ABECEDA LOČEVANJA
KJE LAHKO ODDAMO ODPADEK:

ODPADEK
A

akumulatorji
aluminijasta folija

B

baterije

*nevarni odpadki
mešani odpadki

cevi za zalivanje vrta

mešani odpadki

cigaretne škatlice - papir

D

CD predvajalnik

OEEO

cvetje

bio odpadki

čajne, filter vrečke

bio odpadki
mešani odpadki

čistila

*nevarni odpadki

čistilne krpe (vileda)

mešani odpadki

DVD predvajalnik

F

elastika

mešani odpadki
mešani odpadki

embalaža zamrznjene hrane - karton

papir

folija (umazana)

mešani odpadki

fotografije

mešani odpadki

flomastri, ki ne vsebujejo topil

mešani odpadki

flomastri, ki vsebujejo topila

*nevarni odpadki

gnojila

*nevarni odpadki

gospodinjski aparati
gradbeni odpadki








OEEO
gradbeni odpadki


























*nevarni odpadki
embalaža

EKOLOŠKI
OTOK:



OEEO
OEEO

folija (čista - pokrivna, silažnih bal,..)

G

embalaža

električni aparati
fluorescentne luči



papir

čevlji

darilni papir




papir
mešani odpadki

dežnik
E

embalaža

ZBIRNI
CENTER:





gradbeni odpadki

cigaretni ogorki

časopis



OEEO

celofan

cigaretne škatlice - celofan

Č

embalaža
*nevarni odpadki

cement - trdi

DOMA:

*nevarni odpadki

barve, tekoče, v razpršilu
bojler

C

vrsta odpadka /
barva zabojnika


















gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

H
I

J

gumijasti predmeti, mali

mešani odpadki

gume - avtomobilske

kosovni odpadki

gumirano platno

mešani odpadki

hladilno zamrzovalni aparati

mešani odpadki

igrače (brez baterij)

mešani odpadki

igrače (z baterijami)

OEEO

izolacijski material

gradbeni odpadki

iztrebki malih živali

mešani odpadki

jedilno olje
jogurtovi lončki
K

embalaža

kartonska embalaža za jajca

papir

kavna usedlina

bio odpadki

keramična posoda

mešani odpadki

kemikalije

*nevarni odpadki

kisline

*nevarni odpadki

kolo

kosovni odpadki

konzerve (prazne)

embalaža

kovinski predmeti (manjši)

embalaža

kozarci, papirnati

papir
embalaža

kreme, kozmetika (ostanki)

*nevarni odpadki

kristal

mešani odpadki

kosti

mešani odpadki

kuhinjska mast

*nevarni odpadki

kurilno olje

*nevarni odpadki

laki

*nevarni odpadki

lasje

mešani odpadki
*nevarni odpadki

listje

bio odpadki

lončki, plastični







































OEEO
embalaža













papir

lepilo
likalnik




steklo
embalaža

lepenka




kosovni odpadki

kozarci, plastični
kozmetični lončki, plastični (prazni)



papir
mešani odpadki

kozarci, stekleni (za vlaganje)



*nevarni odpadki

kasete (radio, video)

kovinski predmeti (večji)



*nevarni odpadki
papir

katalogi, papirnati

L

bio odpadki

karton in kartonska embalaža
kartuše, črnila



OEEO

higienski vložki

jajčne lupine



gradbeni odpadki











M

meso, mesnine
monitor

N

*nevarni odpadki

mrežica iz silos bal

mešani odpadki

naftni filter

*nevarni odpadki

nalepke

mešani odpadki
kosovni odpadki

odeje

kosovni odpadki

odpadno olje

*nevarni odpadki

ogledala

mešani odpadki

olupki (sadni, zelenjavni)
oljni filter
ostanki hrane (ne meso)

P

bio odpadki
bio odpadki

ostanki keramičnih ploščic

gradbeni odpadki

otroški voziček

kosovni odpadki
embalaža

ovitki (maslo, sirčki,..)

embalaža

papirnate vrečke

mešani odpadki

pepel, lesni

bio odpadki

pesticidi

*nevarni odpadki

pisala

mešani odpadki

pleksi steklo

mešani odpadki
bio odpadki

plastenke

embalaža

plastične vrečke

embalaža

plastične folije

embalaža

plastični zabojčki

embalaža

pločevinke (pijač, konzerve)
pločevinke s potisnim plinom (spreji)
pluta (zamaški)
pralni in pomivalni stroj
pohištvo
pokrovčki (kovinski, plastični)
porcelan








mešani odpadki
embalaža

























*nevarni odpadki
bio odpadki



OEEO
kosovni odpadki
embalaža
mešani odpadki


















papir
bio odpadki

plenice






papir

papirnati prtički, robčki

plevel



papir

ovojna plastika zdravil

papir, kopirni



*nevarni odpadki
*nevarni odpadki

papir



gradbeni odpadki

ostanki barv

ovojni papir




OEEO

oblačila

okna s steklom



OEEO

motorno olje

novoletne lučke
O

mešani odpadki













R

povoščen papir, peki papir

mešani odpadki

purpena - obreznine

mešani odpadki

računalniški deli
radiatorji
radio
razredčila

S

bio odpadki

sadni ostanki

bio odpadki

sanitarna oprema (umivalnik, WC školjka)

kosovni odpadki

sanitetni material

mešani odpadki

smuči

kosovni odpadki
bio odpadki

steklenice

steklo

stekleničke dišav (prazne)

steklo

škatlice, papirnate

embalaža

kosovni odpadki

tapete

kosovni odpadki

tekstil, neuporaben

kosovni odpadki
embalaža

telefoni, mobilni

OEEO

televizija

OEEO

tiskalnik
topila
tube zobnih past, krem (prazne)
trava





papir

talne obloge



*nevarni odpadki
OEEO
*nevarni odpadki
embalaža
bio odpadki

umazana folija

mešani odpadki

umetna gnojila

*nevarni odpadki

usnje

mešani odpadki

vatirane palčke

mešani odpadki

vata

mešani odpadki

veje

bio odpadki

video kasete (brez embalaže)

mešani odpadki

vrečke iz sesalca

mešani odpadki

vzmetnice - jogiji

kosovni odpadki










kosovni odpadki
kosovni odpadki

termometri s Hg





kosovni odpadki

šotor

tetrapaki (sestavljena embalaža)

V

mešani odpadki

rože

sveče

U

*nevarni odpadki
papir

stiropor

T

OEEO

reklamni letaki

steklo, ravno - okensko

Š

kosovni odpadki

papir

stara zemlja od rož








OEEO

revije
rokavice - zaščitne za enkratno uporabo













































Z

zamreženo steklo

mešani odpadki

zavese

kosovni odpadki

zelenjavni ostanki

Ž

bio odpadki

zdravila

*nevarni odpadki

zobna ščetka

mešani odpadki

zvezki (brez plastičnih ovitkov)

papir

zvočniki

OEEO

žagovina obdelanega lesa

mešani odpadki

žarnice - varčne

*nevarni odpadki

žica

kosovni odpadki

živalska dlaka

mešani odpadki

LEGENDA:
mešani komunalni odpadki - črna posoda
mešana embalaža - posoda za rumenim pokrovom

mešani odpadki
embalaža
papir

steklena embalaža - ekološki otok

steklo

kosovni odpadki in posebni odpadki
odpadna električna in elektronska oprema



bio odpadki
kosovni odpadki
OEEO

nevarni odpadki

*nevarni odpadki

gradbeni odpadki (opeka, beton, keramika, …)

gradbeni odpadki

















DOMA:

papirna in kartonska embalaža - ekološki otok

biološki odpadki - rjava posoda ali kompostnik







ZBIRNI
CENTER:










EKOLOŠKI
OTOK:




