
 

 

Spoštovane občanke in občani občine Dornava! 

 
Obveščamo vas, da bo s 1. januarjem 2018, zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v občini 
Dornava, pričela izvajati družba Javne službe Ptuj d.o.o.. S tem bo na vašem območju prišlo do 
nekaj sprememb med katere spadajo: zamenjava rjavih zabojnikov (določenim gospodinjstvom), 
spremenjen urnik odvoza komunalnih odpadkov, drugačna ureditev zbiranja odpadkov na 
zbiralnicah ločenih frakcij (prej t. i. ekoloških otokih) in zbiranje odpadne embalaže po sistemu 
od »vrat do vrat« (odvoz odpadkov).  

Sporočamo vam, da bomo določenim gospodinjstvom v mesecu decembru in januarju pripeljali 
nove zabojnike za zbiranje ostanka odpadkov (rjavi zabojniki se bodo zamenjali z zabojnikom s 
črnim pokrovom). Kot naši uporabniki, zabojnikov ne kupujete in ne najemate, njihova uporaba 
pa je vključena v ceno storitve ravnanja z odpadki. V kolikor ste do sedaj imeli skupne zabojnike 
za biološke odpadke (zabojnik z rjavim pokrovom), boste po novem dobili svoje lastne, 120-
litrske ali 240-litrske zabojnike za zbiranje teh vrst odpadkov. Odvoz in zbiranje odpadnega 
papirja se bo še naprej vršilo v zabojnikih z rdečim pokrovom, medtem ko se bo odpadno 
embalažo zbiralo v rumenih vrečah. Vreče bo izvajalec (Javne službe Ptuj) razdelil po 
gospodinjstvih. Odpadno steklo se bo zbiralo v zabojnikih z belim pokrovom na zbiralnicah 
ločenih frakcij (prej t. i. ekoloških otokih). 

Zabojniki s črnim pokrovom se bodo po gospodinjstvih zamenjali postopoma. Velikost 
zabojnikov se bo določila na podlagi podatkov o številu oseb, pridobljenih iz centralnega 
registra prebivalstva v občini Dornava. V kolikor vaše gospodinjstvo presodi, da ima pri sebi 
prevelik oz. premajhen zabojnik, nas pravočasno obvestite in izvajalec bo le-tega brezplačno 
zamenjal. Zmanjšanje volumna se bo upoštevalo že pri prvem obračunu, ne glede na to, kdaj 
se bo posoda v mesecu januarju fizično zamenjala (velja samo za prvo menjavo posode). 
Spremembe lahko sporočite v času uradnih ur na kontaktno številko (02) 620 73 37 ali (02) 620 
73 64. 

Kako bomo pri vas po novem odvažali odpadke? 
V tabeli, na hrbtni strani tega dopisa, smo za vas pripravili termine odvozov odpadkov v vaši 
občini za mesec januar in februar 2018. Za preostale mesece boste uporabniki obveščeni sproti 
na položnicah ravnanja s komunalnimi odpadki. Pri tem bomo odpadke iz zabojnika za ostanek 
odpadkov (posoda s črnim pokrovom) in odpadni papir (posoda z rdečim pokrovom) odpeljali na 
vsake 4 tedne. Vrečke z odpadno embalažo (prozorna rumena vreča) bomo odpeljali na vsake 4 
tedne. Biološki odpadki (posoda z rjavim pokrovom) se bodo odvažali v letnem obdobju (od 
aprila do novembra) tedensko in v zimskem obdobju (od decembra do marca) na vsakih 14-dni. V 
primeru spremembe odvozov komunalnih odpadkov vas bo izvajalec pravočasno obvestil na 
poslanih računih. 

Uporabniki naših storitev imajo možnost obveščanja o odvozu odpadkov preko SMS sporočila, 
možnost e-računa, prav tako pa imajo na spletni strani Javnih služb Ptuj vodič po ločenem 
zbiranju odpadkov. V kolikor potrebujete dodatna pojasnila, nas lahko pokličete na Javne 
službe Ptuj, d.o.o., na številko (02) 620 73 37, nam sporočite na e-naslov info@jsp.si ali se 
oglasite osebno na sedežu podjetja: Ulica heroja Lacka 3, na Ptuju. Z veseljem vam bomo 
odgovorili na vsa vaša vprašanja. Za posamezne nevšečnosti in nepravilnosti, se vam že v 
naprej opravičujemo in prosimo za razumevanje. 
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Tabela 1: Termini odvoza komunalnih odpadkov v mesecu januarju in februarju 2018 (odvoz mešanih 
komunalnih odpadkov-MKO, odpadne embalaže in odpadnega papirja) v občini Dornava 

MESEC ODVOZA DATUM ODVOZA KRAJ ODVOZA VRSTA ODPADKA 

Januar 

10.1.2018 

24.1.2018 

Bratislavci, Polenšak, 

Polenci, Lasigovci, Slomi, 

Brezovci, Prerad, Strmec 

pri Polenšaku, Strejaci, 

Žamenci 

MKO, odpadna 

embalaža, odpadni 

papir 

10.1.2018 
Dornava, Mezgovci ob 

Pestnici 

Februar 

7.2.2018 
Dornava, Mezgovci ob 

Pestnici 

MKO, odpadna 

embalaža, odpadni 

papir 21.2.2018 

Bratislavci, Polenšak, 

Polenci, Lasigovci, Slomi, 

Brezovci, Prerad, Strmec 

pri Polenšaku, Strejaci, 

Žamenci 

Tabela 2: Odvoz bioloških odpadkov v mesecu januarju in februarju  2018 v občini Dornava 

MESEC ODVOZA DATUM ODVOZA KRAJ ODVOZA VRSTA ODPADKA 

Januar 

3.1.2018 

17.1.2018 

31.1.2018 

Bratislavci, Polenšak, 

Polenci, Lasigovci, Slomi, 

Brezovci, Prerad, Strmec 

pri Polenšaku, Strejaci, 

Žamenci, Dornava, 

Mezgovci ob Pestnici 

biološki odpadki 

Februar 

14.2.2018 

28.2.2018 

Bratislavci, Polenšak, 

Polenci, Lasigovci, Slomi, 

Brezovci, Prerad, Strmec 

pri Polenšaku, Strejaci, 

Žamenci, Dornava, 

Mezgovci ob Pestnici 

biološki odpadki 

 

Vaš zbiralec odpadkov 


