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STAR TEKSTIL OSTALI ODPADKIBIOLOŠKI ODPADKIKOVINSKA EMBALAŽALAHKA EMBALAŽASTEKLENA EMBALAŽAPAPIR

Dovoljeno odlagati
Vse embalaže iz papirja
in kartona, tudi
papir in karton, ki ne
predstavljata embalaže,
npr.:
časopisi, revije, prospekti,
katalogi, knjige, zvezki,
kuverte, registratorji,
pisemski in pisalni papir,
čist papir iz gospodinjstva,
škatle (zložene)

Prepovedano odlagati
Plastificiran papir, umazan
papir, kartone za pijače,
fotografije, tapete

Dovoljeno odlagati
Vse embalaže iz stekla,
ločeno za prozorno in
barvno steklo, npr.:
steklenice in kozarci za
živila, pijače, kozmetiko,
zdravila.

Prepovedano odlagati
Žarnice, svetilne cevi,
energetsko varčne sijalke,
steklokeramične plošče,
ogledala, okensko steklo,
kozarce iz svinčevega
kristala, stekleno posodo,
kamenine, porcelan, vaze,
vetrobranska stekla.

Dovoljeno odlagati
Vse embalaže iz umetnih
in kompozitnih snovi,
tekstilni material,
keramiko, stiropor, les in
material na biološki 
osnovi,
npr.:
steklenice,  
jogurtovi lončki,
folije, vrečke,  
vakuumske embalaže, 
embalaže za
globoko hlajenje,  
kartoni za pijače,  
pretisni omoti,
posoda za enkratno
uporabo

Prepovedano odlagati
Izdelke iz umetnih snovi,
npr.: igrače, talne obloge,
cevi, lončki za rože,
gospodinjski artikli

Dovoljeno odlagati
Vse embalaže iz kovine
npr.:
pločevinke za pijače,
konzerve, pločevinke za
globoko zmrznjeno 
hrano,
barvne in lakirane
pločevinke,
kovinske tube,  
kovinski pokrovi, 
prekrivne folije,
čepi z navojem

Prepovedano odlagati
Orodje, žice, žeblje,  
dele koles,  
dele karoserije in
motorjev,  
gospodinjske artikle iz 
kovine,  
stojala za perilo

Dovoljeno odlagati
Odpadno zelenjavo,
odpadno sadje, suha 
živila,
trdne ostanke hrane,
lupine jajc, rezano cvetje,
lončnice, ostanke kave in
čaja s filtrskim papirjem,
pokošeno travo, listje in
veje

Prepovedano odlagati
Plastične vrečke, kosti,
vrečke električnih
sesalnikov,  
plenice, veje,
pesek za mačke in 
iztrebke drugih malih 
živali,  
tekoče ostanke hrane,  
kot so juhe,
omake, olja, marinade

Dovoljeno odlagati
pepel (hladen), lončke
za rože, krtače, higienske 
vložke, plastična in 
kovinska vedra, ogledala, 
posodo, okensko steklo, 
žarnice, smeti, iztrebke
malih živali, pesek za
mačke, drobne kovinske
dele, orodje, kosti, 
usnje, umazan papir, 
igrače, vrečke električnih 
sesalnikov, tapete, plenice,
poškodovana oblačila in
čevlje, umazano in mokro 
blago, krpe za čiščenje, 
šiviljske odpadke

Prepovedano odlagati
Biološke odpadke,
gradbene odpadke,
baterije,  
stare električne naprave,
energetsko varčne
sijalke, svetilne cevi,
nevarne snovi, posodo
za enkratno uporabo,
embalaže, uporabni
stari tekstil

Dovoljeno odlagati
Nosljiva in čista
oblačila,
nepoškodovane torbe
in pasove,  
namizne prte, 
posteljnino,
zavese, nosljive čevlje
(povezane skupaj po
parih)

Prepovedano odlagati
Poškodovana oblačila,
umazano in mokro
blago, smučarske
čevlje, drsalke, rolarje,
gumijaste škornje,  
krpe za čiščenje,  
šiviljske odpadke,  
tepihe, igrače,  
plišaste igrače
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BIT TE KEINE ABFÄLLE NEBEN DEN SAMMELSTELLEN ABL AGERN!
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P R O S I M O, D A  O D PA D K O V  N E  O D L A G AT E  P O L E G  Z B I R N I H  M E S T!

RASTLINSKI OSTANKISTARI ELEKTRIČNI APARATI
BATERIJENEVARNE SNOVI KOSOVNI ODPADKI

so nevarni odpadki, ki se
običajno pojavljajo v
gospodinjstvu
npr.: motorno olje, strojno
olje, barve, lepila, strupi,
topila, steklenice, gasilni
aparati, zdravila, kemikalije

Ionske svetilke in baterije
je prav tako mogoče odlagati na
zbirnih mestih za nevarne snovi

Stare jedilne maščobe in olja
ne spadajo med nevarne snovi,
vendar jih je potrebno odlagati
ločeno
npr.: salo, olja vložene hrane,
olja fritez

Električni aparati,
kot so pralni stroji, sušilniki,
štedilniki, pomivalni stroji

Mali električni aparati,
kot so kavomati, mešalniki,
fotoaparati, DVD naprave,
računalniki in oprema, mobilniki,
CD predvajalniki

Hladilne naprave,
kot so klimatske naprave, 
hladilniki in zamrzovalniki

Naprave z zasloni,
kot so televizorji, prenosniki,
računalniški zasloni, monitorji

Ionske svetilke,
kot so energetsko varčne sijalke,
svetilne cevi

Baterije,
kot so baterije za aparate, gumb
baterije, akumulatorji

Brezplačno odlaganje
trgovci s prodajno površino
nad 150 m2, samo pri nakupu
enake nove naprave, baterije
pa v vsakem primeru!

so odpadki, ki jih zaradi velikosti
ali teže ni mogoče zbirati v
zabojnikih za ostale odpadke
npr.: pohištvo, kolesa, preproge,
vzmetnice, stojala za perilo,
umivalniki

kot so ostanki dreves, žive meje,
grmičevja in pokošene trave
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