Navodila za ločevanje obrtnih odpadkov
LAHKA
EMBALAŽA

PAPIR/KARTON
-- fascikli (brez kovinskih
delov)
-- kartoni od jajc
-- zvezki (brez plastičnih
ovitkov)
-- revije
-- karton
-- katalogi (brez plastičnih
ovitkov)
-- papir za kopiranje
-- posodice za sadje (karton)

-- papirnati škrniclji
-- papirnate vrečke
-- embalaža iz papirja
(prevlečena z napisom
»zgibano v star papir«)
-- škatle
-- valovita lepenka
-- reklamni prospekti (brez
plastičnih ovitkov)
-- časopisi, časopisni papir,
revije

Nasvet: prosimo, da upoštevate regionalne razlike pri zbiranju
(npr. zbiranje embalaž izključno iz papirja in kartona).

Obrtna lahka embalaža
-- vedra
-- kante
-- plastične folije
-- plastične posode
-- vezni trakovi iz plastike

Nasvet: pri skupnem zbiranju
obrtnih in gospodinjskih
embalaž nastajajo stroški
sortiranja.

BIOLOŠKI
ODPADKI
-- odpadlo sadje in rezano
cvetje
-- odpadki od obrezanih živih
meja
-- ostanki živil iz čajne kuhinje*
-- pokošena trava, listje
-- odpadki iz sadja in
zelenjave
-- uporabljena kava in čaj

-- pokvarjena živila brez
embalaž - iz čajne kuhinje*
-- razrezane sobne rastline
brez loncev
-- razrezano drevje in grmovje
-- citrusi in jajčne lupine

*Nasvet: Kuhinjski in živilski odpadki iz gastronomije, kantin
in kuhinjskih obratov se od leta 2004 zbirajo ločeno po
določilih zakona o živalskih snoveh BGBl. I št. 141/2003
(avstr. zvezni uradni list) in uredbi o živalskih stranskih proizvodih
(uredba EU št. 1069/2009) na samem mestu, kjer nastajajo.

Gospodinjska lahka embalaža
-- blister embalaža
-- embalaža iz celofana
-- različna embalaža iz plastike
-- pribor za enkratno uporabo
(plastika)
-- plastični lončki (embalaža)
-- plastenke (za enkratno
uporabo)
-- plastični pokrovčki
-- mrežice (npr. za sadje in
zelenjavo)
-- Tetrapak embalaža
-- vrečke za nošenje (plastika)
-- folija za zavijanje
-- tube od zobne paste (plastika,
prazne)

EMBALAŽA IZ
BELEGA STEKLA
-- bele stekleničke in
stekleničke od parfumov
(steklo)
-- bele steklenice
-- beli kozarci za vlaganje
(kumarice itd.)

Nasvet: Prosimo, bodite pozorni na to, da so steklene
embalaže prazne in brez ostankov, ter da v zabojnik za belo
steklo odlagate SAMO belo steklo. Samo ena barvna steklenica lahko na primer obarva 500 kg belega stekla.

KOVINSKA
EMBALAŽA

OBRTNI ODPADKI
--------------

ponjave za prekrivanje
pepel (premog, koks) - hladen
kozarci iz svinčevega kristala
lonci za rastline
različna plastika (ne embalaža)
ostanki barv (strjeni, brez
razredčil)
fotografije
stekleni pribor (npr. kozarci
za vodo)
žarnice (ne varčne)
lasje
pometene smeti (običajne
gospodinjske)
keramični pribor (npr. krožniki,
skodelice)
kuhinjski papir

-- kemični svinčniki
-- mlečno steklo, šipe iz
mlečnega stekla
-- plastične posode
-- plastične igrače
-- embalaža iz pene
-- serviete
-- uporabljeni papirnati robčki
-- izrabljena delovna oblačila
-- onesnažena embalaža

-- bele steklene embalaže
od kozmetike (steklo)
-- beli marmeladni kozarci

--------

aluminijaste pločevinke
alufolija
aluminijaste tube
aluminijasti zamaški
pločevinke
pločevinke od barve
pločevinke od pijač

-- jogurtovi lončki
-- pločevinke od konzerviranih živil
-- kovinske tube
-- kovinska embalaža
-- kovinski zamaški

Nasvet: Prosimo, bodite pozorni na to, da v kovinskih
embalažah ni več ostankov živil in drugih snovi.
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EMBALAŽA IZ
BARVNEGA STEKLA
-- stekleničke od zdravil iz
barvnega stekla
-- kozarci za marmelado iz
barvnega stekla
-- embalaža in stekleničke
od kozmetike iz barvnega
stekla
-- kozarci za konzerviranje iz
barvnega stekla (kumarice
itd.)

-- steklenice iz barvnega
stekla
-- stekleničke in stekleničke
od parfumov iz barvnega
stekla

Nasvet: Prosimo, bodite pozorni na to, da so embalaže iz
barvnega stekla prazne in brez ostankov, ter da v zabojnik
za barvno steklo odlagate SAMO barvno steklo. Napačno
odloženo belo steklo razbarva barvno steklo, ki se uporablja
med drugim za izdelavo stekleničk za zdravila, ki potrebujejo
zaščito pred svetlobo.

KUHINJSKI IN
ŽIVILSKI ODPADKI
Kategorija 3 – ni za prehrano ljudi
-- odpadki peciva in kruha
-- kuhinjski odpadki in ostanki
mesa iz priprave
-- odpadki sadja in zelenjave
-- ostanki jedi
-- uporabljena kava in čaj

-- pokvarjena živila brez
embalaže
-- citrusi in jajčne lupine

Nasvet: Kuhinjski in živilski odpadki iz gastronomije, kantin in
kuhinjskih obratov se od leta 2004 zbirajo ločeno po določilih
zakona o živalskih snoveh BGBl. I št. 141/2003 (avstr. zvezni
uradni list) in uredbi o živalskih stranskih proizvodih (uredba EU
št. 1069/2009) na samem mestu, kjer nastajajo.

