PLASTIČNA EMBALAŽA

PAPIR

STEKLO

V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

• plastenke pijač in živil,
• plastenke čistil in pralnih sredstev, ki nimajo
znaka nevarnih odpadkov,
• pločevinke pijač,
• pločevinke živil,
• votla embalaža od mleka, sokov,
• plastični lončki,
• posodice od margarine in podobno,
• embalaža, ki je prevlečena z aluminijasto
folijo (prazne kavne vrečke, vrečke prigrizkov,
piškotov …),
• prodajna embalaža iz plastičnih mas (PE,
PET, PVC),
• plastične vrečke,
• stiropor (manjše količine),
• vsi drugi majhni kovinski odpadki (baker,
cink, aluminij, bela pločevina),
• prazne plastenke vod,
• folija za živila (prozorna in aluminijasta).

• časopis, revije, prospekte, listine, knjige,
kataloge, brošure, šolske zvezke,
• pisma in kuverte, ovojni papir, papirnate
vrečke, zmečkan papir,
• kartonske škatle in embalažo za
prehrambene izdelke (riž, sol, testenine,
otroška hrana),
• kose lepenke,
• ostala papirnata embalaža.

• kozarce za vlaganje kompotov, marmelad,
zelenjave,
• steklenice za vino, pivo, sokove, žagane
pijače,
• kozarčke in stekleničke otroške hrane,
• steklenice za kis, olje,
• razbite kozarce in steklenice,
• stekleničke od parfumov in kozmetike,
• drugo stekleno embalažo.

V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik NE SPADA:

• Plastična embalaža nevarnih snovi z njihovimi
ostanki, trda plastika (otroške igrače, plastične
gajbice, …)
• bombic pod pritiskom (bombica za smetano, sprej,
…).

• plastificirane in oslojene papirne embalaže
(npr. mlečne embalaže, embalaže sadnih
sokov, ipd.).

•
•
•
•
•
•

To oddate v ZRC

To spada v zabojnik za embalažo

To oddate v ZRC

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI BIOLOŠKI ODPADKI
V zabojnik ODLAGAMO:

V zabojnik ODLAGAMO:

•
•
•
•
•

• kuhinjski odpadki,
• zelenjavni odpadki (čebulni in krompirjevi
olupki, odpadki vseh vrst zelenjave, denimo
solate, zelja …),
• olupki in ostanki sadja,
• kavna usedlina,
• kavni filtri in čajne vrečke,
• netekoči ostanki hrane,
• jajčne lupine,
• pokvarjeni prehrambeni izdelki,
• papirnate vrečke in robčki,
• vrtni odpadki,
• rože,
• plevel,
• pokošena trava,
• stara zemlja lončnic.

•
•
•
•
•
•

ostanki iz umetnih mas (trda plastika),
oslojen in plastificiran papir,
kronski zamaški, ostanki kovinskih folij,
ohlajen pepel, cigaretni ogorki
odpadki iz tekstila, usnja, gume (ne
avtomobilske),
odpadki iz porcelana, keramike,
plenice za enkratno uporabo,
»hišne smeti«, vrečke sesalca,
kosti in manjše količine surovega mesa,
posoda - manjši kosi,
rokavice (lateks, tekstil).

V zabojnik NE SPADA:

V zabojnik NE SPADA:

• vse ločene frakcije odpadkov odložite v pravi
zabojnik,
• zamaščen tekstil oddate v ZRC,
• večje kose posode oddate v ZRC.

• maščobe zbirate v zaprti posodi in oddate v
ZRC,
• meso in kosti odložite med mešane
komunalne odpadke.

ravnega (okenskega) stekla,
porcelana,
kristala,
ogledal,
žarnic in
pleksi stekla.

nasvet

Embalažo vedno izpraznite, odstranite
zamaške ali pokrovčke (in jih zbirajte
ločeno - za humanitarne namene), večje
plastenke in pločevinke pa stisnite, saj
s tem zmanjšate njihovo prostornino.
Eden od znakov, ali določena embalaža
spada v rumen zabojnik, so tudi znaki za
recikliranje.
Zamaške steklenic vedno odstranimo!
Vse škatle stisnemo ali raztrgamo!

Če prevzemnik spremeni pogoje prevzema odpadkov, se
lahko pravila pri oddaji odpadkov spremenijo.

