“POSEBNI” ODPADKI
Priročnik za gospodinjstva glede pravilnega
odstranjevanja odpadkov, ki jih ni dovoljeno
odlagati v komunalne zabojnike.
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ODMETAVANJE ODPADKOV JE KAZNIVO DEJANJE

Odmetavanje odpadkov je
nesprejemljivo, saj zaradi izpiranja
škodljivih snovi v podtalnico nastaja
neizmerna okoljska škoda.
Poleg tega pa je to tudi ﬁnančno breme
za celotno skupnost, saj se odvrženi
odpadki ne predelajo v normalnem ciklu
zbiranja in ločevanja, kar mestno upravo

vsako leto stane približno 500 tisoč
evrov. Če odpadke odvržete tudi samo
zraven zabojnika, ste storili prekršek, ki
se kaznuje po zakonu, kakor izhaja iz
prečiščene različice Zakona o okolju in
Občinske uredbe o ravnanju z odpadki.
Nepremišljeno dejanje vas lahko stane do
3.000 evrov in je lahko celo kaznivo dejanje.

ZBIRANJE ODPADKOV NA DOMAČEM NASLOVU
Družba AcegasApsAmga vam lahko
pri tem pomaga in popolnoma
brezplačno odpelje kosovne
odpadke z vašega doma.
Za datum in uro in informacije
o maksimalni sprejemljivi količini
preprosto pokličite Službo za

stranke na brezplačno telefonsko
številko 800.955.988.
Odpadke odpeljemo z ulice pred hišo
torej zunaj vaše zasebne posesti.
Ne pozabite, da je storitev namenjena
samo gospodinjskim uporabnikom.
Ne sprejemamo industrijskih odpadkov.

Ne zapustite nas!
Poklicite 800.955.988,
da pridejo po nas!

EKOLOŠKE SOBOTE: MOBILNI ZBIRNI CENTRI

AcegasApsAmga v sodelovanju z Občino
Trst in lokalnimi okraji že od leta 2014
podpira pobudo Ekološke sobote.
Gre za potujoče zbirne centre, ki se v
obdobju od pomladi do jeseni zvrstijo v
1., 2., 6. in 7. okraju, da se prebivalcem
olajša oddajanje posebnih odpadkov.
Ob ekoloških sobotah bo prebivalcem pri
oddajanju odpadkov pomagalo osebje
družbe AcegasApsAmga.
Kraje, datume in urnike posameznih ekoloških
sobot si lahko ogledate na spletni strani
www.acegasapsamga.it/sabatiecologici.

Oltre Quella Sedia in
RiCREAzione
Ob ekoloških sobotah
bo s svojo stojnico prisotna tudi
nepridobitna organizacija Onlus Oltre
Quella Sedia, ki ji lahko svoje odpadke
podarite, namesto da jih odvržete.
Mladi oskrbovanci združenja bodo
prejetemu materialu vdahnili novo življenje
v okviru projekta RiCREAzione - novo
življenje za vaše odpadke.
Več informacij o društvih Oltre Quella
Sedia in RiCREAzione najdete na
spletnem mestu Oltrequellasedia.org.
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ČESAR NE ZAVRŽEMO, NI ODPADEK
Tu najdete nekaj ustvarjalnih namigov za ponovno uporabo:
Na spletnih straneh ComeFareConBarbara, GreenMe in NonSprecare ter v video
posnetkih 5MinutiCreativi na YouTubu najdite ideje za ustvarjalno recikliranje.

POSEBNI ODPADKI:
KAM JIH ODVRŽEMO

Vseh gospodinjskih odpadkov
ne smemo metati v komunalne
zabojnike za ločeno zbiranje. Sem
spadajo, na primer, gospodinjski aparati
ali razpršilci za barve, ki vsebujejo zelo

MATERIALI

V garaži

Pri pospravljanju

Avtomobilski akumulator
Jeklenke in gasilni aparati
Pnevmatike
Barve
Neeksplodirani ognjemet
Signalizacijske rakete in petarde
Mineralna olja
Razbito steklo in ogledala
Azbest
Apno
Gips karton
Kamena volna
Veliki gospodinjski aparati
Gradbeni odpadki
Les in kovine
Pohištvo

INFORMACIJE

Največ 3 kosi / leto na g.u.
Največ 8 kosov / leto na g.u.

KAM JIH ODVRŽEMO

Zbirni centri
(ne velja za Campo Marzio)

Največ 10 l / leto na g.u.
Specializirani zasebni operaterji
Največ 10 l / leto na g.u.
Največ 1 m3 / dan na g.u.

Vsi zbirni centri

AcegasApsAmga za majhne gospodinjske količine
Specializirani zasebni operaterji

Največ 4 kosi / leto na g.u.
Največ 10 veder po 25 l / mesec na g.u.
Največ 1 m3 / dan na g.u.

Vsi zbirni centri

Največ 6 m3 / dan na g.u.
Največ 2 m3 / dan na g.u.

Sprej za barve
Prazne tiskalne kartuše

Največ 10 kosov / mesec na g.u.

Jedilna olja
Posoda za kuhanje
Majhni gospodinjski aparati

lahko opravimo v zbirnih centrih
družbe AcegasApsAmga, za druge
pa se moramo obrniti na specializirana
podjetja. V tabeli podajamo pregled
večine teh posebnih odpadkov.

Največ 2 kosa / leto na g.u.

Zeleni odrezki košnje in veje

Luči in žarnice

Vsak dan

onesnažujoče snovi. Za pravilno
odstranjevanje takšnih odpadkov
veljajo posebni postopki. Zaradi tega
je te odpadke treba odlagati na
poseben način: Nekatere postopke

Največ 20 kosov / leto na g.u.

Zbirna centra Carbonara in Opčine,
komunalni zabojniki ali naročilo na dom
Zbirni centri
(ne velja za Campo Marzio)

Največ 10 kosov / leto na g.u.
Žarilne lahko odvržete v suhe odpadke
Največ 10 posod 20 l / leto na g.u.

Vsi zbirni centri

Zbirni center Carbonara
ali komunalni zabojniki

Baterije
g.u. : gospodinjski uporabnik

NEVARNI ODPADKI: PAZITE NA SIMBOLE

Podkategorija posebnih odpadkov, ki
zahteva še večjo mero previdnosti pri
ravnanju, so nevarni odpadki. Gre za
snovi ali materiale, katerih sestavine
so izjemno nevarne: snovi so lahko na
primer vnetljive ali strupene. Te izdelke
je zelo lahko prepoznati, saj imajo na
etiketah posebne simbole nevarnosti:
Če je na embalaži naveden znak za

nevarnost, pomeni, da tega izdelka ni
dovoljeno odvreči v komunalni zabojnik,
temveč se je treba pozanimati, kako ga
pravilno odvreči.
V spodnji preglednici so prikazani
najpogostejši simboli za nevarnost s
primeri odpadkov in navodili za pravilno
odstranjevanje. Če imate kakršen koli
dvom, si oglejte aplikacijo Il Rifiutologo.

MATERIALI
Eksplozivni odpadki
Lahko eksplodirajo kot
posledica kemične reakcije
materialov, ki jih vsebujejo.

Vnetljivi odpadki
Lahko so tekoči, trdni ali
plinasti in se ob izpostavljenosti
določenim pogojem lahko
spontano vnamejo.

Odpadki z
dražilnim učinkom
Če pridejo v stik s kožo
in očmi, lahko povzročijo
draženje kože in poškodbe oči.

Ekotoksični odpadki
Če so razpršeni v okolju
in niso pravilno odstranjeni,
lahko povzročijo tudi
takojšnjo škodo.

KAKO ODSTRANIMO AZBEST
Prebivalci tržaške občine lahko
naročijo posebno storitev, in sicer
prejmejo brezplačen komplet
za odstranjevanje azbestnega
cementa (eternit), ki ga tudi
brezplačno odpeljemo.
Če želite naročiti to storitev, pokličite
brezplačno številko 800.955.988
in navedite osnovne podatke, naslov

INFORMACIJE

KAM JIH ODVRŽEMO

Zbirni centri AcegasApsAmga jih ne sprejemajo,
tako kot velja za radioaktivne odpadke.

Aceton in lak za nohte,
etilni alkohol

Specializirani zasebni operaterji
Največ 10 kosov / mesec na g.u.
Največ 10 l / leto na g.u.

Belilo za perilo,
detergenti
Mineralna olja

:
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Specializirani zasebni operaterji

Neeksplodiran ognjemet,
signalizacijske rakete

Sprej za barve
Barve
Razkužila

za odvoz in opis materiala, ki ga je
treba odstraniti. Prebivalci zagotovijo
odstranitev posebnih odpadkov, za
primerno obravnavo pa za družbo
AcegasApsAmga poskrbijo zunanja
specializirana podjetja.

Zbirni centri
(ne velja za Campo Marzio)
Zabojnik za mešane odpadke
Specializirani zasebni operaterji

Največ 10 l / leto na g.u.

Herbicidi in fungicidi,
čistila za odtoke,
insekticidi

Vsi zbirni centri

Specializirani zasebni operaterji
g.u. : gospodinjski uporabnik

Tu so naši kontakti in podrobnosti o zbirnih centrih!

Tiskano na recikliranem papirju.

POTREBUJETE VEČ INFORMACIJ?

Klicni center
Okoljske storitve

Naslovi in delovni čas
zbirnih centrov

800.955.988
(brezplačno s stacionarnega
in mobilnega telefona)

SVETI JAKOB - Via Carbonara, 3
• od ponedeljka do sobote od 9.00 do 19.00
• ob nedeljah od 9.00 do 13.00

e-pošta
info.ts@acegasapsamga.it

CAMPO MARZIO - Via Giulio Cesare, 10
• od ponedeljka do sobote
od 6.00 do 16.00

@AcegasApsAmga

ROJAN - Via Valmartinaga, 10
• od ponedeljka do sobote od 9.00 do 19.00

Sledi nam na

Spletna stran
www. acegasapsamga.it

Aplikacija “Il Rifiutologo”
www.ilrifiutologo.it
Vaš pomočnik za ločeno zbiranje!
Na voljo v trgovinah Apple Store,
Google Play Store in Amazon Alexa.

OPČINE - Strada per Vienna 84/a
• od ponedeljka do sobote od 9.00 do 19.00
Ne pozabite, da v zbirnem centru Campo
Marzio ni možno oddati avtomobilskih
akumulatorjev, gasilnih aparatov, pnevmatik,
barv v spreju ter barvil in lakov.

Imate kak pomislek
glede oddajanja
odpadkov?

On ima odgovor
na vse!

Vprasajte ga!:

