ZAČASNI ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
MATENA – IG

Kaj je zbirni center?
Zbirni center je nepokrit ograjen prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje
nekaterih vrst ločenih odpadkov. Odpadkom je namenjenih več velikih zabojnikov, pred vsakim je
napis, kaj v določen zabojnik sodi. Odpadke v posamezne zabojnike odlaga uporabnik sam, ob
asistenci in nadzoru oskrbnika zbirnega centra. Občasen nadzor zbirnega centra (med in izven
obratovalnega časa) bodo izvajali uslužbenci Medobčinskega inšpektorata.
Lokacija in odpiralni čas:
̶
nahaja se znotraj območja čistilne naprave Matena
̶
v zimskem času, od 1. 11. do 31. 3. je odprt ob sredah od 9.00 do 13.00 ure in od 14.00 do 17.00
ure (razen, v kolikor sreda pade na praznični ali dela prost dan)
̶
v letnem času, od 1. 4. do 31. 10. je odprt ob sredah od 9.00 do 13.00 ure in od 15.00 do 19.00
ure (razen, v kolikor sreda pade na praznični ali dela prost dan)
̶
odprt je vsako prvo soboto v mesecu od 9.00 do 12.00 ure (razen, v kolikor sobota pade na
praznični ali dela prost dan)
Komu je namenjen?
Namenjen je ločenemu zbiranju odpadkov iz gospodinjstev. Storitve Zbirnega centra Matena – Ig
lahko koristijo prebivalci občine Ig, ki so vključeni v sistem ravnanja z odpadki – pred oddajo
odpadkov se bo oskrbniku potrebno izkazati z odrezkom plačane položnice za odvoz odpadkov.
Kaj lahko pripeljete v Zbirni center Matena – Ig?

Kopalniška oprema, preproge, oblazinjeno
pohištvo in vzmetnice, svetila in senčila ipd.
Omare, stoli, gradbeni elementi,
parket, iverne plošče ipd
Monitorji, TV aparati, ekrani, radijski
sprejemniki, računalniki, telefoni,
bela tehnika ipd
Masivne kovine, radiatorji, jekleni profili,
kopalne kadi, sodi, ročke, kantice, konzerve,
pločevinke pijač ipd
← Grmičevje in vejevje, ostanki košenj, listje, rože ipd.

Nosilke, ročke, plastenke, PE in PP zabojčki,
odpadna in ovojna folija →

← Večja kartonska embalaža
Ovojna folija iz kmetijske dejavnosti →

← Bel – čist stiropor, embalaža
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V sklopu začasnega zbirnega centra bo urejen tudi EKO otok za ločeno zbiranje nekaterih drugih
frakcij (modra posoda: papir in karton, zelena posoda: steklo, rumena posoda: plastenke in
pločevinke). Večino teh odpadkov se lahko predela. Ker ste jih oddali ločeno, ne bodo končali na
odlagališču, pač pa v predelovalni industriji.
Je odlaganje odpadkov brezplačno?
Oddaja odpadkov iz gospodinjstev je BREZPLAČNA. Zaradi tega dejstva se v občini Ig odslej ukinja
letna akcija zbiranja kosovnih odpadkov po domovih.
Kje lahko oddate ostale odpadke?
Ostale odpadke (npr. gradbene odpadke, azbestne odpadke, nevarne odpadke, …) naši občani
lahko oddajo v Zbirnem centru Barje. Za odvoz odpadkov, ki nastajajo v gospodarskih dejavnostih
(proizvodnja, obrt, kmetijstvo) je dolžan nosilec dejavnosti skleniti pogodbo z ustreznim
pooblaščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov.
Za dodatne informacije lahko pokličete na Občino Ig (tel.: 01/2802-312, Uroš Čuden).

Hvala, ker ločujete z glavo in živite z naravo!

