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Brošura o recikliranju

Kaj je recikliranje?

Recikliranje je predelava že
uporabljenih,  odpadnih snovi 

v proizvodnem procesu. Namen
recikliranja je zmanjšanje trošenja

uporabnih snovi, zmanjšanje
porabe surovin in obenem

preprečevanje onesnaževanja
zraka s sežigom odpadkov,

onesnaževanje vode in zemlje z
odlaganjem odpadkov na divjih

odlagališčih . Recikliranje je tako
izredno pomemben del sodobnega
ravnanja z odpadki, kjer lahko prav
vsakdo izmed nas doda kamenček
v mozaik. S tem ne dobimo samo

novih izdelkov, temveč na tak način
prihranimo naravne vire.
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Zamaški in pokrovčki steklenic in
steklene embalaže, žarnice, pleksi 
steklo, okensko steklo, ogledala,
armirano steklo, svinčeno steklo,
avtomobilsko steklo, kristal, žarnice,
steklenice iz umetnih mas, porcelan.

Steklena embalaža, kot so kozarci za
vložena živila, steklenice olja, vina,
sokov, piva, žganih pijač, zdravil,
kozmetične stekleničke in parfumi,...

ZABOJNIKI ZA PLASTIKO IN
RECIKLIRANJE PLASTIKE

Posebno pozornost pa je
potrebno nameniti

nevarnim odpadkom, ki
lahko ob napačnem

odlaganju povzročijo
ogromno škode. Med

nevarne odpadke spadajo:
baterije, kartuše, tonerji,
akomulatorji, pesticidi,
zdravila, laki in barve,

odpadna motorna olja in
kemikalije, ki jih lahko

pustite v zbirnih centrih
izvajalcev lokalne javne

službe ravnanja z
odpadki, v zbiralnicah

nevarnih frakcij, premični
zbiralnici nevarnih

odpadkov ali v zbirnih
centrih, če so urejeni kot

zbiralnice nevarnih
frakcij.

Kaj lahko recikliramo?

ZABOJNIKI ZA STEKLO IN
RECIKLIRANJE STEKLA:

ZABOJNIKI ZA PAPIR 
IN RECIKLIRANJE PAPIRJA

Papirnati izdelki, kot so kartoni, ovojne
embalaže, lepenke, časopisi, revije, letaki,
katalogi, zvezki, papirnate nakupovalne
vreče, kuverte, knjige, ovojni papir.

Vse plastenke pijač in ostalih živil,
jogurtovi lončki, plastični kozarčki, 
PVC vrečke in folije, pločevinke hrane,
pijače in ostalih živil, najlon, slamice,
konzerve, stiropor, kovinski pokrovčki.

Plastenke in pločevinke neživil, ki so
vsebovale nevarne kemikalije, kot so
barve, laki, motorna olja, kosovni
odpadki.

Robčki, papirnate brisače, toaletni papir,
celofan, tetrapaki in njim podobne
embalaže, ves papir z ostanki živil.

ZABOJNIK ZA 
BIOLOŠKE ODPADKE

Zemlja, rože, pokošena trava, vejevje,
posušeni listi, plevel, rezano grmičevje,
zelenjava in sadje, kavni filtri in kavna
usedlina, čajne vrečke, pokvarjena hrana,
papirnati robčki …

Embalaža hrane in drugih ne živil, papirni
izdelki, plastični in stekleni predmeti,
nevarni odpadki, odpadna električna in
elektronska oprema, obutev, tekstil,
kosovni odpadki ...

MEŠANI ODPADKI

Higienski material, plenice, umazana
embalaža, pepel in preostanek odpadkov.


