Skrb za okolje je v
naših rokah

Ločeno zbiranje
odpadkov

Narava je lepa, ljubite jo! Kdor je ne ljubi, ni
človek.
Ni ga človeka, ki se po dolgi megleni zimi,
spomladi ne zazre v cvetoče drevo in
komaj čaka na prve češnje.

Vsakodnevno na območju BTC
proizvedemo veliko količino odpadkov, ki
pa se iz dneva v dan še veča. Velike količine
odpadkov se je težko znebiti, ne da bi pri
tem onesnaževali vodo, zrak in zemljo. Za
obvarovanje svojega okolja in neposredno
tudi svojega zdravja, moramo začeti
oziroma nadaljevati z načrtnim zbiranjem
in gospodarnim ravnanjem z uporabnimi
odpadki, ki so primerni za ponovno
predelavo. Surovine, ki jih zbiramo ločeno,
se bodo vrnile v ponovno predelavo, s
tem pa bomo razbremenili odlagališča,
ohranjali naravna bogastva (gozdove, čiste
reke….) in zmanjšali porabo energije.

V družbi BTC se zavedamo lepote narave
in družbene odgovornosti, ki jo nosi BTC
skupaj z obiskovalci in poslovnimi partnerji.
Prav zaradi tega smo se odločili, da skupaj
z vami oblikujemo naravi prijazno okolje, ki
bo prijazno tudi do prihodnjih generacij.
Na območju BTC City-ja so zgrajena
odlagalna mesta , katera glede na potrebe
odpadkov nudijo prostor za papir in
embalažo, plastiko in prostor za smeti
oziroma ostale odpadke.

Prihodnost je
v naših rokah!

Ločeno zbiranje odpadkov pomeni skrbno,
strokovno in premišljeno razvrščanje
odpadkov, ki jih zbiramo na posebnih
odlagalnih mestih po območju BTC-ja.

Prisluhnite naravi in jo pustite
lepo za naše zanamce!
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Papir in folija
Papir in karton predstavljata največji
delež odpadkov, zato poskrbimo, da se ju
reciklira in s tem razbremenimo okolje.
V zabojnik za papir in karton sodijo:
-

kartonska embalaža,
lepenka,
papirnate nakupovalne vrečke,
pisarniški papir,
časopisi,
revije,
prospekti,
katalogi,
pisemske ovojnice,
ovojni papir,
plastična folija.

Da bo prostora v zabojniku
dovolj za vse, svetujemo,
da kartonske škatle in
drugo embalažo z veliko
prostornino zložimo.

Plastična embalaža
Plastična embalaža je nepogrešljiv
spremljevalec izdelkov. Delež plastične
embalaže ter papirja in kartona se pri
izdelkih iz leta v leto povečuje. K temu nas
je prisilila tudi globalizacija, saj se veliko
izdelkov proizvede na drugem koncu
sveta, ki jih je potrebno med transportom
zaščititi.
V zabojnike za plastično embalažo sodi
plastika in embalaža iz plastike, kovine in
embalaža iz kovin, embalaža iz sestavljenih
materialov ter:
- plastenke pijač in živil,
- plastenke čistil in pralnih sredstev,
- pločevinke živil in pijač,
- votla embalaža od mleka, sokov ipd.,
- plastični lončki in vrečke.

PAPIR IN FOLIJA

PLASTIČNA EMBALAŽA

Smeti
Mešane odpadke, ki se ne sortirajo,
imenujemo kar smeti. V smeteh je še
vedno veliko preveč odpadkov, ki jih
lahko sortiramo in uporabimo v procesu
reciklaže. Naš skupni cilj je, da čim manj
obremenjujemo deponije, zato vas
pozivamo k ločevanju odpadkov.
S pomočjo ločevanja odpadkov in
recikliranja bomo skupaj zmanjšali
obremenitev vplivov na okolje.

SMETI

Z vami do lepšega okolja.

