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Nekaj nasvetov za pravilno ločevanje odpadkov

Zakonodaja od komunalnih podjetij zahteva zbiranje in prevoz odpadkov ter obdelavo in odlaganje preostanka odpadkov, od občanov pa
razvrščanje odpadkov v prave zabojnike.
JP VOKA SNAGA večino ločeno zbranih odpadkov preda pooblaščenim družbam v predelavo. Večji kot je delež ločeno zbranih odpadkov, manj
odpadkov gre na odlagališče in nižji je strošek ravnanja z odpadki.
Odpadke, ki ne sodijo v zabojnike ali podzemne zbiralnice, oddajte v zbirnih centrih ali zanje naročite odvoz.
PAPIR
✓ karton, lepenka, časopisi, revije, letaki, pisemske ovojnice.
✗ robčki, papirnate brisače, toaletni papir, celofan, tetrapak in z živili pomazana ali prepojena papirnata in kartonska embalaža
STEKLO
✓ kozarci za vlaganje živil, prazne steklenice, kozmetične stekleničke, razbita steklena embalaža za živila
✗ zamaški in pokrovčki steklene embalaže, žarnice, pleksi steklo, okensko steklo, ogledala, armirano steklo, svinčeno steklo, avtomobilsko
steklo, kristal, porcelan
EMBALAŽA
✓ plastenke in pločevinke pijač ter ostalih živil, jogurtovi lončki, PVC vrečke, plastična in ALU gospodinjska folija, slamice, stiropor, kovinski
pokrovčki
✗ CD-ji in DVD-ji, elektronska oprema, embalaža z ostanki nevarnih snovi, kmetijska folija
BIOLOŠKI ODPADKI
✓ zelenjavni in sadni odpadke vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina in filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani ostanki hrane in
gnilo sadje, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, odpadno vejevje, trava in listje, rože in plevel, stelja malih rastlinojedih živali
✗ cigaretni ogorki, kosti, živalski iztrebki, maščobe in odpadno kuhinjsko olje
PREOSTANEK ODPADKOV
✓ higienski pripomočki, plenice, mačji pesek, ohlajen pepel in vrečke iz sesalca, cigaretni ogorki, kosti, živalski iztrebki, šiviljski odpadki, pluta
in guma, keramika, porcelan, odpadni tekstil
✗ nevarni odpadki (baterije, zdravila, maščobe in odpadno kuhinjsko olje, kemikalije, …), elektronska oprema, kosovni odpadki
Na spletni strani www.mojiodpadki.si najdete e-iskalnik »ABC ODPADKOV«, s katerim lahko kadar koli preverite, kam spada posamezen
odpadek.

