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KAM Z ODPADKI?
Ločeno zbiranje odpadkov na izvoru (MKO, papir, embalaža in BIO) se izvaja že v večini občin po
Sloveniji, tudi v vseh ostalih občinah v Pomurju in je obvezno.
EU in država s predpisi, ki jih izvajamo tudi mi, spodbujajo zmanjševanje količin odpadkov in ponovno
uporabo stvari. Z ločevanjem odpadkov, ki kljub temu nastanejo pa zmanjšujemo količine odlaganja
ter omogočamo recikliranje, s čimer odpadki nastanejo surovine, ki jih je v proizvodnjah mogoče
znova uporabili.

V KANTE (120 L), KI JIH IMAMO DOMA:
OSTALI ODPADKI ali MEŠANI KOMUNALNI ODPAKI (MKO):
smeti (hišne), sanitarni material in izdelki, toaletni/papirnati/osvežilni robčki, plenica, higienski vložki,
elastika, usnje in usnjeni izdelki, žvečilni gumi, papir za peko, gobica za čiščenje, novoletnI okraski,
cigaretni ogorek, rokavice za enkratno uporabo, porcelan, goba za ikebane brez cvetja, lončena
posoda, pluta in plutovinasti zamaški, disketa, papir (onesnažen), svinčnik (kemični), fotografije in
film, CD/DVD, slamica za pitje, senčno steklo, glineni izdelki, lasje, vreča za krmila, vreča za cement,
pas, okrasne steklenice, neopren, gramofonska plošča, kaseta (avdio in video), kondom, ogledalo,
kolesarska guma in zračnica, vatirana palčka, vzglavnik (neuporaben), flomaster (ki ne vsebuje topil),
krzno, ovojni papir (plastificiran), plastični vijak, keramična posoda in okrasna keramika, tapete,
živalski iztrebki, prt (plastificiran), steklo (pleksi), ščipalke za obešanje perila, razbit stekleni kozarec,
vezalke, žarnica (navadna), lepilni trak, vrečka za sesalec,…
BIOLOŠKI ODPADKI (BIO):
ostanek hrane,mlečni izdelek , čajna vrečka, trava, sobna rastlina (brez lončka), les (ostanki, manjši
lesni odpadki), lubje, hrana (netekoči ostanki), kavni filter in usedlina, žagovina, jajčna lupina, plevel,
pepel lesa, olupki sadja in zelenjave, papirnata brisača, meso in mesni izdelki, pokvarjena hrana (brez
embalaže in tekočin), sadje (ostanki), zelenjava (ostanki), olupki citrusov in južnega sadja, vrtni
odpadki, grmičevje (večje količine), cvetje, grmičevje (manjše količine, rezano), listje (manjše in večje
količine), veje, sir, živa meja (odrez),…

PAPIR:
revija (brez plastificiranega ovitka), karton in kartonska embalaža, valovita lepenka, karton pri
embalaži zamrznjene hrane, darilna vrečka (papirnata), katalog (brez plastificiranega ovitka), zvezek,
embalažni papir, knjiga, časopis, katalog, pisemska ovojnica, škatla (kartonska), kopirni papir,
reklamni letak, brošura, papirnata vrečka, papir, prospekt, brošura, ovojni papir (neplastificiran),
papir in papirna embalaža, koledar, mapa (iz kartona),…
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V VREČE ZA EMBALAŽO/PLASTIKO, KI JIH IMAMO DOMA:
EMBALAŽA:
kartonska embalaža tekočin (sok, mleko), embalaža (plastična), plastenka za čistila in pralna sredstva
(čista), pločevinka pod pritiskom, ovoj od masla, celofan, darilna vrečka (plastificirana, povoščena),
plastični zamašek, folija pri embalaži zamrznjene hrane, osvežilec zraka, plastenka za pijačo in živila
(prazna in čista), plastična embalaža, cigaretna škatlica, stiropor, pločevinka za živila in pijačo,
plastična škatlica od zdravil (prazna), tuba (plastična ali kovinska - od majoneze, zobne paste,…),
plastična nakupovalna vrečka, plastični kozarec za enkratno uporabo, zamašek (plastični), bela
pločevina, pločevinka za pijače, ovojna folija (na primer od čokolade), embalaža (kartonska), plastična
posoda za barvo na vodni osnovi (čista), papirnati lonček od sladoleda, vrečka (plastična), pločevinka
polirne paste za čevlje (čista), vrečka (papirnata), plastična folija, tetrapak embalaža za pijačo,
kartonska embalaža za jajca, aluminijasta konzerva, posoda ali folija, kozarec za enkratno uporabo
(plastični), zamašek (kovinski), folija, CD škatla, pokrovček od steklenice, jogurtov lonček, embalažna
folija, vrečka za majonezo, embalaža kozmetike, konzerva z živili,…

V EKOLOŠKE OTOKE:
PAPIR:
revija (brez plastificiranega ovitka), karton in kartonska embalaža, valovita lepenka, karton pri
embalaži zamrznjene hrane, darilna vrečka (papirnata), katalog (brez plastificiranega ovitka), zvezek,
embalažni papir, knjiga, časopis, katalog, pisemska ovojnica, škatla (kartonska), kopirni papir,
reklamni letak, brošura, papirnata vrečka, papir, prospekt, brošura, ovojni papir (neplastificiran),
papir in papirna embalaža, koledar, mapa (iz kartona),…

EMBALAŽA:
kartonska embalaža tekočin (sok, mleko), embalaža (plastična), plastenka za čistila in pralna sredstva
(čista), pločevinka pod pritiskom, ovoj od masla, celofan, darilna vrečka (plastificirana, povoščena),
plastični zamašek, folija pri embalaži zamrznjene hrane, osvežilec zraka, plastenka za pijačo in živila
(prazna in čista), plastična embalaža, cigaretna škatlica, stiropor, pločevinka za živila in pijačo,
plastična škatlica od zdravil (prazna), tuba (plastična ali kovinska - od majoneze, zobne paste,…),
plastična nakupovalna vrečka, plastični kozarec za enkratno uporabo, zamašek (plastični), bela
pločevina, pločevinka za pijače, ovojna folija (na primer od čokolade), embalaža (kartonska), plastična
posoda za barvo na vodni osnovi (čista), papirnati lonček od sladoleda, vrečka (plastična), pločevinka
polirne paste za čevlje (čista), vrečka (papirnata), plastična folija, tetrapak embalaža za pijačo,
kartonska embalaža za jajca, aluminijasta konzerva, posoda ali folija, kozarec za enkratno uporabo
(plastični), zamašek (kovinski), folija, CD škatla, pokrovček od steklenice, jogurtov lonček, embalažna
folija, vrečka za majonezo, embalaža kozmetike, konzerva z živili,…
STEKLO:
steklenica, barvno steklo, steklena embalaža od zdravil, kozarec vloženih živil,…

ODPADKI_LOČEVANJE ODPADKOV

[Vir: http://www.veckotodpadki.eu]

V ZBIRNI CENTER DOLGA VAS ALI V POSEBNE AKCIJE:
ELEKTRONSKI APARATI IN ELEKTR. OPREMA:
pralni stroj, mobilni telefon, faks, računalnik in računalniška oprema, DVD predvajalnik, elektronska
oprema, telefon, radijski sprejemnik, televizor, kopirni stroj, gospodinjski aparati, pečica, orodje
(električno in elektronsko), Hi-Fi naprave, sušilni stroj, fluorescentna svetilka, likalnik, zamrzovalna
skrinja, brivnik za enkratno uporabo, pomivalni stroj, hladilnik, tiskalnik, mikrovalovna pečica,
prenosni CD-predvajalnik, štedilnik, električni aparati, TV-sprejemnik, videorekorder,…
KOSOVNI ODPADKI:
star neuporaben kabel, termoakumulacijska peč, sponka za lase, zaboj (leseni), žica, lesena kuhalnica,
igrače, preproga, kopalniška oprema, omara, plastična igrača, cev za zalivanje vrta, okraski in
spominki, kolo, kovina, smučarski čevlji, guma (razen pnevmatik), kovinski odpadki (manjši), razni
izdelki iz lesa, poškodovana slika, deli kolesa, smuči, radiator, foto album, vijak, zvit ključ, osvežilec
zraka, dežnik, senčilo, obešalnik za obleke, talna obloga, pločevinasta posoda, toplotna črpalka, mapa
(plastična), lonec (pločevinasti), orodje (vrtno), kovinski vijak, les (ostanek), trda plastika, pohištvo,
šilček (kovinski), ravnilo (leseno ali plastično), posoda (pločevinasta), žeblji, ščipalec za nohte,
kovinska sponka, plastični gradbeni material in izolacija, vedro (plastično), žimnica, kabel, sedežna
garnitura, otroški voziček, kovinski avtodeli (brez olja), svetilo, kovinska sponka za lase,…
NEVARNI ODPADKI:
črnilo in kartuše, sredstvo za zaščito lesa, mehčalec, detergent, sredstvo za odvračanje škodljivcev,
gasilni aparat, antifriz, oljni filter, loščilo za avto (polirna krema), varčna žarnica, olje (kurilno, druga
olja), sijalka (varčna/fluorescentna žarnica), olje za vzdrževanje kovine, olje in naoljene stvari,
razredčilo, motorno olje, sredstvo za hlajenje, termometer, lak za nohte, akumulator, baterijski
vložki, baterije za ponovno polnjenje, sredstvo proti zmrzovanju, petrolej, odstranjevalec laka za
nohte, vžigalnik, strupene snovi, silikonski kit, razkužilo, sredstvo za čiščenje, kuhinjska mast
(ostanek), mazivo, odstranjevalec madežev, kemikalije, topilo (odstranjevalec madežev, lakov), zračni
filter, čistilo za kovine, bencin (ostanek), sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, gnojilo,
flomaster, pločevinke za tekoče barve in olje, strup za podgane in polže, sredstvo za odstranjevanje
barve, ostanek barve, insekticid in njegova embalaža, smola, baterije NiCd, Hg, sredstvo proti plevelu,
lepila (ostanek), nafta (ostanek), filter (zračni), čistilo , avtomobilsko loščilo, svetilno olje, kurilno olje
(ostanek), olje za cvrtje, barva in barve v razpršilu, sredstvo proti moljem ali mrčesu, maščoba za
kuhanje, zdravila, osvežilec zraka v spreju, žarnica (varčna sijalka), kemično čistilo, pesticid, kislina
(ostanek), toner, sredstvo proti rji, lak (razne površine), kozmetika (ostanek), nitro raztopina, tuba z
lepilom,…

