
 

 

Z ločenim zbiranjem do zmanjšanja odpadkov in prijetnejšega okolja 

Ste se že kdaj vprašali, ali bi lahko predmete, ki jih več ne potrebujemo, vnovič uporabili 

ali predelali? Prehranska industrija nas je zasula s številnimi novimi proizvodi, ki nam 

omogočajo zadovoljevanje osebnih potreb, po drugi strani pa ostajajo materiali, v katere 

so bili le-ti pakirani. Da bi se izognili goram odpadkov, je potrebno odpadne snovi zbirati 

ločeno in jih predajati registriranim zbiralcem. Samo ločeno zbrane odpadke lahko 

usmerimo v predelavo in ponovno uporabo.  

Pri ločenem zbiranju je pomembno, da so pločevinke, plastenke, vrečke, folije ter drugi proizvodi, ki so 

namenjeni shranjevanju prehranskih izdelkov, izpraznjeni ter očiščeni. Pravilno pripravljeno odpadno 

embalažo zbiramo v za to namenjenih vrečkah ali zabojnikih, saj vsako mešanje odpadkov zahteva 

dodatno sortiranje, s čemer podaljšamo čas predelave in povečamo stroške samega procesa. V okviru 

ločenega zbiranja komunalnih odpadkov tako družba Čisto mesto Ptuj omogoča občanom občin 

Cirkulane, Destrnik, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž, Trnovska vas, Videm, 

Zavrč in Žetale ločeno zbiranje glede na skupine odpadkov po materialni strukturi. Za lažje rokovanje 

z nastalimi odpadki vam v nadaljevanju predstavljamo pravilno ravnanje z odpadki, ki se pojavljajo v 

vašem gospodinjstvu.  

 

1. Plastična, kovinska, sestavljena in mešana embalaža se zbira v namenskih plastičnih prozornih 

vrečkah z napisom »mešana embalaža« 13-krat letno. V vrečko odlagamo: 

 plastenke in drugo embalažo iz plastike: kozarce, posode in lončke od prehranskih izdelkov, nosilne 

vrečke, škatle za sladice in drugo hrano, krožnike za enkratno uporabo, folijo za živila in alu folijo, 

podloge za pecivo, ovitke, zvitke, cevi in valje, kapsule za avtomate (npr. kavo, čaj, kakav), plastično 

embalažo tekočih pralnih sredstev, mehčalcev, šamponov, tekočih mil, 

 pločevinke in manjšo embalažo iz kovin: kozarce, posodice od prehranskih izdelkov, embalažo od 

hrane za hišne ljubljenčke, embalažo za vloženo zelenjavo in sadje, 

 sestavljeno embalažo oziroma TetraPak sokov, mleka in drugih pijač ter prehranskih izdelkov,  

 embalažni stiropor.  



 
V vrečke za mešano embalažo ne odlagamo:  

 onesnaženih cvetličnih lončkov, v katerih rastline ostanejo celo življenjsko dobo, čajnih filter vrečk, voščenih ovojev 

(npr. od sira), ovitkov klobas, obešalnikov, kartuš za tiskalnike, škatel za zgoščenke, DVD-je in videokasete,  

jedilnega pribora za enkratno uporabo, papirnatih modelov za pecivo.  

Opozorilo: Plastenke, pločevine in tetrapaki morajo biti izpraznjeni, čisti in stisnjeni. 

 

 

 

 

 

 

2. Papir in karton ter papirna in kartonska embalaža se zbira v namenskih zelenih zabojnikih z rdečim pokrovom 

in napisom »papir« 13-krat letno. V zabojnik odlagamo:  

 časopise, revije, zvezke, knjige, papirnate vrečke, kartonske škatle, pisemski in ovojni papir ter ostale predmete iz 

papirja, lepenke in valovite lepenke.  

V zabojnik za zbiranje kartona in papirne embalaže ne odlagamo:  

 embalaže mleka in sokov (mešana embalaža), mastni in povoščen papir, tapete ali celofan (mešani komunalni 

odpadki), folije iz umetnih mas, higienski papir, robčki in serviete (mešani komunalni odpadki), vreče za krmila, 

vreče za cement (mešani komunalni odpadki). 

Opozorilo: Kartonske škatle morajo biti raztrgane in zložene, da zasedejo čim manj prostora.  

 

 

 

 

 

3. Steklo in steklena embalaža se zbira v namenskih zelenih zabojnikih z belim pokrovom, ki se nahajajo na 

ekoloških otokih. V zabojnik odlagamo: 

 vse vrste steklenic, manjše predmete iz stekla (cevke, steklene posode, kozarce), stekleno embalažo zdravil in 

kozmetike, kozarce vloženih živil.  

  



 
V zabojnik za zbiranje steklene embalaže ne odlagamo: 

 okenskega  in drugega ravnega stekla, ogledal, ognjevarnega stekla, avtomobilskega stekla, stekla žarometov, posode 

iz porcelana in keramike, neonskih svetilk, steklenic z vsebino.  

Opozorilo: Steklenice morajo biti izpraznjene oziroma iztočene, čiste ter brez zamaškov, ki sodijo v mešano embalažo. 

Steklene proizvode iz rubrike »ne odlagamo« lahko v ustrezno ravnanje predate v zbirnem centru.  

 

 

 

 

 

Biološko razgradljivi odpadki se zbirajo v namenskem rjavem zabojniku z napisom »biološki odpadki« 42-krat 

letno. V zabojnik odlagamo:    

 kuhane ostanke hrane, zelenjavne in sadne odpadke, jajčne lupine, pokvarjene prehranske izdelke, papirnate robčke, 

brisače in serviete, filter vrečke, kavne usedline, odpadno razrezano vejevje, travo, listje, rože, plevel, staro zemljo 

lončnic 

V zabojnik za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov ne odlagamo: 

 cigaretnih ogorkov, kosti (mešani komunalni odpadki), plenic in higienskih vložkov (mešani komunalni odpadki), 

iztrebkov in fekalij, tekstila, usnja, zdravil, kemikalij, maščob ali odpadnega kuhinjskega olja. 

Opozorilo: Tekočih ostankov hrane (npr. juha) v zabojnik ne odlagamo. 

 

 

 

 

Vsak dan se je potrebno zavedati, da lahko s pravilnim ločenim zbiranjem zmanjšamo količine odpadkov za odlaganje 

in omogočimo njihovo ponovno uporabo. Vljudno vas prosimo, da navodila za pravilno ločevanje odpadkov dosledno 

upoštevate, saj bomo izvajali kontrolne preglede vsebine odpadkov. Vsako nepravilno odlaganje v namenski zabojnik 

ali vrečko za zbiranje se sankcionira po odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v vaši občini. 

  

Navodila za pravilno ločevanje odpadkov lahko najdete tudi na spletni strani: 

https://cistomesto.si/2019/04/01/zlozenka-za-locevanje-odpadkov/. Za dodatne informacije smo vam na voljo na 

telefonski številki 02/780-90-20. 
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