V kotičku za ponovno uporabo bomo še uporabne izdelke
očistili, popravili, prebarvali, restavrirali, jih obnovili in
pripravili za nadaljnjo uporabo.

KOTIČEK ZA PONOVNO UPORABO
Ne veste kam s še uporabnimi izdelki, kot so pohištvo,
elektronska oprema, gospodinjski aparati, bela
tehnika, igrače, lestenci, oprema za vrt in prosti čas?
Ne potrebujete jih več, tudi uporabljate jih ne več, ampak
so še uporabni.

NOVOST:

1. Vsi pripeljani odpadki morajo biti sortirani po frakcijah
2. Ločeno zbrane frakcije bo pred razvrščanjem v namenske
kontejnerje pregledal odgovorni za sprejem odpadkov
že na vhodu v zbirni center.
3. Vrsto, količino in lastnost odpadkov se bo ugotavljalo z
vizualnim pregledom odpadkov, vodena bo evidenca vseh
dovozov v zbirni center.
4. Po pregledu odpadkov bo stranka usmerjena k
ustreznemu kontejnerju za odložitev odpadka, pri
čemer bosta pri razvrščanju pomagala komunalni
delavec v zbirnem centru in odgovorna oseba za
prevzem odpadkov s strani upravljavca.
5. Za vse informacije o ločevanju odpadkov vam je na voljo
odgovorna oseba za prevzem odpadkov.

KAKO ODDATI ODPADKE V ZBIRNEM CENTRU?

Zbirni center je namenjen izključno za zbiranje in začasno
hranjenje različnih vrst odpadkov - ločenih frakcij iz
gospodinjstev.

OPOZORILO:

Brezplačna številka: 080 63 70, e-pošta: odpadki@miklavz.si
Okoljsko raziskovalni zavod, tel: 03/759 00 50, 031 634 594

OKOLJSKI NASVETI IN INFORMACIJE:

DELOVNI ČAS:
torek in četrtek od 15.00 do 19.00 ure in
sobota od 09.00 do 17.00 ure

Miklavž na Dravskem polju

ZBIRNI CENTER
ZA LOČENE ODPADKE

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Občina Miklavž na Dravskem polju

papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenka,
steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
odpadki iz plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov,
odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
oblačila, tekstil,
kosovni odpadki: pohištvo, oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, kolesa, športni rekviziti, lestenci, preproge,
bela tehnika: štedilniki, pralni in pomivalni stroji,..
hladilno-zamrzovalni aparati: hladilniki, skrinje,klimatske naprave,..
odpadna elektronska oprema: računalniki, televizorji, telefoni, mali gospodinjski aparati, druge IT naprave
izrabljene avtomobilske gume do 50 kg
zeleni obrez: ostanki živih mej, sadnega in okrasnega drevja
gradbeni odpadki iz gospodinjstev,
računalniška oprema (računalniki, monitorji, tiskalniki),
jedilna olja in maščobe,
nevarni odpadki v posebnem kontejnerju za nevarne odpadke: embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi, prazne tlačne
posode (spreji), topila, kisline, baze, fotokemikalije, pesticidi in biocidi, flourescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo
živo srebro, mazalna olja in maščobe, barve, črnila, lepila in smole,detergenti in čistila, zdravila,baterije, svinčeni
akumulatorji),
odpadne plenice in živalske kože (iz gospodinjstev).

Oddaja ločeno zbranih vrst odpadkov je za gospodinjstva brezplačna, gospodarski subjekti in druge
pravne osebe so dolžni prevzem odpadkov plačati po veljavnem ceniku.
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V ZBIRNI CENTER LAHKO OBČANI ODDAJO IZKLJUČNO SORTIRANE ODPADKE IZ
GOSPODINJSTEV IN SICER:

ZBIRNI CENTER ZA LOČENE ODPADKE
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

