OBČINA MILJE

ZBIRANJE
ODPADKOV

»OD VRAT DO VRAT«

BIO ODPADKI
KAJ ODLAGATI

Sadje, zelenjava, ribe, meso,
kruh, testenine, riž, ostanki
hrane, kavne in čajne usedline
ter filter vrečke, serviete in
papirnate kuhinjske brisače z
ostanki hrane, rezano cvetje itd.
V neprimernih okolijskih razmerah
vas prosimo, da veder ne postavljate
na cesto.

KAKO

Bio odpadke morate odlagati
v biološko razgradljive vrečke
(1) v majhne košare (2) nato pa
v rjava vedra (3), ki jih morate
postaviti na javno mesto, za
pobiranje »od vrat do vrat«
vsak ponedeljek in četrtek.
Vedro morate nastaviti dan pred
pobiranjem, v nedeljo in sredo
med 19. in 24. uro.

P R I M E R I K A J OD LA GAT I

ostanki hrane

NE ODLAGATI

Neorganskih odpadkov, lupin
školjk, kot so klapavice in
venernice, plenic, damskih
vložkov, krp, čeprav so mokre,
peska za stranišča domačih
živali, neaktivnih snovi itd.

POZOR

V rjavi vsebnik odlagajte samo
organske snovi. Ne odlagajte
biološko razgradljivih vrečk,
tekočin ali še tople hrane.

PR IM ER Č ESA N E OD LAGAT I

KAKO ODLAGATI

(2)

pesek

ogorki

klapavice

čajne in filter
vrečke

(1)

sveče

računi iz trgovine
ugasel pepel

cvet

Prosimo, da pazite in poberete svoje vedro ter ga ne
zamenjate z vedri drugih prebivalcev.

plutovinasti
zamaški

kost

(3)

Metanje odpadkov na tla je neprijazno do someščanov, služb za

zbiranje odpadkov in za zaščito okolja ter strošek za skupnost.

PAPIR IN KARTON
Količina papirja in kartona je v stalnem porastu zaradi vedno
večjega števila reklamnih letakov. K temu je treba prišteti še
kartonsko embalažo zaradi nakupa izdelkov z dostavo na dom.

POZOR

Papirja in kartona ne odlagajte v plastičnih vrečkah.

KAM ODLAGATI

Zbiranje se izvaja enkrat tedensko, ob sredah.
Papirnato embalažo morate zbirati v modrem
vedru, ki ga morate postaviti na javno mesto,
tako da bo dobro vidno, v torek med 19. in
24. uro. Embalažo morate stisniti in zmanjšati
njen obseg. Vedro morate po izpraznjenju
čim prej spet pobrati. Prosimo, da pazite in
poberete svoje vedro ter ga ne zamenjate z
vedri drugih prebivalcev.
V neprimernih okolijskih razmerah vas prosimo, da
veder ne postavljate na cesto.

NE ODLAGATI

Umazanega papirja, serviet in robčkov, oljnatega ali plastificiranega
papirja, stiropora, plastificiranih škatel in naslovnic, najlona,
sestavljenih materialov, trgovinskih računov, termoreaktivnega
papirja.

PR IM ER Č ESA N E OD L AGAT I

P R IME R I K A J OD LAG AT I

smirkov papir

škatle za jajca

tetrapak

knjige

papir za peko

računi iz trgovine

škatla za pizzo

Metanje odpadkov na tla je neprijazno do someščanov, služb za

zbiranje odpadkov in za zaščito okolja ter strošek za skupnost.

PLASTIČNA EMBALAŽA
Ločeno zbiranje plastične embalaže je bistvenega pomena za
zmanjševanje proizvedenih odpadkov in njihovo reciklažo. Naš
način življenja, nove potrebe in zahteve za prodajo in transport
pokvarljivih izdelkov in sprememba prehrambnih navad so prispevali
k porastu plastične embalaže, ki zdaj že predstavlja največji del
komunalnih odpadkov. Zelo je pomembno, da vemo, kakšne vrste
so odpadki, ki jih oddajamo in da čeprav so plastični, jih ni vedno
mogoče reciklirati.

Ločeno zbiranje odpadkov ni trenutna modna muha, ampak
preprosto predstavlja oblikovanje potrebe, ki se je razvila zaradi
sprememb.
NE ODLAGATI

Umazane embalaže, namazane z vsebino (predvsem embalaže
morskih izdelkov), ali, ki vsebuje nevarne odpadke.

PR IM ER Č ESA N E OD L AGAT I

KAM ODLAGATI

Zbiranje se izvaja enkrat tedensko, ob petkih.
Plastično embalažo morate zbirati v rumenem
vedru, ki ga morate postaviti na javno mesto,
tako da bo dobro vidno, v četrtek med 19.
in 24. uro. Vedro morate po izpraznjenju
čim prej spet pobrati. Prosimo, da pazite in
poberete svoje vedro ter ga ne zamenjate z
vedri drugih prebivalcev.

britev za enkratno
uporabo

brizgalka

zobna ščetka

igrače

lijak

gumijasta cev

V neprimernih okolijskih razmerah vas prosimo, da
veder ne postavljate na cesto.

rentgenska slika

P R IME R I K A J OD LAG AT I

glavniki

pralnih praškov

stiropor

steklenice pralnih
praškov

tube raznih krem
itd.

zabojček iz stiropora
(ribe)

lončki za rože

vžigalnik

pretisni omot

Metanje odpadkov na tla je neprijazno do someščanov, služb za

boje

ribiške mreže

zbiranje odpadkov in za zaščito okolja ter strošek za skupnost.

STEKLO IN KOVINSKA EMBALAŽA

PREOSTALI SUHI ODPADKI

KAM ODLAGATI

KAM ODLAGATI

Steklo se pobira enkrat tedensko, ob
ponedeljkih. Zeleno vedro morate postaviti
na javno mesto, tako da bo dobro vidno, v
nedeljo med 19. in 24. uro.

Zbiranje se izvaja enkrat tedensko, ob
sobotah. Vedro morate postaviti na javno
mesto, tako da bo dobro vidno, v petek med
19. in 24. uro.

Vedro morate po izpraznjenju čim prej spet
pobrati. Prosimo, da pazite in poberete svoje
vedro ter ga ne zamenjate z vedri drugih
prebivalcev.

Vedro morate po izpraznjenju čim prej spet
pobrati. Prosimo, da pazite in poberete svoje
vedro ter ga ne zamenjate z vedri drugih
prebivalcev.

V neprimernih okolijskih razmerah vas prosimo, da
veder ne postavljate na cesto.

V neprimernih okoljskih razmerah vas prosimo, da
veder ne postavljate na cesto.

Rentgenske slike morate odnesti v center za zbiranje
odpadkov.

KAJ ODLAGATI

Steklenice, kozarce in kozarčke
steklene vsebnike, tudi za
zdravila, kovinske škatle in
aluminijaste pločevinke brez
vsebine.

NE ODLAGATI

PR IM ER I KAJ OD L AGAT I

Sijalk, neonskih cevi, šip.
POZOR

Materiala ne odlagajte v vrečkah.

PRIMER ČESA NE ODLAGATI
pribor za enkratno
uporabo

lupine mehkužcev
plenice

avdio/video

neonske cevi
sijalka
ogledalo

krožniki
sijalka

Metanje odpadkov na tla je neprijazno do someščanov, služb za

zobna ščetka

kemični svinčniki

palčke za ušesa

lijak

zbiranje odpadkov in za zaščito okolja ter strošek za skupnost.

KOSOVNI KOMUNALNI ODPADKI
V CENTRU ZA ZBIRANJE ODPADKOV

Sem lahko prinesete nekatere vrste posebnih odpadkov: obstojne
kosovne odpadke (npr. televizije, hladilnike, pralne stroje),
pohištvo, mreže in vzmetnice, leseni material, vejevje, kovinski
material, električne in elektronske komponente, karton, steklo
(tudi šipe), pnevmatike, neonske cevi in varčne sijalke, jedilno olje
in olje iz vozil, nevarne gospodinjske odpadke (škatle z barvo,
razpršilce, sredstva proti mrčesu itd.).
KAM ODLAGATI
V Vinjanu, na ulici strada per i Laghetti.
Obratovalni čas:
- Ponedeljek, torek, sreda, četrtek
od 08:30 do 14:30
- Petek in sobota od 10:00 do 16:00
- Prva nedelja v mesecu od 8.00 do 12.00

ZELENI REZ

ZBIR ANJE »OD VR AT DO VR AT«
Da bi olajšali in povečali zbiranje trave in zelenega reza, je
občinska uprava vzpostavila prevzem materiala na domu, ki se
izvaja enkrat tedensko, ob sredah.
Storitev je treba naročiti vsaj dva dni pred načrtovanim prevzemom
s klicem na 040/3360111.
Pobira se največ 2 m3 materiala oz. največ 10 vreč ali 5 dobro
zvezanih snopov, ki ne smejo biti daljši od 1,5 m.
Materiala, ki bo na javno mesto oddan brez predhodnega
naročila storitve, ne bomo prevzeli.

P RI M E R I KAJ OD L AGAT I

Za več informacij o Centru za zbiranje odpadkov
pokličite BREZPLAČNO ŠTEVILKO 800 520 406.

PRIMERI KAJ ODLAGATI
rezano cvetje

računalnik

boja

gumija sta cev
opekač

plastični stoli

zaslon

vejevje

pletenka

sijalka

ribiške mreže

suho listje

vejevje

Če so količine zelenega reza velike, morate material odpeljati v center za
zbiranje odpadkov.
KAJ ODLAGATI
Trava iz košnje, manjši ostanki od obrezovanja, rastlinski odpadki,rezano
cvetje.
NE ODLAGATI
Lesenih plošč, zemlje in gramoza, debel, zabojčkov.

stojalo za perilo

pohištvo

kovinski vsebniki

Metanje odpadkov na tla je neprijazno do someščanov, služb za

zbiranje odpadkov in za zaščito okolja ter strošek za skupnost.

BATERIJE
KAJ ODLAGATI

POZOR!

Prenosne odpadne baterije.

KAKO

Brez embalaža, v ustrezne zabojnike
ob cesti.

Prepovedano je odlaganje svinčevih
akumulatorjev (avtomobilski
akumulatorji), ki jih je treba odnesti
v center za zbiranje komunalnih
odpadkov.

KJE SO ZABOJNIKI

Na ulici largo Lavoratori Raffineria
Aquila. Ulica Flavia, ploščad v
Žavljah, cesta za Lazaret, pred
parkiriščem trgovine.

ZDRAVILA
KAJ ODLAGATI

Stara zdravila in injekcijske brizgalke.

KAKO

Brez kartonaste embalaže odložite
v ustrezne zabojnike ob cesti.

KJE SO ZABOJNIKI

Lekarna na ulici Flavia v Žavljah.

Informacije: UPRAVNI SEDEŽ
Videm, ulica Gonars 40 | tel. 0432 601221 | faks 0432 523698
BREZPLAČNA ŠTEVILKA: Tehnološko središče v Vidmu.

800 520 406

