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NOVOSTI - RAVNANJE Z LOČENO ZBRANIMI 

FRAKCIJAMI V ZBIRNEM CENTRU 
 

Zbirni center Miklavž na Dravskem polju 
 

Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju posameznih vrst odpadkov iz gospodinjstev, 
predvsem tistih, ki ji jih ni mogoče oddati v reden sistem zbiranja na domu. Od 18. Maja 
2010 dalje bomo v zbirnem centru uvedli kar nekaj sprememb, ki se nanašajo predvsem 
na zmanjšanje količin mešanih komunalnih odpadkov v zbirnem centru. Občanom želimo 
zagotoviti, da v zbirnem centru oddajo vse vrste odpadkov, ki jih ni mogoče oddati v 
sistemu »od vrat do vrat«, ki se uvaja na celotnem območju Občine. Zaradi nujnosti po 
učinkovitejšem ločenem zbiranju odpadkov bo odslej tudi v zbirnem centru uveden sistem 
popolnega nadzora nad razvrščanjem odpadkov in pomoč občanom pri razvrščanju z 
namenom, da se količina mešanih komunalnih odpadkov, ki so doslej prevladovali 
bistveno zmanjša. 

Kontaktna številka za informacije o novem sistemu ravnanja v zbirnem  centru : 

Tel: 080 63 70,  e-pošta: odpadki@miklavz.si 

NOVOSTI RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI V ZBIRNEM CENTRU MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU 

Zbirni center je namenjen ločenemu zbiranju odpadkov, ki so primerni za nadaljnjo 
predelavo. Odpadki se sortirajo takoj na izvoru in ko se jih zbere dovolj velika količina, se 
oddajo pooblaščenemu prevzemniku.  

V zbirnem centru so že sedaj na razpolago različni zabojniki  za prepuščanje različnih vrst 
ločeno zbranih frakcij:  

• 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,.. 



• 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 

Med kosovne odpadke ne spada salonitna kritina, saj za njeno oddajo veljajo drugačni 
pogoji. Kritina mora biti zložena na paleti in ovita s folijo, da pri prevozu in prevzemu ne 
pride do škodljivega vpliva na okolje. 

NOVO  - MOŽNOST ODDAJE ŽIVALSKIH KOŽ IN 
ODPADNIH PLENIC ZBIRNEM CENTRU 

 

ODPADNE ŽIVALSKE KOŽE 

Občani lahko v zbirni center pripeljejo tudi živalske kože (aktualno pozimi), ki nastanejo kot 
odpadek pri kolinah. V ta namen je postavljen poseben zabojnik, v katerega se bodo po 
navodilu odlagali tovrstni odpadki. 

Slika zabojnika: 

  

ODPADNE PLENICE 

V zbirnem centru bo odslej tudi namenski zabojnik za ločeno zbiranje odpadnih plenic. Ker 
imajo nekatere družine v določenem obdobju več  tovrstnih odpadkov, je v zbirnem centru 
zagotovljeno, da v primeru, ko svoj zabojnik (siv) za ostanek odpadkov napolnijo, oddajo 
odpadne plenice v namenski zabojnik, ki je vidno označen  in namenjen izključno za 

ODPADNE 

ŽIVALSKE KOŽE 



odlaganje odpadnih plenic. 

Slika zabojnika: 

 

 

 

 

ODSLEJ TUDI MOŽNOST ODDAJE ŠE UPORABNIH IZDELKOV 

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.  

Odslej ne boste imeli več težav, vse takšne izdelke lahko oddate v zbirnem centru Miklavž 
na Dravskem polju, kjer bo tudi kotiček za ponovno uporabo. Te izdelke, ki bodo za vas 
odpadek, za nekoga drugega pa uporabni artikli bomo očistili, popravili, prebarvali, 
restavrirali  in jih obnovili.  Danes se še nihče ne vpraša, koliko surovin, vode in energije je 
potrebnih za nov izdelek in koliko emisij, odpadkov in odpadnih voda nastane v postopku 
izdelave novih izdelkov. Če boste želeli, da vam še uporabne izdelke odpeljemo od doma, 
potem pokličite okoljsko svetovalno številko na 080 63 70. Na voljo smo vam tudi v 
primeru selitev in večjih pospravljanj. 

POMEMBNO! 

Za občane je prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev 

brezplačen, gospodarski subjekti in druge pravne osebe so dolžni prevzem odpadkov 
plačati po veljavnem ceniku.  

Odpadki se bodo prevzemali v delovnem času zbirnega centra:  

torek, četrtek: 15-19h  

sobota: 9-17h  

Izven urnika, ob nedeljah in praznikih bo zbirni center zaprt.  

ODPADNE 

PLENICE 



KAKO PO NOVEM ODDATI PRIPELJANE LOČENO ZBRANE 
ODPADKE V ZBIRNEM CENTRU? 

Pripeljane odpadke-ločeno zbrane frakcije bo pregledal odgovorni za sprejem 

odpadkov na vhodu v zbirni center. Vrsto, količino in lastnost odpadkov se bo ugotavljalo  z 
vizualnim pregledom odpadkov, hkrati se bo vodila evidenca individualnih dovozov vseh 
odpadkov. V namenski obrazec delovne knjige Obr.035-Evidenca individualnih dovozov se 
bo vpisal datum, ura pripeljanih odpadkov, registrska oznaka vozila, naziv odpadkov ter 
ocenjena količina pripeljanih odpadkov. Nevarne odpadke se bo tehtalo, saj bodo vodeni 
evidenčni listi o prevzemu/oddaji odpadka.  Po pregledu odpadkov bo stranka, ki bo 
pripeljala odpadke, usmerjena k ustreznemu kontejnerju za odložitev odpadkov, pri čemer 
bo pri razvrščanju pomagal tako komunalni delavec v zbirnem centru kot odgovorna oseba 
za prevzem odpadkov s strani upravljavca. 

ODDAJA LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ V ZBIRNEM CENTRU JE ZA 
GOSPODINJSTVA BREZPLAČNA, SAJ JE OBRAČUNANA V CENI 
RAVNANJA Z ODPADKI. 


