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NE POZABI!
Za oddajo odpadkov v kateremkoli zbirnem centru 
morate nujno predložiti položnico PUP Saubermacherja 
in osebni dokument!

VELENJE 1
V zbirnem centru Velenje 1 se ločeno zbira in 
oddaja:
papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z 
odpadno embalažo iz papirja in lepenke;

steklo vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno 
embalažo iz stekla;

plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike 
ali sestavljenih materialov;

odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo 
iz kovin;

embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali 
je onesnažena (prazne tlačne posode, kovinska 
embalaža, ki vsebuje nevaren porozni ovoj);

les, vključno z odpadno embalažo iz lesa;

biorazgradljive odpadke;

oblačila in druge vrste tekstila;

nevarne odpadke (kozmetika, dezodoranti, 
jedilno olje, maščobe, topila, kisline, baze, 
fotokemikalije, pesticidi, biocidi, fluorescentne 
cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, 
barvila, črnila, lepila in smole, detergenti);

infekcijski material (ampule, injekcijske igle …) za 
domačo uporabo;

baterije in akumulatorje;

električno in elektronsko opremo (TV sprejemniki, 
radijski sprejemniki, osebni računalniki, tiskalniki, 
druga elektronska oprema);

kosovne odpadke (pohištvo, vzmetnice, luči …);

belo tehniko (štedilniki, hladilniki, zamrzovalniki), 
toplotne črpalke, klimatske naprave za uporabo v 
gospodinjstvih;

odpadno motorno olje;

les, ki vsebuje nevarne snovi;

pnevmatike za osebna vozila (posameznik lahko 
odda največ 4);

gradbeni material (posameznik lahko pripelje 
največ polno osebno prikolico oz. osebni avto, 
večje količine lahko odda v kamnolomu - 
zbirni center za gradbene odpadke);

preostanek odpadkov.

Velenje 2, ŠoŠtanj in  
Šmartno ob Paki
V te zbirne centre se lahko oddajo le določene 
frakcije odpadkov, in sicer: 

hladilniki

štedilniki

odpadna električna in elektronska oprema

odpadna plastika (hoboki, plastične igrače, 
stoli, mize …)

akumulatorji in baterije

steklo

oblačila in drug tekstil

kosovni odpadki

les

kovine

kovinska embalaža

plastična embalaža

steklena embalaža

kartonska embalaža

ZBIRNI CENTRI  Velenje 1, Velenje 2, ŠoŠtanj, Šmartno ob PaKi

POZOR!
→ azbestnih odpadkov ni mogoče oddati v 

zbirnih centrih. Potrebno jih je peljati v regijski 
center Celje - bukovžlak, na odlaganje.  
Storitev odlaganja je potrebno plačati.

→ odpadke lahko pripeljete in oddate v 
delovnem času zbirnih centrov in jih je 
prepovedano puščati pred ograjo zbirnih 
centrov.

PriPrava vsebine alenka Centrih ocepek, marcel Hriberšek, jože Povše ♻ FotograFije arhiv PUP Saubermacher, d. o. o., www.opacelica.si, 123rF 
stock photo, ZeoS ♻ oblikovanje in PriPrava www.opacelica.si ♻ tisk HtZ Velenje, i. P., d. o. o., Studio HtZ ♻ naklada 17.000 izvodov ♻ 
izdajatelj PUP Saubermacher, d. o. o., Velenje, februar 2012



DELOVNI ČASI ZBIRNIH CENTROV ZA ODpADkE  
V ŠALEŠkI DOLINI

VELENJE 1
/ob Škalskem jezeru/

Od NOVEmbra dO fEbruarJa: 
ponedeljek, sreda, petek od 7. do 15. ure; torek, četrtek od 7. do 17. ure; 
v soboto od 8. do 13. ure;  
ob nedeljah in praznikih zaprto; 

Od marca dO OktObra: 
od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure; v soboto od 8. do 13. ure;  
ob nedeljah in praznikih zaprto. 

dan pred praznikom je Zc Velenje 1 odprt do 14. ure.

VELENJE 2
/bivše skladišče  

gradbenega materiala Era/
Vsako soboto od 8. do 10. ure, na prazničen dan zaprto.

ŠOŠtaNJ
/bivša trgovina Era gradbeni 

materiali za gasilskim  
domom Šoštanj/

Vsako soboto od 10.30 do 12.30 ure, na prazničen dan zaprto.

ŠmartNO Ob PakI
/ob pokopališču  

Šmartno ob Paki/
Prva in tretja sobota v mesecu od 8. do 12. ure, na prazničen dan zaprto.

ODDAJANJE ODPADKOV V ZBIRNEm CENTRu 
VELENJE 1:
1 - Pred zapornico pokažite uslužbencu zbirnega centra položnico PUP 

Saubermacher-ja in osebni dokument;

2 - po dvigu zapornice zapeljite z vozilom na tehtnico in počakajte, da se na 
semaforju spredaj levo prižge zelena luč;

3 - z vozilom zapeljite s tehtnice do zabojnikov za razvrščanje odpadkov;

4 - ko odpadke odložite, ponovno zapeljite na tehtnico in počakajte na 
zeleno luč;

5 - po dvigu zapornice lahko zapustite zbirni center.



NEVARNI ODPADKI

URNIK ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV
Občina Velenje

KRAJEVNA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

BEVČE 03. 05. 2013 petek od 15. do 18. ure GASILSKI DOM BEVČE

CIRKOVCE 04. 05. 2013 sobota od 8. do 11. ure OŠ CIRKOVCE

GORICA 04. 05. 2013 sobota od 12. do 15. ure AVTOBUSNO OBRAČALIŠČE

KAVČE 06. 05. 2013 ponedeljek od 15. do 18. ure DOM KRAJANOV KAVČE

KONOVO 07. 05. 2013 torek od 15. do 18. ure DOM KRAJANOV KONOVO

PAKA PRI VELENJU 08. 05. 2013 sreda od 15. do 18. ure GOSTILNA JURKO

ŠALEK 09. 05. 2013 četrtek od 15. do 18. ure GASILSKI DOM ŠALEK

PLEŠIVEC 10. 05. 2013 petek od 15. do 18. ure GOSTIŠČE VOLK

PODKRAJ 11. 05. 2013 sobota od 8. do 11. ure GLAVNIK (VAGA ZA ŽIVINO)

STARA VAS 11. 05. 2013 sobota od 12. do 15. ure STARA ELEKTRARNA

STARO VELENJE 13. 05. 2013 ponedeljek od 15. do 18. ure GASILSKI DOM NA ŽAROVI CESTI

PESJE 14. 05. 2013 torek od 15. do 18. ure DOM KRAJANOV PESJE

ŠENTILJ 15. 05. 2013 sreda od 15. do 18. ure PARKIRIŠČE PRI IGRIŠČU (OB POKOPALIŠČU)

ŠKALE HRASTOVEC 16. 05. 2013 četrtek od 15. do 18. ure GASILSKI DOM ŠKALE

ŠMARTNO 17. 05. 2013 petek od 15. do 18. ure PARKIRIŠČE PRI POKOPALIŠČU

VINSKA GORA 18. 05. 2013 sobota od 8. do 11. ure PRI VEČNAMENSKEM DOMU

MČ - DESNI BREG 18. 05. 2013 sobota od 12. do 15. ure PARKIRIŠČE PRI MERCATOR TRŽNICA

MČ - LEVI BREG 20. 05. 2013 ponedeljek od 15. do 18. ure KRAIGHERJEVA CESTA 8 (PRI ZBIRALNICI)

Občina Šoštanj

KRAJEVNA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

BELE VODE 21. 05. 2013 torek od 15. do 18. ure GOSTIŠČE GREBENŠEK

TOPOLŠICA 22. 05. 2013 sreda od 15. do 18. ure GASILSKI DOM TOPOLŠICA

ŠOŠTANJ 23. 05. 2013 četrtek od 15. do 18. ure GASILSKI DOM ŠOŠTANJ

RAVNE 24. 05. 2013 petek od 15. do 18. ure CIGLER

SKORNO - FLORJAN 25. 05. 2013 sobota od 8. do 11. ure POD CERKVIJO (KRIŽIŠČE ZA PENK)

ŠENTVID, ZAVODNJE 25. 05. 2013 sobota od 12. do 15.ure GOSTIŠČE VIDA

GABERKE 27. 05. 2013 ponedeljek od 15. do 18. ure GASILSKI DOM GABERKE

LOKOVICA 28. 05. 2013 torek od 15. do 18. ure GASILSKI DOM LOKOVICA

Občina Šmartno ob Paki

VAŠKA SKUPNOST DATUM DAN URA LOKACIJA

PODGORA, REČICA OB PAKI 29. 05. 2013 sreda od 15. do 18. ure SUŠILNICA

SKORNO, GORENJE 30. 05. 2013 četrtek od 15. do 18. ure POKOPALIŠČE GORENJE

PAŠKA VAS, SLATINE, GAVCE 31. 05. 2013 petek od 15. do 18. ure GASILSKI DOM PAŠKA VAS

MALI VRH, VELIKI VRH 01. 06. 2013 sobota od 8. do 11. ure IGRIŠČE

ŠMARTNO OB PAKI 01. 06. 2013 sobota od 12. do 15. ure POKOPALIŠČE ŠMARTNO OB PAKI (OB ZC)



POmEmBNO!
nevarni odpadki vsebujejo večje koncentracije 
okolju škodljivih in za zdravje ljudi nevarnih snovi, 
zato jih nikoli ne smemo odlagati skupaj s 
komunalnimi odpadki. ne smemo jih odlagati v 
zabojnike za druge vrste odpadkov, jih odlagati 
na odlagališča nenevarnih odpadkov in ne v 
naravo! nevarnih odpadkov ne smemo zlivati 
v odtoke in kanalizacijo! nevarne odpadke je 
potrebno odstraniti tako, da preprečimo njihov 
škodljiv vpliv na okolje in ljudi.

Zato vsako leto poteka akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov iz gospodinjstev. V okviru akcije 
lahko nevarne odpadke oddate v premično 
zbiralnico. Urnik zbiranja nevarnih odpadkov za 
gospodinjstva za leto 2013 je objavljen na levi 
strani.

Večino ločeno zbranih nevarnih odpadkov uničijo v 
sežigalnicah, ki so urejene tako, da povzročajo kar 
najmanj škodljivih vplivov na okolje.

Posebno pozorno je treba ravnati z vsebino in 
embalažo vnetljivih, dražilnih, strupenih, zdravju 
škodljivih in/ali jedkih snovi, ki so uvrščene med 
nevarne snovi in se lahko prepoznajo po oznakah 
na embalaži. 

nevarne snovi, ki jih ne potrebujemo več, jih 
vedno pustimo v originalni embalaži in stran od 
otroških rok; pripeljeti jih v času akcije zbiranja 
nevarnih odpadkov ali v zbirni center velenje 1.

OZNAČEVANJE NEVARNIH 
KEmIKALIJ
embalaže, ki vsebujejo nevarne snovi so označene 
z simboli, na katere moramo biti pozorni pri 
ravnanju in skladiščenju.

Podrobnosti o simbolih si lahko preberete na: 
http://www.epc.si/sl/nevarni-izdelki/106-vae-
pravice/431-oznaevanje-nevarnih-kemikalij

Kaj sodi med nevarne  
odpadKe?
Ostanki jedilnega olja in maščob ter z njimi 
onesnažena embalaža; 

druga olja in maščobe ter z njimi onesnažena 
embalaža;

barve, črnila, lepila in umetne smole;

organska in halogena topila;

kisline in baze;

fotokemikalije;

pesticidi in biocidi ter fungicidi;

čistila in pralna sredstva ter embalaža, ki vsebuje 
ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi ;

kozmetična sredstva (dezodoranti, kreme,  
ličila ...);

zdravila;

baterije in akumulatorji; 

žarnice, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki 
vsebujejo živo srebro;

les, ki vsebuje nevarne snovi;

oprema, ki vsebuje klorfluorovodikoogljike 
(hladilniki, zamrzovalniki, toplotne črpalke, 
klimatske naprave ...);

elektronska oprema (računalniki, tiskalniki, 
kartuše, radijski sprejemniki, TV sprejemniki ...).



KOSOVNI ODPADKI

Odvoz kosovnih odpadkov je javna gospodarska 
služba zbiranja in prevoza odpadkov in je1-x letno 
za gospodinjstva brezplačna. 

Novost pri zbiranju kosovnih odpadkov pri 
individualnih gospodinjstvih, bo odvoz preko 
naročilnic. 

Naročnik bo telefonsko obveščen o datumu 
prevzema kosovnih odpadkov. Prevzem kosovnih 
odpadkov bo izveden ob prisotnosti naročnika. 

S takšni načinom odvoza se želimo izogniti 
reklamacijam in raznim nepooblaščenim 
prevzemnikom, ki so kosovne odpadke (samo tiste, 
ki so bili tržno zanimivi za prodajo) zbirali pred 
našim prihodom, za sabo pa puščali razdejanje na 
mestih za prevzem. 

Odvoz bo terminsko določen zaradi vodenja evidenc 
o količinah odpadkov po občinah:

Mestna občina 
Velenje

od 15. 3. 2013  
do 31. 5. 2013

Občina Šoštanj od 1. 6. 2013  
do 31. 6. 2013

Občina Šmartno  
ob Paki 

od 1. 9. 2013  
do 17. 9. 2013

ZBIRANJE KOSOVNIH 
ODPADKOV NA  
POZIV NOVO!

Odvoz bo organiziran na podlagi zbranih in 
podpisanih naročilnic, ki so bila priložena k 
računom za zbiranje in odvoz odpadkov v 
mesecu februarju. Naročilnica je objavljena tudi 
na internetnih straneh PUP-Saubermacher d.o.o.. 

www.pup-saubermacher.si

INDIVIDUALNA 
GOSPODINJSTVA
Za gospodinjstva bo možen brezplačen odvoz 
kosovnih odpadkov z naročilnico.

BLOKOVNA GRADNJA
Sistem zbiranja kosovnih odpadkov pri blokovni 
gradnji bo brezplačen in urejen preko upravnika 
bloka. Upravnik bo z naročilnico za objekt, 
imel možnost naročiti 1x letno odvoz kosovnih 
odpadkov. 

Seveda je možno vse kosovne odpadke iz 
gospodinjstva brezplačno pripeljati v zbirne centre 
v Šaleški dolini (Velenje 1, Velenje 2, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki).



E-ODPADKE  
OD-LOČuJ IN  
OKOLJE VARuJ
Oddajte odpadni električni in 
elektronski aparat, odpadno sijalko 
(E-odpadke) in/ali odpadno baterijo 
v zbirnih centrih (ZC) Šaleške 
doline:

1. velenje 1 (ob Škalskem jezeru)

2. ŠoŠtanj (bivša trgovina gradbenega materiala era 
za gasilskim domom Šoštanj)

3. ŠMartno ob Paki (ob pokopališču Šmartno 
ob Paki)  
* bodite pozorni na delovni čas zbirnih centrov v brošuri

in sodelujte v žrebanju za hladilnik. 

akcija v zC bo trajala od 15. 2. 2013  
do 15. 3. 2013. 
Pravila in pogoji nagradne igre so objavljeni na:  
http://www.life.zeos.si/sl/novice-in-dogodki/e-
odpadke-locuj.html.

OGLEJTE SI 
SPECIALNO VOZILO  
E-TRANSfORmER
e-transformer je zložljivo vozilo, opremljeno 
z najnovejšo multimedijsko 
in svetlobno predstavitveno 
opremo, ki se v celoti napaja 
iz lastne solarne elektrarne 
gorenje solar, nameščene 
na strehi vozila.

V notranjosti vozila so v obliki eksplozijskih 
sestavnic razstavljeni veliki in mali 

gospodinjski aparati, mobilni telefon, 
lCD televizor in raznovrstna e-oprema, ki 

obiskovalce opozarja na okolju in zdravju 
škodljive snovi in pomembnost pravilnega 

ravnanja s tovrstno opremo.

NAGRADNO ŽREBANJE

titov trg, velenje
→ Petek 1. 3. 2013 od 15. do 18. ure ←→ sobota 2. 3. 2013 od 9. do 13. ure ←



1 - BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI IN VRTNI ODPADKI
Odpadke, ki jih zberemo v zabojnikih za biorazgradljive odpadke, oddamo regijskemu centru za ravnanje 
z odpadki v Celju, kjer jih predelajo v kompost.

KuhinjsKi OdpadKi Vrtni OdpadKi

zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja rože
kavna usedlina plevel
kavni filtri in čajne vrečke pokošena trava
kuhani ostanki hrane zemlja lončnic
jajčne lupine odpadno vejevje
pokvarjeni prehranski izdelki trava, listje
papirnate vrečke, robčki in brisače gnilo sadje, lesni pepel

POZOR! Kosti in meso ne sodijo v rjav zabojnik!

Biorazgradljive odpadke (rjav zabojmik) odvažamo: od aprila do oktobra enkrat na teden in od 
novembra do marca enkrat na 14 dni - glej urnik na decemberski položnici in na spletni strani 
www.pup-saubermacher.si - urniki.

Količino bioloških odpadkov v naših domovih lahko 
zmanjšamo, tako, da hrano nakupujemo, kuhamo in 
shranjujemo premišljeno! in še: biorazgradljive odpadke 
ne oddajamo skupaj v plastičnih vrečkah.  
Odpadno olje zbiramo ločeno in ga oddamo v zbirnem 
centru Velenje 1.

2 - MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Mešane komunalne odpadke odpeljemo v regijski center za ravnanje z odpadki v Celje,  
kjer jih predelajo in odlagajo. Na odlagališču odložijo približno 35 % pripeljanih odpadkov.

V črN zabojNik sodijo:

plastificiran papir; pluta, guma;
plenice; keramika, porcelan;
ohlajen pepel, cigaretni ogorki; pometene smeti;
tkanine, usnje, izrabljena obuvala; napolnjene vrečke sesalnikov;
šiviljski odpadki; kasete, filmi, fotografije;
iztrebki malih živali; manjše količine stiropora;
meso in kosti; zamaščene folije;
papirnate serviete, brisače in robčki za enkratno 
uporabo (lahko se tudi kompostirajo!);

onesnažena embalaža,  
ki se ne da očistiti.

V individualni gradnji mešane komunalne odpadke odvažamo na 14 dni - glej urnik na: 
www.pup-saubermacher.si - urniki.

3 - KOVINSKA IN PLASTIČNA 
EMBALAŽA IN TETRAPAKI
Ker želimo še zmanjšati količine mešanih komunalnih 
odpadkov, smo v individualna gospodinjstva v občini 
Šmartno ob Paki, Šoštanj in delno v Velenju (KS 
Konovo, Šmartno, Gorica, Šalek, Stara vas) opremili z 
zabojnikom z rumenim pokrovom za mešano embalažo 
in jo odvažamo po sistemu »od vrat do vrat«.

V individualni gradnji mešano embalažo odvažamo 1-x mesečno- glej urnik na:  
ww.pup-saubermacher.si - urniki.

ZABOJNIKI ZA GOSPODINJSTVA

Pozor: 
odvoz odpadkov vršimo 

na vse praznične dni, 

razen 1. 1..  

namig za začetek leta 

2014: odvoz bo namesto 

v sredo 1. 1. 2014, v 

soboto 4. 1. 2014!

V embalažni zabojnik sodijo:

plastenke pijač in živil;
plastenke čistil in pralnih sredstev;
pločevinke živil in pijač;
votla embalaža mleka,  
sokov ipd. (tetrapaki);
plastični lončki in vrečke;
folije.

vse zabojnike za 

odpadke in embalažo,  

ki jih imate v 

gospodinjstvu, je 

potrebno pripraviti do  

6. ure zjutraj na 

odjemno mesto!



kompostiranje v lastni 
režiji (hišni kompostnik)

ločeno zbiranje v rjavem 
zabojniku

kompostiranje v lastni 
režiji v kombinaciji z 
ločenim zbiranjem

NASVETI ZA PRAVILNO 
KOMPOSTIRANJE
Zakaj kompostirati? Za izboljšanje sestave 
prsti; za učinkovitejše zadrževanje vlage v 
prsti; za boljšo prezračenost tal; za večjo 
akumulacijo toplote; za pridelavo zdravih 
rastlin s plodovi polnega okusa.

1. Odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, 
poslabšajo kakovost komposta (olupi agrumov 
in banan, s škodljivci napadene rastline, meso, 
kosti …) ali vsebujejo nevarne snovi, niso primerni 
za kompostiranje, lahko pa jih oddamo v rjav 
zabojnik.

2. Postavitev kompostnika 
 Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu 
izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan 
pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik 
naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo primerno 
prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča 
motenj (npr. smradu) na sosednjih zemljiščih. 
Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne 
sisteme, ne glede na to, ali gre za odprte 
kompostnike iz lesa ali žice, ali pa za plastične 
zaprte hišne kompostnike.

3. Tehnika pravilnega kompostiranja  
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s 

tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za 
dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje 
vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna 
zadostna količina kisika. To dosežemo tako, da 
suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) 
in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski 
odpadki) premešamo. Kuhinjske odpadke in 
ostanke hrane takoj prekrijemo z listjem, zemljo, 
travo ali jih rahlo zagrebemo. S tem preprečimo 
neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih 
gostov (na primer podgan in ptičev). V procesu 
razgradnje , ki poteka pri 50-60 stopinjah Celzija, 
mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo 
humus ter hranilne snovi. Poleg primerne 
temperature je potrebna tudi pravšnja vlažnost. 
Zato v času daljše poletne suše kompostni kup 
občasno navlažimo. Ko je hišni kompostnik 
poln, njegovo vsebino – po približno pol leta – 
preložimo. Tako ga prezračimo in pospešimo 
razkroj. Dozorel kompost presejemo skozi sito, 
ki ima odprtine velike od 15 do 20 milimetrov. 
Kar ne gre skozi sito, uporabimo kot strukturni 
material v novem kompostnem kupu ali pa za 
gnojenje sadnega drevja in večjih rastlin. 

4. Kako uporabiti pridelani kompost?  
Zrel, presejani kompost uporabimo za lončnice, 
gredice. Kompost lahko raztresemo po površini ali 
pa ga plitvo zamešamo v zemljo.

PRENOVLJENA 
SPLETNA STRAN
Obiščite nas na naši prenovljeni 
spletni strani, kjer najdete vse 
koristne informacije o pravilnem 
ravananju z odpadki oz. surovinami.

Preverite urnike odvoza, delovni 
čas zbirnih centrov, abecednik 
odpadkov in še mnoge druge 
zanimive stvari.

gospodinjstva lahko izbirajo med tremi načini ravnanja z biorazgradljivimi odpadki:

www. pup-saubermacher.siwww. pup-saubermacher.si



ZBIRANJE odpAdNE  
EmBAlAžE NA EkološkIh  
otokIh (v ZBIRAlNIcAh)
Vso embalažo sprejmejo embalažne družbe, ki 
jo še dodatno sortirajo, reciklirajo in oddajo v 
ponovno uporabo. 

PAPIR 
ZABOJNIK ZA PAPIR IN KARTONSKO EMBALAŽO 
(zabojnik z rdečim pokrovom)

V zabojnik sodijo: časopisi, revije, zvezki, knjige; 
prospekti, katalogi; pisemske ovojnice; pisarniški 
papir; ovojni papir; papirnate nakupovalne vrečke; 
kartonska embalaža; 

STEKLO
ZABOJNIK ZA STEKLENO EMBALAŽO 
(zabojnik z zelenim ali belim pokrovom)

V zabojnik sodijo:: steklenice živil in pijač; steklena 
embalaža zdravil in kozmetike; kozarci vloženih 
živil; druga steklena embalaža.

KOVINSKA IN PLASTIČNA 
EMBALAŽA IN TETRAPAKI
ZABOJNIK ZA PLASTIČNO IN KOVINSKO 
EMBALAŽO (zabojnik z modrim ali rumenim 
pokrovom)

V zabojnik sodijo: plastenke pijač in živil; votla 
embalaža mleka, sokov ipd. (tetrapaki); plastenke 
čistil in pralnih sredstev; plastični lončki in vrečke; 
pločevinke živil in pijač; folije.

ZBIRALNICE

Pri nakupu izdelkov 

bodite pozorni, da 

bo na embalaži 

katera od oznak, 

ki pomenijo, da 

se material lahko 

reciklira.


