriji (oblaganje polic, predpražniki...) ter 10% je odpadkov in končajo na
odlagališčih oziroma jih sežgejo in izkoristijo njihovo energijo.
Z ločeno zbranimi odpadki iz tekstila pripomoremo k varovanju okolja, saj ti odpadki, ki so ločeno
zbrani ne končajo na odlagališču.
2. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV – ZBIRNI CENTRI
(ne velja za občini Poljčane in Slovensko Bistrico)
Na območju UE Šmarje pri Jelšah na katerem izvaja storitve ravnanja s komunalnimi odpadki podjetje
OKP Rogaška Slatina d.o.o., deluje 6 zbirnih centrov. Centri se nahajajo ob odlagališču odpadkov v
Tuncovcu, v Bistrici ob Sotli v bližini pokopališča, pri čistilni napravi v Kozjem, pri čistilni napravi v
Šmarju pri Jelšah, pri čistilni napravi v Pristavi pri Mestinju in v Rogatcu v bližini bencinske črpalke
Petrol..

Zbirni center v Tuncovcu je odprt od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure in v soboto od 8.00 do
13.00 ure, zbirni centri v Kozjem, Pristavi pri Mestinju in v Šmarju pri Jelšah so odprti vsako sredo od
12.00 do 16.00 ure in vsako soboto od 9.00 do 13.00 ure, zbirni center v Bistrici ob Sotli je odprt vsako
prvo in tretjo soboto v mesecu od 9.00 do 13.00 ure, zbirni center v Rogatcu pa vsak pete od 12.00 do
16.00 ure. Ob praznikih so zbirni centri zaprti.
Zbirni center Tuncovec je namenjen vsem občanom UE Šmarje pri Jelšah, medtem ko so zbirni centri
v Bistrici ob Sotli, Kozjem, Pristavi pri Mestinju, Rogatcu in Šmarju pri Jelšah namenjeni občanom iz
občin v katerih se zbirni centri nahajajo.
V zbirne centre lahko občani pripeljejo naslednje ločeno zbrane odpadke IZ GOSPODINJSTEV:
- odpadni tekstil, obutev,
- elektronske aparate,
- belo tehniko,
- kosovni odpad,
- odpadno trdo plastiko,
- karton, papir,
- odpadno steklo,
- kovine,
- odpadna olja,
- zeleni rez,
- manjše količine odpadnega gradbenega materiala.
Odpadno salonitno kritino lahko uporabniki oddajo izključno v zbirnem centru Tuncovec. Odlaganje
odpadne salonitne kritine se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.
Ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev lahko v zbirnih centrih oddajo brezplačno samo
uporabniki, ki so vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov. Preverjanje o vključenosti
uporabnikov zbirnih centrov v sistem ravnanja z odpadki se izvaja na vseh zbirnih centrih. V ta namen
se morajo uporabniki izkazati s položnico javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki ne sme biti
starejša od treh mesecev. Za potrebe poistovetenja uporabnika in naslovnika položnice je potreben
tudi osebni dokument.
Osnovni namen preverjanja je vzpostaviti red na področju ravnanja z odpadki v smislu
neizkoriščanja celovitega sistema ravnanja z odpadki s strani tistih posameznikov, ki v sistem
niso vključeni in povzročajo stroške na račun ostalih.
Gospodarske družbe in samostojni podjetniki lahko oddajajo ločeno zbrane odpadke, ki jih
sami pripeljejo izključno v zbirnem centru Tuncovec in to proti plačilu.
V zbirnih centrih v Bistrici ob Sotli, Kozjem, Pristavi pri Mestinju, Rogatcu in Šmarju pri Jelšah
oddajanje ločeno zbranih odpadkov za samostojne podjetnike in gospodarske družbe NI
DOVOLJENO.
V želji po korektnem sodelovanju in tekočem delu naprošamo vse uporabnike zbirnih centrov, da imajo
pri sebi potrebno dokumentacijo in da upoštevajo navodila delavcev na zbirnih centrih.
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