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Kaj odlagamo? 
Plastenke, konzerve in pločevinke, votlo sestavljeno 
embalažo mleka in sokov (tetrapak), plastenke čistil 
in pralnih sredstev, plastične vrečke in jogurtove 
lončke, plastično embalažo šamponov, zobnih past in 
tekočih mil, embalažo CD-jev in DVD-jev, plastično in 
alu folijo, v katero so zaviti izdelki, ter embalažo iz 
stiropora. 

Časopise, revije, zvezke, knjige, prospekte, 
kataloge, pisemske ovojnice, pisarniški in ovojni 
papir, papirnate nakupovalne vrečke ter 
kartonsko embalažo in lepenko. 

Steklenice živil in pijač, stekleno embalažo 
zdravil in kozmetike, kozarce vloženih živil in 
drugo stekleno embalažo. 
 

Kaj ne sodi v zabojnik? 

Plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovi ostanki 
(motornih in druge vrste mineralnih olj, sredstva za 
zaščito rastlin, barv, lakov ipd.), celofan, CD, DVD in 
gramofonske plošče, kosovni plastični predmeti 
(polomljen plastični stoli, talne obloge) in igrače. 

Tetrapaki (odložimo jih v zabojnik za embalažo),  
indigo kopirni, povoščen ali plastificiranega papir, 
tapete in celofan, cigaretni zavojčki, z živili 
pomazana ali prepojena papirnata in kartonska 
embalaža ter papirnate brisače, prtički in robčki pa 
sodijo med mešane komunalne odpadke. 

Okensko in drugo ravno steklo (oddate ga v zbirnem 
centru), neonske, halogenske in žarilne žarnice ter 
svetlobne cevi (to so nevarni odpadki), navadne 
žarnice, avtomobilsko steklo, ogledala, porcelan in 
keramika, kristalno in ekransko steklo, pleksi in 
karbonsko steklo, laboratorijsko in ognjevarno 
steklo (odložite jih med mešane komunalne 
odpadke). 

Kako odlagamo? 

Pomembno je, da embalažo vedno izpraznite. Če je 
mogoče jo tudi stisnete, tako da vam pri ločevanju doma 
in kasneje pri odlaganju zavzame čim manj prostora. 
Preden embalažo odložite, ji vedno odstranite pokrovček 
ali zamašek. Embalažo samo splaknite, ni je potrebno 
pomivati. 

 

Naprošamo vas, da si vzamete minuto in kartonaste 
škatle raztrgate in zložite, da zasedejo čim manj 
prostora. Pri novih zabojnikih je reža za odlaganje 
precej majhna in cele škatle ne boste mogli odložiti 
v zabojnik. Odstranite tudi lepilne trakove. Če je 
revija zavita v zaščitno folijo, to odložite v zabojnik z 
rumenim pokrovom. 

Stekleno embalažo vedno izpraznite in ji odstranite 
zamaške ali pokrovčke. Pokrovčke odložite v 
zabojnik za embalažo, plutovinaste zamaške pa v 
zabojnik za mešane komunalne odpadke. Steklo je 
izjemno hvaležna surovina, saj ga je mogoče 
stoodstotno reciklirati in uporabljamo ga lahko 
vedno znova, ne da bi izgubilo na kakovosti. 


