TABELA SORTIRANJA ODPADKOV

DA

EMBALAŽA
RUMENA BARVA
ZABOJNIK oz. EKOLOŠKI OTOK

plastenke pijač
plastenke živil

NE

DA

embalaža barv

lepenka

embalaža pesticidov ovojni papir

plastične vrečke in
folije

otroške plastične
igrače

embalaža tekočih
živil (tetrapaki)
pločevinke živil

pločevinke pijač

embalaža čistil in
mehčalcev
stiropor (manjši
kosi)

pladnji za enkratno
uporabo

kozarci za enkratno
uporabo
skodelice za
enkratno uporabo

embalaža globoko
zmrznjenih živil
vreče sipkih
materialov

ovojni papir od
čokolade

NE

embalaža motornih
embalaža
kartonska embalaža
olj
(»tetrapaki«)

plastični kozarci in
lončki
plastenke od
kozmetike in deo.

PAPIR
RDEČA BARVA
EKOLOŠKI OTOK

embalaža razrečil

papirnate
nakupovalne vreč.
časopisi

plasični stoli

revije

rolete

zvezki

pomazana ali
prepojena emba.

pladnji za enkratno
uporabo
skodelice za
enkratno uporabo

embalaža globoko
zmrznjenih živil

ovitki od čokolade

samokopirni papir

prospekti

povoščen papir

katalogi

plastificiran papir

pisarniški papir

celofan,

vreče lepil,
cementa, apna,
krmil
vreče sipkih
materialov
tapete

higijenski papir,
prtički, robči

NE

KOSOVNI IN NEVARNI
DA

steklenice in
stekleničke

okenjsko steklo

živil

avtomobilsko steklo embalaža barv

pijač

kozarci za enkratno
kozmetike
uporabo

knjige

pisemske ovojnice

DA

STEKLO
ZELENA BARVA
EKOLOŠKI OTOK

zdravil

in embalažnega
stiropora

oddati v zbirnem
centru

DA

PUSTOTNK

ZBIRNI CENTER

ORGANSKI-BIOLOŠKI

DA

DA

NE

DA

DOMA

NE

OSTANEK KOMUNALNIH
ODP.
ZABOJNIK oz. EKO. OTOK
DA

embalaža motornih
vrata
olj

gospodinjska olja

zemlja

ometi

železo

odpadne veje

plastika

olja in masti

pesek

keramika

plastika

trava

steklo

samokopirni papir

ogledala

embalaža pesticidov rolete

premazi, lepila

opeka

apno

inštalacijski material listje

kovine

povoščen papir

kristalno steklo

embalaža razrečil

karnise

črnila

kamenje

cement

vodovodne cevi

zemlje lončnic

keramika

plastificiran papir

radiatorji

topila

beton

lepila

pipe

rože

kosti maščobe

celofan,

plasični stoli

bela tehnika

kisline

plevel

tekstil

pleksi steklo

rolete

pohištvo

baze

karbonsko steklo

okenjsko steklo

vzmetnice

pesticidi

stelja

zdravila

avtomobilsko steklo

kristalno steklo

preproge

fluorescentne cevi

lesni pepel

oblanci

ogledala

laboratorijsko steklo ekransko steklo

sanitarni elementi

čistila

zelenjava

žagovina

karbonsko steklo

ognjevarno steklo

žarnice s plinom

elektronske naprave zdravila

sadje

iztrebki

steklo iz umetnih mas

keramika

pleksi steklo

kolesa

baterije

jajčne lupine

plenice

laboratorijsko steklo

folija od bal

športna oprema

akumulatorji

kavna usedlina

ognjevarno steklo

filter vrečke

porcelan

ekransko steklo

kozarcev za vlaganje svetila

steklo iz umetnih
mas

porcelan
kamenje

otroške plastične
igrače

železo on ostale
kovine
plastika

okna

električna in
avtomobilske gume
elektronska opr.
večje količine
tekstila

inštalacijski materialobutev
večji kosi
vodovodne cevi
pipe

Opomba: Večje
količine (kartona

ZBIRNI CENTER

DA

GRADBENI

plastična strešna
krutina
zdravila

posoda

večji plastični
predmeti
stiropor

tlačne posode

spreji neizpraznjeni

plastična strešna
krutina

gnilo sadje

vsebina vrečk od
sesalca

pomazana ali prepojena
embalaža

vreče lepil, cementa,
apna, krmil
tapete

kuhani ostanki
hrane

inštalacijski material

pokvarjena hrana

kosti maščobe

brisače

tekstil

higijenski papir,
prtički, robči

papirnate vrečke

železo

oblanci in žagovina

CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI OSOJNICA - DELOVNI ČAS:
Torek: od 17.00 do 19.00 ure
Sreda: od 10.00 do 12.00 ure in od 17.00 do 19.00 ure
Petek: od 10.00 do 12.00 ure
Sobota: od 10.00 do 12.00 ure
Ponedeljek, četrtek: ZAPRTO
Odlaganje kosovnih odpadkov v ZC je za občane brezplačno. Odlaganje komunalnih odpadkov v ZC pa je mogoče le v tipskih vrečah, ki se kupijo na Občini Žiri.
Telefonske številke, na katere lahko kličete v zvezi s komunalnimi odpadki: 04 50 50714, 041 589 860
Zbirni center Osojnica: 041-789 861 (Miran Benedik)

vsebina vrečk od sesalca
iztrebki
plenice
žarnica z nitko

