LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
Spoštovani!
Obveščamo Vas, da smo na področju ravnanja z odpadki, zaradi potreb ločenega zbiranja,
namestili v občini Metlika 99 EKOLOŠKIH OTOKOV.
Ločeno zbiranje odpadkov je obveza vsakega izmed nas, vsakega povzročitelja odpadkov.
Neupoš tevanje navodil in napačno ravnanje z odpadki je lahko tudi sankcionirano.
Žal š e vedno opažamo, da je kultura ločenega zbiranja odpadkov v nekaterih naseljih (npr.
blokovskih), kljub neposredni bližini ekološ kih otokov, zelo nizka. V marsikaterem zabojniku za
ostanek komunalnih odpadkov ponekod še vedno najdemo polno plastenk, pločevink, papirja
in stekla, ki pa sodijo na ekološ ki otok. Prav tako se na nekaterih ekoloških otokih pojavljajo
odpadki, ki tja ne sodijo (kosovni odpadki, avtomobilske gume …).
Zato v nadaljevanju povzemamo navodila ločenega zbiranja odpadkov, med katerimi si lahko
preberete tudi kaj sodi v kateri zabojnik na eko otoku.

ZABOJNIK Z RDEČIM POKROVOM JE NAMENJEN ZBIRANJU PAPIRJA,

ZELEN ZABOJNIK JE NAMENJEN LOČENEMU ZBIRANJU STEKLA,
RUMEN POKROV PA OZNAČUJE ZABOJNIKA ZA
ZBIRANJE PLASTENK IN PLASTIČNE EMBALAŽE.

Vsem tistim, ki odpadke pridno ločujete, čestitamo, saj nam podatki kažejo, da je ločeno
zbranih odpadkov iz meseca v mesec več, žal pa neodgovorno ravnanje in odlaganje odpadkov
na eko otokih povzroča dodatne stroške pri ravnanju z odpadki.
Eko otoki so namenjeni odlaganju manjših količin odpadkov iz gospodinjstev, večje
količine odpadkov, pa lahko oddate brez nadomestila skozi celo leto na ZC Bočka.

Vrni embalažo v reciklažo

PRAVILA LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV

ČASOPISI, REVIJE,
KUVERTE, VREČKE,
KARTONSKE ŠKATLE IN
OSTALA PAPIRNA IN
KARTONSKA EMBALAŽA

PAPIR

PRAZNE IN ČISTE
STEKLENICE,
KOZARCI ZA
VLAGANJE

…

STEKLO

KARTONSKE ŠKATLE
RAZTRGAJ ALI ZLOŽI!

PLASTENKE
PIJAČ

PLASTENKE

PRED ODLAGANJEM
PLASTENKO OBVEZNO
STISNI ALI JO
POHODI!

PLASTIČNI LONČKI (JOGURTOVI,
KAVNI…), PLASTIČNA EMBALAŽA
ŽIVIL, PLASTIČNE VREČKE IN
FOLIJE, PLASTENKE ČISTILNIH
SREDSTEV,EMBALAŽA ŠAMPONOV,
TEKOČIH MIL, PLASTIČNI ZABOJI.

PLASTIČNA
EMBALAŽA
VSA EMBALAŽA
MORA BITI
IZPRAZNJENA IN
ČISTA!
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