
LOČEVANJE
   ODPADKOV

Preprosto in okolju prijazno.



KAKO SI ORGANIZIRATI LOČEVANJE
V GOSPODINJSTVU?

V gospodinjstvu se organizirajmo tako, da ločujemo papir, embalažo, steklo in tekstil posebej. Če nimamo na 
razpolago dovolj prostora, zbiramo ločeno zbrane odpadke skupaj in jih nato ločeno razvrstimo v najbližjem 
ekološkem otoku v ustrezne zabojnike ali jih oddamo v zbirni center. Zbrana embalaža in papir naj zasedeta kar 
najmanj prostora: 
• papir, škatle in votlo kartonsko embalažo poravnamo in zložimo,
• plastenke stisnemo, zložimo in jih zapremo, da bodo zaprte tudi ostale,
• stisnemo tudi pločevinke in tetrapake, lončke nalagamo enega v drugega.

Biološke kuhinjske odpadke zbiramo v manjši plastični posodi ali v biorazgradljivih vrečkah. Redno jih 
odlagamo v ustrezne zabojnike za biološke odpadke – rjave zabojnike, kjer so ti na razpolago.

Tekstil občasno zbiramo v kleti ali garaži ter ga nato oddamo v najbližjem ekološkem otoku v ustrezen zabojnik.

Zabojniki za sveče so nameščeni na pokopališčih, vanje odlagamo samo sveče.

Druge vrste ločeno zbranih odpadkov (kosovne, nevarne odpadke, druge ločene frakcije), ki se pojavljajo 
občasno, zbiramo v kleti ali garaži. Te vrste odpadkov redno oddajamo v zbirni center ali v času akcije zbiranja 
kosovnih ali nevarnih odpadkov, ki poteka dvakrat letno po določenem razporedu.

Odpadke, ki jih ne moremo oddati kot ločeno zbrane odpadke in ne sodijo med nevarne odpadke, odlagamo v 
zabojnik za mešane komunalne odpadke. Če za kateri odpadek ne veste, kam sodi, smo za vas pripravili 
abecedni seznam odpadkov, ki ga najdete na koncu naše zgibanke. ?
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Spremenimo svoje ravnanje in se otresimo
navade, da vse odpadke mečemo v isti koš.

Že dolgo časa ravnanje z odpadki ne pomeni več preprostega odvažanja na urejeno
odlagališče odpadkov. Količine odpadkov naraščajo, vse več je odpadkov, ki niso podvrženi

naravnemu procesu razpadanja.

Odlagališča postajajo polna.

Istočasno pa sodobne tehnologije predelave omogočajo, da se večina odpadkov
lahko predela oziroma reciklira in ponovno uporabi pri proizvodnji novih izdelkov.
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NAČINI ODDAJE ODPADKOV
ODJEMNO MESTO
Odjemno mesto je ustrezno urejen prostor, kjer povzročitelji odpadkov odlagamo ločeno zbrane 
odpadke v ustrezne zabojnike pred hišo oziroma blokom, po sistemu »od vrat do vrat« (mešani 
komunalni odpadki in biološki odpadki) do oddaje le-teh  na dan rednega praznjenja. 
V naseljih, kjer še ni uveden odvoz bioloških odpadkov, lahko le-te odlagamo v zabojnik za mešane 
komunalne odpadke ali pa jih kompostiramo.

EKOLOŠKI OTOK
Ekološki otok je urejen prostor za začasno hranjenje ločeno zbranih odpadkov. Na ekološkem otoku 
stojijo štiri vrste zabojnikov: za papir, steklo, embalažo in tekstil (zabojniki so različnih velikosti; 240-, 
1100-, 1800- in 3200-litrski). Za lažje ločevanje so zabojniki različnih barv oziroma imajo različne barve 
pokrovov: modra za papir, bela za steklo, rumena za embalažo, bež za tekstil in rdeča za sveče. Zabojniki 
za sveče so nameščeni na pokopališčih, vanje odlagamo samo sveče. 

ZBIRNI CENTER
V zbirne centre lahko vsi prebivalci občin Tolmin, Kobarid in Bovec, ki smo vključeni v skupni sistem 
ravnanja z odpadki, pripeljemo odpadke in jih oddamo na posebej urejena mesta. Občani lahko v zbirni 
center pripeljemo vse vrste ločeno zbranih odpadkov.

KOMPOSTIRANJE
Če na svojem vrtu razpolagamo s prostorom za kompost, lahko biološke odpadke in zeleni vrtni odpad 
odlagamo in kompostiramo na svojem kompostnem kupu.
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ZABOJNIK ZA PAPIR
Pred oddajo v zabojnik kartonsko in papirnato embalažo stisnemo, zložimo oziroma raztrgamo na 
manjše dele, da zasede čim manj prostora. Če je revija zavita v zaščitno folijo, le-to odstranimo in 

revijo odložimo med papir, folijo pa med embalažo. Ne smemo pozabiti odstraniti tudi lepilnih trakov.

V zabojnik za papir odlagamo:
• časopise, revije, prospekte, knjige,
• kataloge, zvezke, škatle, kartone,

• lepenko, pisarniški papir, 
• papirnate vrečke, ovojni papir in  ostalo 

papirno embalažo.

Ne odlagamo:
• embalaže, ki je sestavljena iz različnih 

materialov,
• plastificiranega, povoščenega papirja,

• tetrapak embalaže, celofana, tapet, plastike,
lepilnih trakov, vreč od krme in gradbenih 

materialov,
• plenic, higienskega papirja, ovitkov od 

čokolade.

ZABOJNIK ZA EMBALAŽO
Embalažo pred oddajo v zabojnik izpraznimo in očistimo, priporočljivo je, da jo speremo z vodo, če 

je mogoče, jo tudi stisnemo oziroma zložimo eno v drugo.

V zabojnik za embalažo odlagamo:
• plastenke in plastično embalažo,

• čiste plastenke čistil,
• plastično folijo, plastične zamaške,

• kartonsko embalažo za tekočine – tetrapak,
• pločevinke živil in pijač,

• plastične kozarčke in lončke,
• plastične vrečke in folije,

• embalažo za tekoča živila.

Ne odlagamo:
• plastične embalaže nevarnih snovi ali

njihovih ostankov,
• kosovnih plastičnih predmetov 

(otroških igrač, polomljenih stolov ipd.).
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ZABOJNIK ZA STEKLO
Stekleno embalažo vedno izpraznimo in ji odstranimo zamaške ter pokrovčke. Te odložimo v 
zabojnik za embalažo, plutovinaste zamaške pa v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Ravnega stekla (okenskega, armiranega) ne smemo mešati s stekleno embalažo, oddamo ga ločeno 
v zbirnem centru.

V zabojnik za steklo odlagamo:
•  prazne steklenice in kozarce, 

• kozmetično ter vso ostalo stekleno embalažo 
vseh barv brez pokrovov in zamaškov.

Ne odlagamo:
• ogledal, svinčenega, okenskega in 

armiranega stekla,
• kristala, svetilk, žarnic, vsega stekla iz 

umetnih mas,
• avtomobilskega stekla.
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ZABOJNIK ZA TEKSTIL
Star, odslužen in neuporaben tekstil spada med ostanek odpadkov, zato ga lahko odlagamo v 

zabojnik za mešane komunalne odpadke.

V zabojnik za tekstil odlagamo:
• vse vrste tekstila iz umetnih in naravnih 

vlaken.

Ne odlagamo:
• oblek iz usnja in umetnega usnja,

• čevljev,
• kuhinjskih filtrov,
• gradbenih filcev.
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ZABOJNIK ZA MEŠANE 
KOMUNALNE ODPADKE

V ta zabojnik odlagamo samo tiste odpadke, ki jih ne moremo odložiti kot ločeno zbrane odpadke. 
Pravilno ločujemo takrat, ko je naš zabojnik na pol prazen.

V zabojnik za mešane komunalne 
odpadke odlagamo:

• plastificiran papir, celofan,
• plenice, higienske vložke,

• vrečke iz sesalcev, lepilne trakove,
• kemične svinčnike,

• mačji pesek,
• kasete, filme, fotografije,
• gumijaste izdelke, pluto,

• porcelan, svetilke,
• cigaretne ogorke, pometene smeti,

• glinene izdelke, 
• glavnike, igrače,
• pogašeni pepel,

• obutev.

Ne odlagamo:
• papirja, stekla, plastenk, 

pločevink,
• nevarnih, kosovnih in 
gradbenih odpadkov.

ZABOJNIK ZA BIOLOŠKE ODPADKE
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Biološke odpadke ločujemo od drugih vrst odpadkov in jih oddajamo  v zabojnike za biološke 
odpadke ali jih kompostiramo. Za odstranjevanje hrane uporabljamo papirnate brisače, ki jih skupaj 
z biološkimi odpadki lahko odlagamo v rjavi zabojnik. Če želimo zaščititi posodo, v katero odlagamo 

biološke odpadke, lahko uporabimo biorazgradljive vrečke.

V zabojnik za biološke odpadke 
odlagamo:

• kuhinjske odpadke:
• ostanke sadja in zelenjave, 

• ostanke hrane,
• čajne in kavne usedline ter filtre,

• jajčne lupine,
• pokvarjene prehrambne izdelke 

brez embalaže,
• papirnate robčke, papirnate 
brisače in papirnate vrečke;

• vrtne odpadke:
• zemljo iz loncev rož, plevel,
• lesne ostanke in žagovino,

• tanke veje, listje, travo, ostanke 
rož …

Ne odlagamo:
• mešanih komunalnih odpadkov,

• papirja,
• pepela, vrečk od sesalcev,

• olja in maščob,
• klavničnih odpadkov, poginulih 

živali,
• iztrebkov živali,

• nevarnih odpadkov.
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ZELENI VRTNI ODPAD
Zeleni vrtni odpad lahko oddamo v zbirnem centru ali ga kompostiramo na domačem vrtu.

Med zeleni vrtni odpad sodijo:
• obrezano vejevje,
• obrezano grmičevje,
• živa meja,
• plevel,
• listje,
• trava.

NAGROBNE SVEČE
Nagrobne sveče niso nevaren odpadek, vendar njihovo 
odstranjevanje lahko povzroča škodljive vplive na okolje. 
Pomembno je, da odpadne nagrobne sveče odlagamo samo v 
zabojnike za sveče – zabojnike z rdečim pokrovom, ki so 
nameščeni na pokopališčih.

KOMPOSTIRANJE
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Hišno kompostiranje z uporabo vrtnega kompostnika je najbolj priporočljiva oblika izločevanja bioloških odpadkov iz 
mešanih komunalnih odpadkov.

PROSTOR
Primeren prostor za postavitev vrtnega kompostnika je polsenčen ali senčen prostor, ki naj bo zavarovan pred vetrom in 
lahko dostopen. 

KORAKI KOMPOSTIRANJA
Kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Na dno kompostnika položimo plast grobega materiala, kot so zmleti 
leseni delci, zdrobljene veje, listje in slama. Na to površino potem odlagamo mešanico organskih odpadkov in tvorimo 
obliko kupa. Kompostni kup sestavljamo tako, da izmenično odlagamo suhi strukturni material (veje, zeleni odrez) ter 
vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki). Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti s 
plastjo vrtne zemlje in vrtnih odpadkov, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo škodljivcev, kot so podgane 
ali ptiči.  Kup mora biti zaščiten s pokrovom, vseskozi pa moramo skrbeti za zadostno vlago in zračenje.

PREZRAČEVANJE
Kompostni kup prezračujemo tako, da po treh ali štirih tednih material v kupu preobrnemo. Na ta način prezračimo in 
razrahljamo notranjo vsebino kupa ter prenesemo zunanje plasti kupa v notranjost, kjer je proces trohnenja najmočnejši.

VLAGA
Kompostni kup se ne sme presušiti, prav tako ne sme biti prepojen z vodo. Ali je vlaga primerna, preizkusimo tako, da 
pest komposta stisnemo. Primerno vlažen je takrat, ko ne razpade oziroma, ko se iz njega ne pocedi voda, temveč 
ostane skupaj kot stisnjena zemlja.

KAKO UPORABIMO PRIDELANI KOMPOST?
Zrel kompost presejemo skozi fino sito in ga uporabimo za lončnice, gredice. Če ga uporabljamo za lončnice, ga moramo 
presejati in zmešati z enako količino vrtne zemlje. Grobi, nepresejani kompost lahko uporabimo za gnojenje sadnega 
drevja in večjih rastlin. Kompost lahko stresemo po površini ali ga plitvo zamešamo v zemljo.



KOSOVNI ODPADKI

V zabojnik za kosovne odpadke odlagamo:
• gospodinjske stroje in aparate,

• pohištvo,
• kopalniško opremo,

• talne obloge in preproge,
• svetila in senčila,

• predmete iz pločevine, kovine ali lesa,
• elektronsko in električno opremo,

• ostale večje odpadke iz gospodinjstva.

Ne odlagamo:
• ostankov iz vrtov, zelenih površin, sadovnjakov,

• gradbenega materiala,
• stavbnega pohištva (okna, vrata),

• salonitnih plošč,
• avtomobilskih gum,

• tekočin in nevarnih odpadkov.

NEVARNI ODPADKI
Kosovne odpadke iz gospodinjstev oddajamo na odjemna mesta, kjer dvakrat letno po določenem 

razporedu poteka akcija zbiranja le-teh, ali jih kadarkoli med letom pripeljemo v zbirni center. 
Pomembno je, da kosovnih odpadkov ne odlagamo v običajne zabojnike za odpadke oziroma poleg njih. 
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Nevarne odpadke iz gospodinjstev oddajamo na odjemna mesta, kjer dvakrat letno po določenem 
razporedu poteka akcija zbiranja le-teh, ali jih kadarkoli med letom pripeljemo v zbirni center. Nevarnih 
odpadkov ne smemo odlagati v navadne zabojnike za odpadke, ne smemo jih odlagati na odlagališča 

nenevarnih odpadkov in ne v naravi, prav tako jih ne smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo.

V zabojnik za nevarne odpadke odlagamo:
• olja in maščobe ter z njimi onesnaženo embalažo,
• barve, črnila, lepila, lake in umetne smole,
• organska in halogena topila,
• kisline in baze,
• fotokemikalije,
• pesticide, herbicide, biocide, fungicide,
• čistilno in pralno embalažo, ki vsebuje ostanke
   nevarnih snovi,
• zdravila,
• baterije in akumulatorje,
• žarnice, fluorescentne snovi in druge odpadke, ki
   vsebujejo živo srebro,
• les, ki vsebuje nevarne snovi.



ZBIRNI CENTRI
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V zbirnih centrih zbiramo vse vrste ločeno zbranih odpadkov iz gospodinjstev in poslovnih dejavnosti. 
Zbirni centri za zbiranje odpadkov so v Bovcu, Kobaridu in Volčah.

Iz gospodinjstev BREZPLAČNO sprejemamo naslednje odpadke:

LOČENO ZBRANE ODPADKE: papir, kartonsko embalažo, stekleno embalažo, plastiko, plastično embalažo, leseno 
embalažo, oblačila, tekstil, kuhinjske odpadke, vrtne odpadke;

KOSOVNE ODPADKE: gospodinjske aparate, pohištvo, vzmetnice, preproge, kopalniško opremo, kovine, elektronske in 
električne aparate, odpadne barvne kovine, ostale večje odpadke;

NEVARNE ODPADKE: zdravila, čistila, barve, lake, lepila, umetne smole, kozmetiko, odpadno jedilno in motorno olje, 
baterije, fluorescentne cevi, akumulatorje, pesticide, kemikalije.

V zbirnih centrih proti plačilu sprejemamo tudi gradbene odpadke iz gospodinjstev in odpadke, ki vsebujejo azbest.

Pri prevzemanju odpadkov v zbirnem centru je prisotno naše osebje, ki vam svetuje pravilno razvrščanje odpadkov, 
evidentira imetnika odpadkov ter oceni količino pripeljanih odpadkov zaradi morebitnega plačila stroškov ravnanja z 
odpadki. 

Če ob oddaji odpadkov uporabnik ne izkaže vključenosti v sistem odvoza odpadkov, se lahko prevzem odpadkov zavrne 
oziroma se odpadke prevzame proti plačilu.

Odpadkov ni dovoljeno odlagati pred vhod zbirnega centra!

Bovec
torek 13:00 - 15:00
sreda 15:00 - 17:00

sobota 10:00 - 12:00

Kobarid
ponedeljek 13:00 - 15:00

sreda 15:00 - 17:00
sobota 12:30 - 15:00

Volče
ponedeljek, sreda, petek 7:00 - 15:00 

torek, četrtek 7:00 - 17:00
sobota 8:00 - 12:00
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DRUGI ODPADKI
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AVTOMOBILSKE GUME
Avtomobilske gume niso komunalni odpadek, zato jih ne smemo odlagati med mešane komunalne odpadke. Ne smemo 
jih odlagati v naravo, prepovedano je njihovo sežiganje. 
Avtomobilske gume lahko oddamo v zbirnem centru, najbolje pa je, da stare avtomobilske gume ob menjavi ali nakupu 
novih pustimo pri svojem vulkanizerju.

AZBESTNI ODPADKI
Azbestne izdelke lahko pripeljemo in oddamo v zbirnem centru. Pri delu z materiali, ki vsebujejo azbest, se je potrebno 
ravnati po posebnih navodilih. Med azbestne odpadke sodijo salonitne plošče, azbestne fasadne plošče, azbestne tkanine, 
azbestne talne obloge in  azbestne cevi.

ODPADNE FOLIJE IZ KMETIJSTVA
Odpadna folija silažnih bal sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti in ni odpadna embalaža. Odpadno folijo lahko 
pripeljemo in oddamo v zbirnem centru.

GRADBENI ODPADKI
Gradbene odpadke lahko pripeljemo in oddamo v zbirnem centru. V okviru zbiranja gradbenih odpadkov se najpogosteje 
srečujemo z betonom, zidno in strešno opeko, cementom in cementnimi izdelki, ometom, apnom, keramičnimi ploščicami, 
kopalniško keramiko, tlakovci, asfaltom in izolacijskimi materiali ter stavbnim pohištvom.

KOVINE 
Odpadne kovine (jeklo, pločevina) ter barvne kovine (aluminij, baker ipd.) lahko pripeljemo in oddamo v zbirnem centru. 
Odpadne kovine lahko oddamo tudi v okviru zbiranja kosovnih odpadkov.

LES
Odpadni les (palete, deli ostrešij ter opažev, ostanki lesa) in leseno embalažo lahko pripeljemo in oddamo v zbirnem centru. 
Manjše količine lesa lahko oddamo tudi v okviru zbiranja kosovnih odpadkov.

ABECEDNO KAZALO ODPADKOV  
A 
AKUMULATORJI    NEV, ZC
ALU FOLIJE IN PLOČEVINKE  EMB     
AMPULE – STEKLENE    STE
AVTOMOBILSKE GUME – IZRABLJENE  KOS, ZC

B
BAKRENE CEVI    KOS, ZC
BARVE     NEV, ZC
BARVNI FILMI    MKO
BATERIJE, BATERIJSKI VLOŽKI  NEV, ZC
BENCIN     NEV, ZC
BOŽIČNO DREVESCE – UMETNO   MKO, ZC
BRITVICE    MKO
BROŠURE    PAP

C
CD-JI      MKO
CD – PLASTIČNI OVITKI   EMB
CELOFAN    MKO
CEVI ZA ZALIVANJE VRTA   MKO
CIGARETNE ŠKATLICE – CELOFAN  MKO
CIGARETNI OGORKI   MKO
CVETJE     BIO, ZVO

Č
ČAJNE VREČKE, ČAJNI FILTRI  BIO, ZVO
ČASOPISI    PAP
ČEVLJI     MKO
ČISTILA     NEV, ZC

D
DARILNE VREČKE – PAPIRNATE   PAP
DARILNE VREČKE – PLASTIFICIRANE  EMB
DESKE – LIKALNE    KOS, ZC
DETERGENTI    NEV, ZC 
DEŽNIKI     MKO
DREVJE, VEJEVJE    ZVO, ZC
DISKETE, DVD-JI    MKO
DVD PREDVAJALNIKI   KOS, ZC

E
ELASTIKE    MKO
ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA ZC
EMBALAŽA IZ STEKLA   STE
EMBALAŽA IZ KARTONA   PAP
EMBALAŽA IZ PLASTIKE    EMB
EMBALAŽA – PLOČEVINKE   EMB
EMBALAŽNA FOLIJA   EMB
EMBALAŽNI PAPIR   PAP

F
FLOMASTRI – NAVADNI    MKO
FLOMASTRI – VODOODPORNI   NEV, ZC
FOLIJE BAL IZ KMETIJSTVA   ZC
FOLIJE – ONESNAŽENE   MKO
FOTO ALBUMI    MKO
FOTOGRAFIJE IN NEGATIVI   MKO
FLUORESCENTNE SVETILKE  NEV, ZC
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G
GASILNI APARATI    NEV, ZC
GLAVNIKI    MKO
GLINENI IZDELKI    MKO
GNOJILA     NEV, ZC
GOSPODINJSKI APARATI   KOS, ZC
GRADBENI ODPADKI   ZC
GRMIČEVJE – OSTANEK, ODREZ  BIO, ZVO, ZC
GUME – MALI IZDELKI IZ GUME  MKO

H
HIGIENSKI VLOŽKI   MKO
HLADILNIKI    KOS, ZC
HRANA – NETEKOČI OSTANKI  BIO, ZVO

I
IGRAČE BREZ BATERIJ   MKO
IGRAČE NA POGON   ZC
INSEKTICIDI    NEV
INVALIDSKI PRIPOMOČKI   KOS, ZC
IZOLACIJSKI MATERIAL   ZC
IZTREBKI MALIH ŽIVALI   MKO

J
JAJČNE LUPINE    BIO, ZVO
JEDILNO OLJE    ZC
JOGURTOVI LONČKI   EMB

K
KARTONI IN KARTONSKA EMBALAŽA PAP
KARTONSKA EMBALAŽA – TETRAPAK  EMB
KARTUŠE IN ČRNILO   NEV, ZC
KASETE – AVDIO, VIDEO   MKO
KATALOGI    PAP
KAVNI FILTRI IN USEDLINA   BIO, ZVO
KEMIČNA ČISTILA IN KEMIKALIJE  NEV, ZC
KEMIČNI SVINČNIKI   MKO
KERAMIČNE POSODE    MKO

KERAMIČNE PLOŠČICE   ZC
KISLINE     NEV, ZC
KLIMATSKE NAPRAVE   KOS, ZC
KLJUKICE ZA OBEŠANJE PERILA  MKO
KNJIGE     PAP
KOLESARSKE GUME IN ZRAČNICE  MKO
KOLESA     KOS, ZC
KONZERVE    EMB
KOPALNIŠKA OPREMA   ZC
KOSTI     BIO, ZVO
KOVINE     KOS, ZC
KOVINSKA EMBALAŽA – SPREJI   NEV, ZC
KOZARCI – STEKLENI    STE
KOZARCI – PLASTIČNI    EMB
KOZMETIČNA EMBALAŽA – PRAZNA  EMB
KOZMETIKA – OSTANEK    NEV, ZC
KUHINJSKA MAST – OSTANKI   NEV, ZC
KURILNO OLJE – OSTANKI   NEV, ZC

L
LAKI – RAZLIČNI     NEV, ZC
LASJE     MKO
LEPENKA IN EMBALAŽA IZ LEPENKE PAP
LEPILA – OSTANEK    NEV, ZC
LEPILNI TRAKOVI    MKO
LES – VEČJI KOSI     KOS, ZC
LESTENCI    KOS, ZC
LIKALNIKI    KOS, ZC
LISTJE     BIO, ZVO, ZC
LONČENE POSODE   ZC
LONČKI – JOGURTOVI …   EMB

M
MAČJI IZTREBKI – PESEK    MKO
MAZIVA     NEV, ZC
MESO IN MESNI IZDELKI   BIO, ZVO
MIKROVALOVNE PEČICE   KOS, ZC

MOBILNI TELEFONI   ZC
MOTORNO OLJE    NEV, ZC

N
NAFTA – OSTANKI   NEV, ZC
NAHRBTNIKI    MKO
NEOPRENI    ZC
NITRO RAZTOPINE   NEV, ZC
NOVOLETNE LUČKE   ZC

O
OBEŠALNIKI ZA OBLEKE   MKO
OBLAČILA    TEK
OBLAČILA – UMAZANA IN RAZTRGANA MKO
OBREZNINE Z VRTA, ŽIVE MEJE  ZVO, ZC
OBUTEV     MKO
ODSTRANJEVALCI MADEŽEV, RJE  NEV, ZC
ODSTRANJEVALCI LAKA ZA NOHTE  NEV, ZC
OGLEDALA – OKVIRJI    MKO
OKENSKA IZOLACIJA – TRAKOVI   MKO
OKENSKO STEKLO   ZC
OKRASKI IN SPOMINKI   MKO
OKRASNA KERAMIKA   MKO
OLJA – RAZLIČNA    NEV, ZC
OLUPKI SADJA IN ZELENJAVE  BIO, ZVO
ORODJE – ELEKTRIČNO    KOS, ZC
ORODJE – VRTNO    KOS, ZC
OSTANKI BLAGA    TEK
OSTANKI HRANE    BIO, ZVO
OSVEŽILCI ZRAKA    MKO
OVITKI OD MASLA   EMB
OVOJNA FOLIJA    EMB
OVOJNI PAPIR    PAP

P
PAPIR, PAPIRNATE VREČKE  PAP
PAPIR – PLASTIFICIRAN, PEKI  MKO

PAPIRNA EMBALAŽA    PAP
PAPIRNATE BRISAČKE, PRTIČKI   BIO, ZVO, MKO
PASOVI      MKO
PEČICE      KOS, ZC
PENASTA PLASTIKA    MKO
PEPEL – POGAŠENI     MKO
PERJE      BIO, ZVO
PESTICIDI     NEV, ZBC
PISALA, PERESNICE    MKO
PISARNIŠKI PAPIR    PAP
PLASTENKE PIJAČ IN ŽIVIL    EMB
PLASTENKE ČISTIL IN PRALNIH SREDSTEV  EMB
PLASTIČNA EMBALAŽA    EMB
PLASTIČNE POSODE    EMB
PLASTIČNE FOLIJE    EMB
PLASTIČNE IGRAČE    MKO
PLASTIČNE NAKUPOVALNE VREČKE  EMB
PLASTIČNE ŠKATLICE ZDRAVIL – PRAZNE   EMB
PLASTIČNI GRADBENI IN IZOLACIJSKI MATERIAL ZC
PLASTIČNI LONČKI ZA ROŽE   EMB
PLASTIČNI POKROVČKI    EMB
PLASTIČNI VIJAKI     MKO
PLENICE      MKO
PLOČEVINA, PLOČEVINASTE IGRAČE IN POSODE KOS, ZC
PLOČEVINKE ŽIVIL IN PIJAČ   EMB
PLOČEVINKE POD PRITISKOM   NEV, ZC
PLUTOVINASTI ZAMAŠKI    MKO
POHIŠTVO     KOS, ZC
POKROVČKI STEKLENIC    EMB
PORCELAN     MKO
POSTELJNINA     TEK
POKVARJENA HRANA BREZ TEKOČIN IN EMBALAŽE BIO, ZVO
POMIJE      BIO, ZVO
POMIVALNI STROJI    KOS, ZC
POSODE – LONČENE     MKO
POSODE – PLOČEVINASTE    KOS, ZC
PRALNI STROJI     KOS, ZC
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PREPROGE     KOS, ZC
PROSPEKTI     PAP
PRTI – TEKSTIL     TEK
PRTI – PVC       MKO

R
RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA  KOS, ZC
RADIATORJI     KOS, ZC
RADII, GLASBENI STOLPI    KOS, ZC
RAZKUŽILA, RAZREDČILA    NEV, ZC
REKLAMNI LETAKI    PAP
REVIJE BREZ PLASTIČNIH PLATNIC   PAP
ROŽE      BIO, ZVO

S
SADJE – OSTANKI     BIO, ZVO
SALONITNE PLOŠČE    ZC
STEKLO – RAVNO     ZC
SIJALKE – VARČNE, FLUORESCENTNE ŽARNICE NEV, ZC
SILIKONSKI KITI     NEV, ZC
SMETI      MKO
SMUČARSKI ČEVLJI, SMUČI   KOS, ZC
SOBNE RASTLINE – BREZ LONČKOV  BIO, ZVO
SREDSTVA PROTI ŠKODLJIVCEM   NEV, ZC
STEKLENA EMBALAŽA ZDRAVIL – PRAZNA  STE
STEKLO – NAVADNO, STEKLENICE   STE
STEKLO – OKENSKO     ZC
STIROPOR – EMBALAŽA    EMB
STIROPOR – GRADBENI     ZC
STRUPI ZA PODGANE, POLŽE   NEV, ZC
STRUPENE SNOVI    NEV, ZC
SVEČE      SVE
    
Š
ŠKATLE – KARTONSKE     PAP
ŠTEDILNIKI     KOS, ZC
  

T
TALNE OBLOGE – PVC    KOS, ZC
TAPETE     MKO
TELEFONI    KOS, ZC
TERMOAKUMULACIJSKE PEČI  KOS, ZC
TERMOMETRI    NEV, ZC
TESNILA     MKO
TETRAPAK EMBALAŽA   EMB
TISKALNIKI    KOS, ZC
TONERJI     NEV, ZC
TOPILA     NEV, ZC
TOPLOTNA IZOLACIJA   ZC
TORBE     MKO
TRAVA     BIO, ZVO
TRDA PLASTIKA    ZC
TUBE IN PLOČEVINKE LEPILA  NEV, ZC
TUBE – PLASTIČNE IN KOV. (PRAZNE) EMB
TV APARATI    KOS, ZC
  
U
USNJE IN USNJENI IZDELKI   MKO

V
VARČNE ŽARNICE   NEV, ZC
VATA, VATIRANE PALČKE   MKO
VEJEVJE     ZVO, ZC
VIDEOKASETE    MKO
VILEDE     MKO
VIJAKI     ZC
VOLNENE ODEJE    TEK, ZC
VREČE – PLASTIČNE    EMB
VREČE ZA CEMENT   MKO, ZC
VREČKE – PAPIRNATE    PAP
VREČKE OD SESALCEV ZA PRAH  MKO
VRTNI ODPADKI    BIO, ZVO
VZMETNICE    KOS, ZC
VŽIGALNIKI – PRAZNI   MKO

Z
ZABOJI, GAJBICE – LESENE   KOS, ZC
ZABOJI, GAJBICE – PLASTIČNE   EMB, ZC
ZAMAŠKI     EMB
ZAVESE     TEK
ZDRAVILA    NEV, ZC
ZELENJAVA – OSTANKI    BIO, ZVO
ZEMLJA LONČNIC    BIO, ZVO
ZGOŠČENKE    MKO
ZOBNE ŠČETKE    MKO
ZRAČNI FILTRI    NEV, ZC
ZVEZKI     PAP

Ž
ŽAGOVINA    BIO, ZVO, ZC
ŽARNICE – NAVADNE    MKO
ŽARNICE – VARČNE    NEV, ZC
ŽEBLJI     ZC
ŽICE     ZC
ŽIMNICE     KOS, ZC
ŽIVA MEJA – ODREZ    ZVO, ZC  
ŽIVALSKI IZTREBKI, DLAKA   MKO
ŽIVO SREBRO    NEV, ZC
ŽVEČILNI GUMIJI    MKO

VRSTA ODPADKA   KRATICA MESTO ODDAJANJA
PAPIR     PAP  EKOLOŠKI OTOK – ZABOJNIK ZA PAPIR
EMBALAŽA    EMB  EKOLOŠKI OTOK – ZABOJNIK ZA EMBALAŽO
STEKLO    STE  EKOLOŠKI OTOK – ZABOJNIK ZA STEKLO
TEKSTIL    TEK  EKOLOŠKI OTOK – ZABOJNIK ZA TEKSTIL
NAGROBNE SVEČE   SVE  POKOPALIŠČA – ZABOJNIK ZA SVEČE
MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI MKO  ZELEN ZABOJNIK ZA MEŠANE KOM. ODPADKE
BIOLOŠKI ODPADKI   BIO  RJAV ZABOJNIK ZA BIOLOŠKE ODPADKE
ZELENI VRTNI ODPAD   ZVO  KOMPOSTIRANJE NA DOMAČEM VRTU
KOSOVNI ODPADKI   KOS  ODJEMNA MESTA V ČASU AKCIJ
NEVARNI ODPADKI   NEV  ODJEMNA MESTA V ČASU AKCIJ
DRUGI ODPADKI   ZC  ZBIRNI CENTER

Legenda
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