EKOLOŠKI OTOKI
Poudarjamo:

Kaj so?
Ekološki otoki ali zbiralnice
odpadkov so posebej urejeni
prostori na javni površini,
namenjeni odlaganju ločeno
zbranih odpadkov.

Ločeno zbrane odpadke pobiramo z
ločenimi relacijami in jih oddamo
prevzemniku, kjer poskrbijo za sortiranje
in oddajo ločeno zbranih odpadkov v
predelavo.
Tako torej odpadki, ki jih zbiramo na
ekoloških otokih ne končajo na
odlagališču, pač pa kot surovina za
ponovno uporabo v industriji.



Ekološki otok



Kontakt za
informacije v zvezi z
ločevanjem:
04 581 04 55

Odlaganje pole
g zabojnikov
je prepovedan
o in kaznivo.
Večje količine
in večje kose
odpadkov odp
eljite v enega
od zbirnih c
entrov, ki se
nahajata na Jes
enicah na Prešernovi ulici in
v Žirovnici v
Poslovni coni Ž
irovnica.
Odlaganje kos
ovnih, nevarnih
in posebnih od
padkov (gume,
azbestnih odp
adki ipd.) ter
preostanka in b
ioloških odpadkov v ali poleg
zabojnikov na
ekoloških otokih
je prav tako
prepovedano.

PAPIR
odlagamo
časopise, revije, prospekte, zložen
karton,lepenko,pisemski in ovojni
papir, pisma, kuverte, papirnate
vrečke, papir, v katerem kupimo
kruh, kartonsko embalažo (za čaje,
riž, testenine, zobne paste, piškote, kosmiče, jajca …).

Ne odlagamo
celofana, darilnega papirja,plastificiranega papirja,povoščenega papirja,tapet,tetrapaka,onesnaženega
papirja.

Napotek
Kartonsko embalažo zložite, strgajte. Revijam in prospektom odstranite folijo.

STEKLO
odlagam

o

steklenice in kozarce (od živil, pijače,
zdravil ...), ostalo stekleno embalažo brez
vsebine in pokrovčkov.

o
Ne odlagam
porcelana, kristala, ognjevarnega stekla,
pleksi stekla, ogledal, okenskega stekla,
steklene embalaže z vsebino.

Napote

k

Pred odlaganjem steklene embalaže odstranite pokrove. Kovinske in plastične
pokrove odložite v zabojnik za plastenke/pločevinke).

E M B A LA Ž A
odlagam

o

embalažo od mleka, sokov (tetrapak), plastične vrečke, plastenke, jogurtove lončke,
skutine lončke, pločevinke (od pijač, hrane
…), aluminijasto folijo (alu folijo), ovojno
folijo živil,kovinske pokrovčke / zamaške,plastične pokrovčke / zamaške.

Ne odlagamo
embalaže z vsebino, doz pod pritiskom,
izolacijske plastike, plastičnih in gumenih
cevi, gumijastih škornjev, igrač, cvetličnih
lončkov, ovojne folije od silaže.

Napotek
Plastično in kovinsko embalažo stisnite.
Embalažo odložite brez vsebine

