ZBIRALNICA LOČENIH FRAKCIJ (ekološki otok)
Papir in kartonska embalaža
Kartonsko embalažo moramo raztrgati ali dobro stisniti.
V zabojnik modre barve
odlagamo:
• časopise, revije, zvezke, knjige,
prospekte in kataloge,
• pisarniški papir, ovojni papir in
papirnate nakupovalne vrečke,
• vso embalažo iz papirja in
kartona.

Steklena embalaža

V zabojnik NE odlagamo:
• kartonsko embalažo tekočin
(npr. mleko, sokovi ipd.)
• kopirni, povoščeni in plastiﬁcirani
papir ter celofan in tapete,
• vreče od cementa, apna, krmil
ipd. izdelkov,
• z živili pomazana ali prepojena
papirnata in kartonska embalaža
(pladnji, kozarci in skodelice za
enkratno uporabo, embalaža
globoko zamrznjenih živil ipd.),
• velike kose lepenke.

Stekleno embalažo moramo dobro izprazniti, splakniti in ji odstraniti
pokrovčke ali zamaške.
V zabojnik bele barve
odlagamo stekleno embalažo:
• živil,
• pijač,
• kozmetike in zdravil,
• vso drugo stekleno embalažo.

V zabojnik NE odlagamo:
• okensko, kristalno, avtomobilsko
in pleksi steklo,
• ogledala in steklo TV ali
računalniških ekranov,
• steklo svetil (neonske,
halogenske in žarilne žarnice,
stekleni senčniki svetil ipd.),
• izdelki iz porcelana in keramike.

Plastična in druga embalaža
Vso embalažo moramo najprej dobro izprazniti, sprati in stisniti ter jo
stisnjeno zapreti s pokrovčki ali zamaški, če je to mogoče.
V zabojnik rumene barve
odlagamo:
• plastično embalažo in
pločevinke pijač in živil,
• embalažo tekočin (mleko,
sokovi, pralna sredstva ipd),
• plastično in alu folijo.

V zabojnik NE odlagamo:
• neizplaknjena plastična
embalaža nevarnih snovi
(embalaža olj, kemikalij, barv,
lakov ipd.).

ODPADKI IZ ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ (EKOLOŠKIH OTOKOV), KI SO RAZPOREJENI
PO OBMOČJU OBČINE, SE ODVAŽAJO VSAKIH 14 DNI. STROŠKI ODVOZA SO
VKLJUČENI V CENO REDNEGA ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV.

Ločeno zbrano odpadno embalažo prevzamejo družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki
poskrbijo za njeno predelavo. Odpadno embalažo lahko reciklirajo, zato iz nje naredijo manj
zahtevne tehnične izdelke npr. cevi, vžigalnike, pisala, vreče za smeti.

