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Ravnanje z odpadki
V Komunali Kranj, ki opravlja obvezno gospodarsko službo ravnanja z odpadki tudi v občini

Preddvor, so pripravili nekaj navodil glede ravnanja z odpadki.
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večina uporabnikov je vestna pri nji-

centrih in v času akcije zbiranje nevar-

Odločite se za izdelke, ki niso v emba-

hovem razvrščanju. Nasvete in infor-

nih odpadkov iz gospodinjstev

laži pod pritiskom.

macije s področja ravnanja z odpadki

dajanje kosovnih odpadkov.

uporabniki lahko dobijo v okviru de-
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bujete; natančno preberite
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med nakupovanjem

premislite, ali izdelek resnično potre-

se

odpadno jedilno

plastenke ali steklenice oziroma v ka-

Kranj srečuje tudi z izzivi na področju
a

rite izdelke, ki jih ne potrebujete več.
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kih javnega podjetja. Se pa Komunala

etiketo na

tako seznanite s snovmi,

začasno hranite

v kleti

ali

garaži, in

ko se nabere več odpadnega jedilnega

olja, ga odpeljete v zbirni

center za lo-

zgodba umirja, poseben izziv pa pred-

ki

stavlja zbiranje odpadne embalaže in

domestke, ki so

odpadkov na ekoloških otokih.

vsebujejo snovi, ki bi bile lahko ško-

olje je prepovedano odlagati v zaboj-

dljive oziroma

nike za mešane odpadke in zabojnike

»V

času

zadnjem

opažamo

pogosto

okolico

onesnaženo

ekoloških

oto-

so

ekološki

ločenemu

zbiranju

čeprav
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Izogibajte

specializiranim čistilom, ki

na-

čeno zbiranje odpadkov, kjer ga lahko

ne

brezplačno oddate. Odpadno jedilno

se

vsebujejo

zbiranje

odpadkov, prepo-

lizacijo. Lahko ga oddate tudi v času

odpadkov
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Kam s staro elektronsko opremo
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Odločite se za

kupu

gospodinjstev.
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pozorni
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varčne žarnice.
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nepravilno odloženi odpadki, ki kazi-

namreč vedno večjo izbiro naprav, ki

jo podobo krajev, vplivajo
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izogniti, upoštevajte navodila za upo-
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oziroma priročno

za različne

poiščite
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otoki marsikje spreminjajo v mini deponije

vsebuje;

vedano ga je zlivati v odtok ali kana-

dogaja,
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jih

hlapljive snovi. Če se temu ne morete

kov. Nesnaga se kopiči ob zabojnikih,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

odpadne embalaže), oddajanje od-

ter

padkov na ekoloških otokih, v zbirnih

pri

staro.

je oprema še uporabna,

Če

jo lahko prodate ali podarite. Mednjo

sodijo mali

veliki gospodinjski apa-

na

zdravje

se

v bližnji prihodnosti

tudi na

(npr. kalkulatorji). Baterije za domačo

rati, računalniška oprema, električna

uporabo lahko večkrat uporabite,

in

denarnice.
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razsvetljavo,

stalni (poostreni) nadzor za nas doda-

Če je možno, napajajte napravo z elek-

nika. Pravočasno sporočite spremem-

triko. Kupite kartuše za tiskalnike, ki

bo

tni strošek, ki se bo prej ali slej poznal
na

položnicah uporabnikov,« je pove-

dal vodja sektorja Odpadki Igor Viktor

Bizjak.
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sicer redno

pregleduje stanje na terenu, se odzove
na

klice uporabnikov in

ekipe redno

pospravljajo okolico ekoloških otokov.
Kako ravnati z odpadki

Vključitev v

sistem ravnanja

z

odpad-

se

e-odpadki pod okriljem družbe ZEOS

narejene na vodni osnovi.

Po uporabi

dobro zaprite pokrov in s tem preprečite

sušenje barve.

Če barve sami

ne

ri in upoštevajte navodila

izdelku,

odpadkov. Gospodinjstva z manj člani

tako podaljšate njeno uporabnost.

si lahko zabojnik delite. Pred tem mo-

saj

na

komunalnih

se

bioloških

odpadkov

baterij v uličnih zbiralnikih.

zmanjšajte stroške za odvoz mešanih

čemer porabite veliko olja. Izogibajte
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s Komunalo Kranj pote-

zbiranje e-odpadkov in odpadnih

Barvo hranite na primerni temperatu-

od vrat do vrat (redni odvoz mešanih

od-

sodelovanju

Odpadke dosledno ločujte in obenem

se

oddajanje

v

ka

potrebujete več, jo ponudite prijatelju.

se

in

gospodinjstvu. V

škodljive barve in lake,

okolju manj

Odločite

zbiranje

v

okviru projekta LIFE Gospodarjenje z

hrane

pomeni

oseb

elektro-

lahko ponovno napolnijo. Kupujte

padkov po tako imenovanem sistemu

ki

števila

igrače, zabavna

za

nesnago, vendar pa je to prav tako kot

in

uporabi

za

zdrav način priprave

izogibajte cvrtju jedi, pri

pesticidov,

insekticidov.

rate to s pisno

vlogo urediti

na Komu-

nali Kranj. Če želite drugim preprečiti

odlaganje odpadkov v svoj zabojnik,
izberite takega s ključavnico.

