Zbirni center za odpadke v Cerkljah

Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov v Cerkljah je pričel obratovati v novembru
2008. Odpadke lahko oddate ob petkih od 13.00 do 18.00 ure in ob sobotah od 8.00 do
13.00 ure. V zbirni center lahko vsi, ki ste vključeni v sistem ravnanja z odpadki,
pripeljete odpadke. Sprejemamo tako odpadke iz gospodinjstev, kot tudi odpadke iz
poslovne dejavnosti.

V zbirnem centru ima vsak odpadek svoje mesto. Center je urejen in opremljen za ločeno
zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih odpadkov. Pred vsakim zabojnikom je
postavljena tabla, kaj spada v določen zabojnik.
Pripeljete in odložite lahko vse vrste odpadkov kot so ▪ papir, karton, kartonska embalaža, ▪
steklo, steklena embalaža, ▪ plastika, plastična embalaža, ▪ kovina, ▪ odpadna folija, ▪
stiropor, ▪ leseni odpadki, lesena embalaža, ▪ oblačila, tekstil, ▪ vrtni odpadki, ▪ gradbeni
material, ▪ izrabljeni avtomobilski plašči, gumeni odpadki, ▪ odpadno električno in
elektronsko opremo, ▪ odpadne barvne kovine.
Večino teh odpadkov se lahko predela in ker bodo zbrani, ne bodo končali na odlagališču, pač
pa v predelovalni industriji.
Brezplačno lahko pripeljete kosovne odpadke, kot so ▪ pohištvo, ▪ vzmetnice, ▪ preproge, ▪
sanitarna oprema, ▪ in ostali večji odpadki.
V posebnem zaprtem prostoru zbiramo tudi vse vrste nevarnih odpadkov, kot so ▪ zdravila, ▪
čistila, ▪ barve, ▪ laki, ▪ lepila, ▪ umetne smole, ▪ pršivke, ▪ odpadno jedilno in motorno olje, ▪
baterije, ▪ akumulatorji, ▪ pesticidi, ▪ kemikalije, ▪ flourescentne cevi.
Ti odpadki vsebujejo nevarne snovi, ki ob nepravilnem odlaganju lahko resno ogrožajo
zdravje ljudi in škodujejo okolju. Odložiti jih moramo ločeno, ne smemo jih odlagati skupaj z
ostalimi odpadki. Zahtevajo poseben način ravnanja, potrebno jih je strokovno uničiti, zato se
ne odlagajo na odlagališče nenevarnih odpadkov.
Poleg vsega pa lahko pripeljete vse ostale mešane komunalne odpadke. Ti odpadki so zmes
vseh nenevarnih odpadkov, ki se jih ne da ločeno zbrati. To so odpadki, ki se jih ne da
predelati, bodisi ker vsebujejo preveč nečistoč (npr. folija oziroma embalaža onesnažena z
ostanki vsebine, zemlje, betona), vsebujejo preveč komponent (npr. avtomobilska stekla) ali
pa še ne obstaja ustrezna tehnologija predelave (npr. steklena volna). To so vsi tisti odpadki,
ki ne sodijo ne med ločene odpadke, ne med kosovne in ne med nevarne.
Te odpadke se odloži na odlagališče nenevarnih odpadkov.
Oddaja odpadkov iz gospodinjstev je brezplačna do količine enega kubičnega metra, prav
tako lahko brezplačno oddate kosovne odpadke. Oddaja odpadkov iz poslovne dejavnosti se
obračuna skladno z veljavnim cenikom.
Ob obisku zbirnega centra vas prosimo, da imate s seboj potrdilo o poravnanih obveznostih za
storitev ravnanja z odpadki (zadostuje položnica za obračun komunalnih storitev), s katerim
boste potrdili, da ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju občine Cerklje
na Gorenjskem.

