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1. LOČENO ZBIRANJE TEKSTILA
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
Obveščamo vas, da bo zbiranje tekstilnih odpadkov potekalo v mesecu OKTOBRU, od ponedeljka 10.10. do
petka 14.10.2016.
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. KAKO LOČENO ZBIRATI BIOLOŠKE ODPADKE?
(ne velja za uporabnike v občinah Poljčane in Slovenska Bistrica)
Biološki odpadki zavzemajo več kot 35 odstotkov teže mešanih komunalnih odpadkov. Če jih zbiramo ločeno,
zmanjšujemo količino odpadkov v zabojniku. Manj bioloških odpadkov med mešanimi odpadki pomeni tudi manj
odpadkov na odlagališču in manj toplogrednih plinov. V okviru opravljanja javne službe morajo podjetja
zagotavljati ločeno zbiranje in prevzemanje bioloških odpadkov v strnjenih naseljih. V ta namen so zato
gospodinjstva poleg posod za mešane komunalne odpadke v strnjenih naseljih prejela še posode za biološke

odpadke (rjave barve). Ločeno zbrane biološko razgradljive odpadke kompostiramo v lastni kompostarni na
deponiji Tuncovec. Mešajo se z blatom iz čistilnih naprav, kompost pa se uporablja za prekrivanje telesa
deponije.
Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih, ki nimajo možnosti lastnega kompostiranja, imajo na voljo tipske rjave
zabojnike, kamor odlagajo biološke odpadke. Zabojniki so postavljeni v zbiralnici, tako da lahko vsak istočasno
ločeno odloži tudi tovrstne odpadke.
Z uvedbo ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, je le-te prepovedano odlagati v zelen
zabojnik.
Izvajalec javne službe ima pravico do izvajanja sortirne analize na terenu (fizičen pregled vsebine
zabojnika oziroma vreče) z namenom ugotavljanja prisotnosti biološko razgradljivih odpadkov med mešanimi
odpadki (odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina,
Rogatec in Šmarje pri Jelšah). Kršitelji bodo sankcionirani skladno z veljavno zakonodajo.
POMEMBNO
Biološko razgradljive odpadke lahko v rjavi zabojnik dajete v razsutem stanju, v papirnatih vrečkah ali v biološko
razgradljivih vrečkah iz škroba. V trgovinah so na voljo posebne vrečke izdelane iz biološko razgradljive folije ali
koruznega in krompirjevega škroba, tako da lahko biološke odpadke odvržemo skupaj z vrečko.
Biološko razgradljive odpadke je PREPOVEDANO oddajati v navadnih plastičnih vrečkah.
Zbrane biološke odpadke odvažamo v kompostarno, kjer plastične vrečke motijo proces predelave odpadkov.
Kaj odlagamo v rjavi zabojnik ?
 zelenjavne in sadne odpadke ter ostanke hrane (pokvarjeni prehrambni izdelki brez embalaže,
kuhani netekoči ostanki hrane, jajčne lupine),
 čajne in kavne usedline s filtrom,
 papirne vrečke sadja in zelenjave, papirne robčke,
 odmrle sobne rastline, staro zemljo lončnic, cvetje;
 pokošeno travo, plevel, listje, rože, vrtne odpadke,
 ostanke rož, stebla zelenjave in vso neuporabljeno zelenjavo.
V zabojnik za biološko razgradljive odpadke ni dovoljeno dajati: olja in maščob, kosti, mesa, cigaretnih
ogorkov, živalskih iztrebkov, plenic in vložkov, kakršnekoli embalaže, kamenja, plastičnih vrečk, kovin in
ostalih biološko NErazgradljivih odpadkov.
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