EMBALAŽA

PAPIR

STEKLO

BIO ODPADKI

OSTALI ODPADKI

RUMEN ZABOJNIK

MODER ZABOJNIK

ZELEN ZABOJNIK

RDEČ ZABOJNIK

RJAV ZABOJNIK

 prazne plastenke pijač

 časopisni papir

 prazne pločevinke pijač in živil

 pisarniški papir

 prazni in čisti jogurtovi lončki,
lončki namazov, ...

 revije

 prazni in čisti plastični kozarčki,
lončki, ...
 prazne in čiste konzerve živil, npr:
kompotov, zelenjave, paštete,
rib,...

 reklame, letaki, brošure, računi
 pisemske ovojnice
 knjige, zvezki, risalni listi
 karton in lepenka
 papirnata embalaža

 oprani tetrapaki

 kartonska embalaža (škatle)

 prazne tube, npr. od zobne paste

 čisti papirnati kozarci, krožniki

 prazne plastenke pralnih sredstev
in čistil

 papirnate vrečke

 prazna plastična embalaža živil,

 koledarji (brez kovinskih delov in
delov iz umetnih mas)

npr: kave, rozin, piškotov,...
 plastične folije in vrečke
 prazna plastična embalaža
izdelkov za osebno higieno in
kozmetiko
 sestavljena embalaža živil (C/PAP)
 prazni in čisti plastični lončki za
rože
 plastične gajbice

 oprane kantice, v katerih ni bilo
nevarnih snovi

 embalaža iz stiropora
 plastični in kovinski zamaški in

Zbran papir ne odlagamo v
plastičnih vrečkah. Uporabimo
lahko kartonske škatle ali pa ga
odlagamo brez embalaže

Recikliranje 1 kg papirja prihrani:
- 900 g CO2 emisij
- emisijo metana, ki nastaja, če
papir gnije na odlagališču
- 40 litrov čiste vode
- 1/5 drevesa

 prazne steklenice pijač in živil brez
zamaškov

 netekoči ostanki kuhane hrane

 smeti pometanja

 stekleni kozarci za pijačo

 olupki sadja in zelenjave

 vrečke sesalcev

 steklene posode in vaze

 kavna in čajna usedlina, kavni filtri
in vrečke

 plenice, sanitarni izdelki

 prazni in čisti kozarci živil brez
pokrovčkov

 pokvarjena hrana, npr: siri,
salame, paštete, kruh,...

 žvečilni gumiji

 prazna steklena embalaža
kozmetike (npr. parfumi,
kreme,…)

 jajčne lupine
 papirnate brisače in robčki
 moker papir
 plutovinasti zamaški

V ta zabojnik ne odlagamo ravnega
okenskega stekla, avtomobilskega
stekla, pleksi stekla, keramike,
kristala,
ogledal
ipd,
ker
onemogočajo
recikliranje
embalažnega stekla. Ravno steklo se
zbira ločeno v zbirnem centru,
ostale vrste stekla pa lahko odložite
med mešane komunalne odpadke.

Steklo je surovina, ki se zelo dobro
reciklira, saj med samim postopkom
ne izgubi svojih lastnosti: čistost,
nepropustnost za vlago in vonj.
Steklena embalaža je primerna in
enostavna za ponovno uporabo.

pokrovčki

 rože, stara zemlja lončnic
 ostanki pridelka na vrtu
 žagovina
 zeleni obrez, listje, trava
 ohlajen lesni pepel – manjša
količina

 iztrebki malih živali v vrečkah
 lasje in dlaka
 kosti
 ohlajen pepel z nečistočami v
vreči
 povoščen papir, celofan
 umazan papir
 žarnice z žarilno nitko
 ogorki cigaret


izolacijski material (manjša količina)

 tapete
 čevlji

Biološko
razgradljive
odpadke
zbirajte ločeno in jih predelujte
doma na hišnem kompostniku ali
oddajte Komunali v namenskem
zabojniku. S kompostiranjem boste
pridobili kompost – humus, naravno
gnojilo, katerega lahko uporabite na
vrtu namesto umetnih gnojil. Takšno
ravnanje
zmanjšuje
nastajanje
toplogrednih plinov in zemlji vrača
izgubljene minerale.

Vse odpadke iz gospodinjstva lahko občani BREZPLAČNO* pripeljete v Zbirni center Mozelj. Odprt je vsak delovnik med 7. in 19. uro (v zimskem
času do 17. ure), ob sobotah pa med 9. in 13. uro.
* razen azbestnih odpadkov, za katere se prevzem zaračuna po veljavnem ceniku ter gradbenih odpadkov nad 3500 kg letno na gospodinjstvo

 čistilne gobice, rokavice, ščetke

 neuporaben tekstil (manjša
količina)
 ogledalo, žično steklo, pleksi
steklo, avtomobilsko steklo
 keramika, porcelan
 lepilni trakovi
 izrabljena pisala, sponke
 kasete, filmi, fotografije
 žarnice z žarilno nitko
 olupki salam, klobas
 močno onesnažena embalaža

