NAVODILO ZA LOČEVANJE ODPADKOV
PLASTIČNA IN

PAPIR IN KARTON

EMBALAŽA
KOVINSKA

pločevinke
konzerve
tetrapak
plastenke
plastične vrečke
embalažni stiropor
trda plastična embalaža
(šamponi, gospodinjska
čistila)
 alu folija
 plastični lončki in kozarci
 pokrovi kozarcev za
vlaganje, plastični
pokrovčki








 plastični in kovinski
predmeti, ki niso
embalaža
 papir in karton
 plastične igrače
 plastični stoli
 steklo
 silažne mreže in silažne
folije
 plenice
 plastična embalaža
nevarnih snovi










 tetrapak
 plastificiran papir
 z živili umazan ali
prepojen papir
 papirnate brisače in robci
 vreče gradbenih
materialov
 tapete

BIOLOŠKI ODPADKI

• Ni vsa plastika embalaža!
• Embalaža mora biti izpraznjena.
• Zbrano embalažo stresite iz vrečk.

MEŠANI KOMUNALNI
ODPADKI









PREOSTANEK ODPADKOV

 plenice in drugi higienski
odpadki
 stare krpe, gobice, vilede
 manjši plastični predmeti
(igrače, flomastri, ščetke)
 vrečke sesalnikov, ohlajen
pepel
 keramična in porcelanasta
posoda, lončki rož
 polomljeni dežniki
 pomaščen peki papir,
žvečilni gumi, cigaretni
ogorki

zvezki
revije
kartoni za jajca
dopisni listi, kuverte
časopisi
karton
papirnate vrečke
katalogi, prospekti

ostanki hrane
ostanki sadja in zelenjave
listje, trava
zemlja
veje, manjše in zdrobljene
papirnate brisačke
kavna gošča

Odlagajte jih v
biorazgradljive vrečke!

 gradbeni odpadki, ki 		
nastanejo pri obnovah
stanovanj (ploščice,
beton, opeka, deske)
 posode z ostanki barv
 gasilni aparati
 plinske jeklenke
 kosovni odpadki

Odpadke do velikosti 30 cm,
ki jih ne znate razvrstiti, odložite v
zelen zabojnik za preostanek odpadkov.

debla in večji kosi lesa
plastične vrečke
kamni
ostanki kolin in poginule
živali
 iztrebki živali
 pepel
 posipni pesek za mačke





STEKLO






steklenice
kozarci za vlaganje
kozarci
steklena embalaža
zdravil in kozmetike








keramika
ogledala
ravno steklo
avtomobilsko steklo
žarnice
zamaški in pokrovčki od
steklene embalaže

Steklena embalaža
mora biti izpraznjena.

KOSOVNI ODPADKI

NEVARNI ODPADKI

 ostanki pesticidov in
njihova embalaža
 baterije in akumulatorji
 ostanki barv, topil
 kartuše
 ostanki jedilnih olj, masti
 zdravila
 neonske luči

ODPADKI VEČJIH DIMENZIJ








vzmetnice
pohištvo
talne obloge
senčila
večji kovinski predmeti
silažne mreže in silažne
folije

Odvoz kosovnih odpadkov
do 1 m3 lahko enkrat letno
naročite tudi na Simbiu.

Nevarne odpadki iz gospodinjstev
lahko tudi oddate v času akcije
zbiranje nevarnih odpadkov na terenu.

ZBIRNI CENTER
›› Zbirni center je urejen prostor, opremljen z zabojniki za ločeno oddajanje in začasno hranjenje ločeno zbranih odpadkov.
›› Namenjen je izključno gospodinjstvom.
›› V zbirni center lahko oddate tiste odpadke, ki jih ne morete razvrstiti v zabojnike doma ali na ekoloških otokih.
›› V zbirni center lahko letno oddate:
- do 3 m3 gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri manjših prenovah v gospodinjstvu
- do 3 m3 gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest (odpadki morajo biti zloženi na paleti in oviti v folijo) – prevzem je
možen le v ZC Bukovžlak!
- 4 avtomobilske gume
›› Zbirni centri v našem upravljanju so: Bukovžlak, Vojnik, Žalec, Prebold-Vransko, Polzela in Braslovče.

EK
ODPADNA EL TRIČNA IN
ELEKTRONSKA OPREMA







mali gospodinjski aparati
hladilniki
ekrani
računalniki
televizorji

Tel.: 03 425 64 00
info@simbio.si
www.simbio.si

GRADBENI ODPADKI






ostanki betona
opeka
ploščice
cement

GUME, RAVNO STEKLO,
EZ IN VEČJE VEJE,
ZELENI R
KOVINE, LES, AZBEST

