KOVINA, ki jo je dovoljeno odlagati v RUMEN zabojnik:
• prazne kovinske doze alkoholnih in brezalkoholnih
pijač
• prazne pločevinke živilskih proizvodov in drugi
manjši kovinski predmeti
Vendar pa vanj nikakor ne odlagajte:
• pločevink z ostanki barve, laka in olja
• pločevink z ostanki kemikalij
• steklenic in pločevink z vnetljivimi in eksplozivnimi
tekočinami
• nekovinske embalaže
• doz in pločevink pod pritiskom (spreji, deodoranti)

Vendar pa obstajajo odpadki, ki jih ni mogoče
odložiti niti v zelen zabojnik. Gre za nevarne
odpadke, ki lahko resno škodijo zdravju ljudi in
okolju, razen če se zbirajo ločeno v predvidenih
posodah na določenih lokacijah.
Nevarni odpadki, ki lahko resno škodijo zdravju
ljudi in okolju so: stara zdravila, odpadne baterije in
akumulatorji, barve, laki, topila, pesticidi, pločevinke
pod pritiskom, energetsko varčne žarnice ...

Vsega, kar konča v ZELENEM zabojniku, ne smete
odložiti v razsutem stanju. Zato vas prosimo, da pustite
vse preostale odpadke v ustrezno zaprti embalaži.

Od večslojne EMBALAŽE je dovoljeno ločevati:
• Embalažo za mleko in mlečne pijače, sadne sokove,
vodo, omake in paradižnikov pire, juhe, pudinge,
sladolede, sire in vina
Vendar pa ne odlagajte:
• Večplastne embalaže za zdravila
Za odlaganje v rumen zabojnik je treba plastično,
kovinsko in večslojno embalažo:
• ustrezno izprazniti
• po možnosti sprati z vodo
• odstraniti neželene snovi, kot so pluta ali plastični
deli
• stisniti zrak in jo stisniti tako, da ta zavzema čim
manj prostora

ZELEN zabojnik
V ZELEN zabojnik odlagamo odpadke, ki niso
namenjeni za druge zabojnike, ki nastanejo med
našimi dnevnimi aktivnostmi.
V ZELEN zabojnik lahko odložite:
• odpadke čiščenja in pometanja, masten in umazan
papir, papirnate brisače, kuhinjske odpadke,
plenice, higienske vložke, hladen pepel, čike, pluto,
keramično in porcelansko posodo, igrače, žvečilne
gumije, gumijaste rokavice, vrečke za sesalec, CD-je
in DVD-je ...

Za več informacij o sredstvih EU obiščite
www.strukturnifondovi.hr i www.razvoj.gov.hr
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KAKO PRAVILNO
UPORABLJATI
ZABOJNIKE ZA
SMETI?

Dragi gostje, veseli smo, da ste izbrali našo destinacijo za
vaše počitnice in upamo, da boste preživeli nepozabne
trenutke na Reki in v njeni okolici. Da bi lahko uživali v
brezskrbnih počitnicah, naše službe pobirajo na zbiranju
odpadkov, ki se po modelu krožnega gospodarjenja z
odpadki pripravijo na recikliranje.
Zato se vam, naši gostje, zahvaljujemo, da ločujete
odpadke po vrstah, saj z mešanjem različnih vrst
odpadkov izgubimo koristne lastnosti in odpadke
pretvorimo v “smeti”! Zabojnike za odpadke smo pripravili
zato, da bodo odpadki izkoriščeni in da se neuporabljeni
in nabrani odpadki ne bodo spremnili v “smeti”.

KAKO PRAVILNO UPORABLJATI
ZABOJNIKE ZA SMETI?
MODER ZABOJNIK
V MODER zabojnik lahko odložite:
• časopise, revije, prospekte, kataloge
• zvezke, knjige, telefonske imenike, pobarvanke
• pisarniški in računalniški papir, pisma, pisarniške
tiskovine, papirnate vrečke
• mape, kartone, kartonske škatle, kartonske mape,
valovito lepenko
V modri zabojnik ne odlagajte:
• Indigo papirja in papirja z ogljem, fotografij in
fotografskega papirja
• mastnega in umazanega papirja, gumiranih nalepk,
plenic
• plastificiranega in metaliziranega papirja, papirnatih
brisač
Za odlaganje v modri zabojnik treba:
• zložiti kartonske škatle, da bodo zasedale čim manj
prostora
• odstraniti neželene dele iz papirja in kartona, kot so
lepilni trakovi, plastika ali stiropor
• karton ali papirji ne smejo biti zameščeni ali umazani

ORANŽEN Zabojnik
V ORANŽEN zabojnik odložite:
• Steklenice in kozarce vseh barv
V ORANŽEN zabojnik ni dovoljeno odlagati:
• okenskega, avtomobilskega, kristalnega,
optičnega, armiranega in laboratorijskega stekla
in steklene volne
• žarnic in fluorescenčnih sijalk
• izdelkov iz porcelana in keramike
Za odlaganje v ORANŽNI zabojnik je treba:
• pravilno izprazniti stekleno embalažo in jo sprati
• odstraniti pokrovčke in druge nezaželene snovi
(papirnate etikete itd.)

Povratno plastično in stekleno embalažo odnesite
v najbližjo trgovino, ostalo pa odložite v primerno
posodo na zelenih otokih.

RUMEN zabojnik
V RUMEN zabojnik odložite:
• plastiko, kovino in večslojno embalažo
Plastika, ki jo je dovoljeno odlagati v RUMEN zabojnik:
• polietilenske vrečke, folije, filmi, mehurčkasto s
embalažo
• steklenice jedilnega olja, destilirane vode, čistilnih
in pralnih sredstev, kozmetike, zdravil (razen
citostatikov), živil itd.
• skodelice in kozarce za jogurte, sire itd.
• Penasto embalažo iz katere se izdelujejo podložki
za živila, zaščitno embalažo iz stiroporja za različna
živila
• druge plastične izdelke, kot so steklenice za pijače,
čepi, plastični krožniki, jedilni pribor itd., Na njih pa so
lahko oznake PE-HD, PP, PVC, PS, PET
PLASTIKA, ki se je ne sme odlagati v RUMEN zabojnik:
• plastična embalaža, ki vsebuje nevarne snovi, kot so
motorna olja, pesticidi, herbicidi, strupi itd.
• celofan
• CD, DVD in plošče

