Navodilo za ločevanje odpadkov
MEŠANA
EMBALAŽA

i

Vsa embalaža naj bo prazna, čista in
stisnjena.

-- plastenke
-- plastične vrečke in folije
-- plastična embalaža pralnih
sredstev
-- plastični lončki in kozarci
-- pločevinke

-----

konzerve
alu folija
stiropor
večslojna embalaža za
hrano in pijačo (tetrapak)

PAPIR
-- časopisi, revije, katalogi,
prospekti
-- karton, lepenka, kartoni
za jajca
-- dopisni papir, kuverte,
zvezki
-- papirne vrečke in nosilne
papirnate vrečke
-- kartonske škatle

STEKLO
-- barvno in belo steklo
-- vse vrste steklenic
-- kozarci za konzerviranje
(brez pokrovov)

-- steklena embalaža
kozmetike (prazna)
-- steklena embalaža od
zdravil (prazna)

BIOLOŠKI
ODPADKI
-----

kuhani ostanki hrane
zelenjavni in sadni odpadki
jajčne lupine
pokvarjeni prehrambeni
izdelki
-- gnilo sadje, olupki
-- papirnati robčki, brisače,
serviete
-- filter vrečke od čaja, kavne
usedline

-- odpadno vejevje, odrez
grmovnic
-- trava, listje, ostanki rož
-- lubje, zemlja (v manjšem
obsegu)
-- plevel
-- lesni pepel (ohlajen)
-- stelja malih živali

MEŠANI
KOMUNALNI
ODPADKI
-- ovojni papir
-- kartonska embalaža za
zamrznjene jedi

KOSOVNI
ODPADKI

i

Čez leto se v gospodinjstvih nabirajo kosovni odpadki,
ki jih zaradi svoje teže, velikosti in oblike ne moremo
odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke ali
druge vrste odpadkov. Zato se organizira za občane
odvoz 1-krat letno iz gospodinjstev ali na klic oz. lahko
te odpadke pripeljejo v svoj zbirni center.

Med kosovne odpadke spadajo:
-- oblazinjeno pohištvo (fotelj,
kavč …)
--- vzmetnice, preproge, leseno
in stavbno pohištvo (miza,
-omara, postelja, stol, vrata,
-okna...)
-- sanitarna oprema (umivalnik, -wc školjka, bide, kopalna
kad, tuš kabina…)
--- kovinski predmeti
(pomivalno korito, radiator,
-stojalo za perilo, otroški

voziček, okovje, nosilci…)
športna oprema (kolo,
smuči, jadralna deska…)
večji kosi raznih posod
večji leseni, kovinski in
plastični predmeti
ostali kosovni odpadki (vrtna
oprema, igrala…)
bela tehnika in drugi
gospodinjski aparati
električni in elektronski
aparati

-- vse, kar ne sodi med
mešano embalažo, papir,
steklo, biološke, nevarne
in kosovne odpadke
-- hišne smeti (od
pometanja)
-- neuporabna oblačila (v
manjšem obsegu)
-- neuporabna obutev
-- odpadki iz keramike in
porcelana

ZCO

i

-----------

odpadki iz gume in usnja
vrečke iz sesalnikov
tapete
okensko steklo
plenice
onesnažena embalaža
celofan
ohlajen premogov pepel
kosti, lasje
olupki agrumov

ZBIRNI
CENTER
ODPADKOV
Med letom lahko občani dostavijo odpadke
tudi v zbirne centre v njihovi bližini (občini), kjer
ločeno oddajo tako nenevarne kot tudi nevarne
odpadke.

V zbirnem centru lahko oddate:
-- papir in karton vseh vrst in
-velikosti, vključno z odpadno -embalažo iz papirja in
kartona
-- steklo vseh velikosti in
oblik, vključno z odpadno
-embalažo iz stekla
-- plastiko, vključno z odpadno -embalažo iz plastike in
-sestavljenih materialov
-- odpadke iz kovin, vključno z
odpadno embalažo iz kovin --- les, vključno z odpadno
embalažo iz lesa

oblačila, tekstil
jedilno olje in maščobe,
barve, črnila, lepila in smole,
ki ne vsebujejo nevarnih
snovi
detergenti, ki ne vsebujejo
nevarne snovi
baterije in akumulatorje
električno in elektronsko
opremo, ki ne vsebuje
nevarne snovi
kosovne odpadke

Za življenja vredno okolje. I www.saubermacher.si I T: +386 2 620 23 00

NEVARNI
ODPADKI

i

Nevarnih gospodinjskih odpadkov nikoli ne
smemo odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi
odpadki. Ker v gospodinjstvu nastajajo manjše
količine nevarnih odpadkov jih lahko nekaj
mesecev skladiščimo doma, tako da ne
predstavljajo potencialne nevarnosti za okolje.

Med nevarne odpadke spadajo:
-- onesnažena embalaža
in embalaža pršil (prazna
embalaža ali embalaža z
-ostanki barv, lakov, lepil,
pesticidov, olj…)
--- absorbenti (čopiči, krpe,
mešala, lopatice…)
--- barve, laki, impregnirana
sredstva, premazi,…
-- odpadna olja (motorna,
hidravlična, mazalna…)
--- razredčila, odpadna topila
-- odpadna zdravila
-- kozmetika (parfumi, kreme,
šamponi, losjoni, aceton in -odstranjevalci laka, lak za
-lase, deodorant…)
-- baterije, akumulatorji
vseh vrst (baterijski
vložki, gumbne baterije,
avtomobilski, kamionski ali
traktorski akumulatorji)
-- odpadna fitofarmacevtska
sredstva (škropiva in druga
zaščitna sredstva vseh
vrst s področja sadjarstva,
vinogradništva, vrtnarstva,
poljedelstva)
-- kisline, lugi, belila, čistila,
specialna čistila, lepila,
kemikalije
-- živosrebrni termometri

in drugi živosrebrni
instrumenti
neonska svetila in druge
žarnice ter sijalke
spreji (doze pod pritiskom),
osvežilci zraka
sredstva proti zmrzovanju
(antifriz), hladilna tekočina
v avtomobilih, zavorna
tekočina…)
pripomočki za nego
avtomobila (čistilne pene,
osvežilci plastike in gume,
polirna sredstva)
tekoča gnojila
azbestne plošče in drugi
izdelki, ki vsebujejo azbest

