HVALA, KER SLEDITE NAVODILOM ZA ZBIRANJE IN ODDAJO
ODPADNIH PLASTENK NA DINOSOVIH PREVZEMNIH MESTIH:
•

•
•

•

•

•
•

Zbirajo se le ODPADNE PLASTENKE PIJAČ IN MLEČNIH IZDELKOV, saj morebitni ostanki druge
vsebine v odpadnih plastenkah PET (olje, kis, prašek, mehčalec, šampon ...) lahko otežijo njihovo
predelavo.
Odpadne plastenke lahko oddajo samo podjetja, organizacije in samostojni podjetniki, ne pa
tudi fizične osebe (posamezniki in gospodinjstva).
Če bi kot posameznik ali gospodinjstvo vseeno želeli sodelovati v projektu, preverite v bližnji šoli
ali vrtcu, ali so vključeni v projekt in ali so pripravljeni prevzeti tudi vaše plastenke. S tem
pomagate ustanovi pri večanju njihove zbrane količine odpadnih plastenk.
Najmanj dva tedna prej, preden PRVIČ pripeljete zbrane odpadne plastenke na prevzemno
mesto, se OBVEZNO NAJAVITE na e-naslovu info@bogastvozdravja.si. Prejeli boste prijavni
obrazec za sodelovanje, ki ga sicer najdete tudi na spletni strani akcije Jaz, ti mi za Slovenijo
http://www.bogastvozdravja.si in na spletni strani Unireca (www.unirec.si) med aktualnimi
novicami. Po prvem prevzemu na Dinosu najava ni več potrebna.
Brez predhodno izpolnjenega obrazca in podpisane izjave o prenosu obveznosti za poročanje v
informacijski sistem IS-ODPADKI oddaja odpadnih plastenk NI MOGOČA, saj tako določa
zakonodaja.
Najmanjša količina za prevzem so tri 200-litrske vreče odpadnih plastenk. Manjših količin ni
mogoče stehtati in prevzeti.
Vse zbrane odpadne plastenke morajo biti ločene DOSLEDNO in PRAVILNO:
biti morajo popolnoma izpraznjene, stisnjene, če je mogoče, zaprte s pokrovčkov (da se ne
razprejo ali ne izteče morebiten ostanek vsebine) in zbrane v posebni vreči, škatli ali zabojniku,
brez morebitnih drugih odpadkov.

DINOSOVA PREVZEMNA MESTA PO SLOVENIJI
LOKACIJE

NASLOV

LJUBLJANA

Šlandrova ulica 6, Ljubljana

CELJE

Gaji 37, Celje

VELENJE

Cesta Simona Blatnika 9, Velenje

SLOVENSKE KONJICE

Ob potoku 9, Slovenske Konjice

TRBOVLJE

Globušak 3, Trbovlje

KRANJ

Savska cesta 24, Kranj

JESENICE

Kurilniška cesta 18, Jesenice

KOPER

Šmarska cesta 7, Koper

NOVA GORICA

Cesta IX. Korpusa 110, Nova Gorica

MARIBOR

Tržaška cesta 55, Maribor

DRAVOGRAD

Otiški vrh 25 E, Šentjanž pri Dravogradu

PTUJ

Špindlerjeva 21, Ptuj

MURSKA SOBOTA

Markišavska cesta 7, Murska Sobota

LENDAVA

Trimlini 1, Lendava

NOVO MESTO

Ljubljanska cesta 35, Novo mesto

BREŽICE

Cesta bratov Cerjak 38, Brežice

KOČEVJE

Industrijska cona LIK, Novomeška cesta BŠ, Kočevje

ČRNOMELJ

Semiška cesta 15, Črnomelj

