MOBILNI EKOLOŠKI
OTOK ZAVRČ

Za ohranitev čistega in zdravega okolja se ukvarja vse
več ljudi. To je delno zaradi večje ekološke
ozaveščenosti ljudi, v zadnejm času pa to spodbujajo
tudi gospodarske razmere.

V zabojnik za PAPIR in KARTON sodijo:

Ekološki otoki
Ekološki otoki so mesta v strnjenih naseljih, kjer so
postavljeni zabojniki za različne vrste odpadkov, ki se
lahko predelajo in ponovno uporabijo pri proizvodnji
novih izdelkov

Torej, skoraj vse, kar se v vašem gospodinjstvu znajde
med odpadki, lahko ločeno odlagate na opremljenih
ekoloških otokih. Vseeno pa obstajajo odpadki, ki jih
tam ne smemo odlagati.


















škatle od živil - testenine, riž, kosmiči, itd.,
knjige,
katalogi,
zvezki,
ovojni papir,
lepenka,
papirnate vrečke,
pisemske ovojnice,
pisarniški papir,
prospekti,
časopisi,
revije,
prazne role toaletnega papirja,
škatle od kozmetike,
škatle od zdravil,
škatle od čevljev.

V zabojnik za MEŠANO ODPADNO
EMBALAŽO sodijo

Zakaj ločeno zbiranje odpadkov?

V zabojnik za STEKLO sodijo:



















sestavljena embalaža - "tetrapak" - embalaža
sokov, mleka, jogurtov,
tube,
plastična folija,
plastenke pijač in živil,
plastenke čistil in pralnih sredstev,
konzerve,
pločevinke živil in pijač,
plastenke čistil in pralnih sredstev,
plastična embalaža nenevarnih kemikalij,
kovinska folija - "alu folija",
plastični kozarci in lončki,
plastične vrečke,
plastična posoda.








steklenice pijač,
steklenice živil,
stekleni kozarci, vrči, sklede,
kozarci vloženih živil,
steklena embalaža zdravil,
steklena embalaža kozmetike.







ker lahko večino odpadkov recikliramo
ker so naravni viri omejeni
ker tako ne povzročamo vedno novih potreb
po odlagališčih v naravi.
ker v Sloveniji povprečno ustvarimo 430 kg
odpadkov na prebivalca, kar je 860.000 ton
na leto.
ker lahko z ločenim zbiranjem kar 80
odstotkov odpadkov znova predelamo v
koristne, uporabne stvari.
ker sprejemamo odgovornost za svoje
ravnanje. Ker mislimo na prihodnost. Ker
želimo ohraniti možnosti za razvoj človekove
dejavnosti v zdravem naravnem okolju. Ker
imamo radi svoje okolje v vsej njegovi
edinstvenosti.

In ker je: Prijazno okolju, prijetno ljudem!

