
odpadkov

Ko več ne vem, kam kaj gre ...



Navodila o ločevanju odpadkov se lahko spreminjajo sklad-
no s spremembami zakonodaje in zahtevami prevzemnikov.

zabojnik za mešane odpadke 

zabojnik za odpadno embalažo

zabojnik za biološke odpadke,  
kompostnik

ekološki otok (zabojnik za steklo)

ekološki otok (zabojnik za papir)

zabojnik za sveče na pokopališčih

zbirni center

zbirni center,  
akcija odvoza kosovnih odpadkov

zbirni center,  
akcija zbiranja nevarnih odpadkov

humanitarne organizacije

pooblaščeni prevzemniki

LEGENDA



a

b

c

aceton, alkohol 
agrumi
akumulator 
akvarij
aluminijasta folija
ampula steklena
aparat gasilni 
apno
armatura (kuhinjska, kopalniška) 
asfalt
avtomobilski brisalci
avtomobilske gume
avtomobilski deli
avtomobilsko steklo
avtoradio
azbest, salonitne plošče in cevi 

baker in bakreni odpadki (cev, žleb …)
bakla
balon
barva 
barvica
baterija, baterijski vložek 
belilo 
bencin (ostanek) 
bergla
blazina
bojler
bonbon
bombica nalivnega peresa
bombica za smetano
brisača papirnata
brisača iz tekstila
britvica
broška
brošura

celofan
cekar (manjši)    
cekar (večji)



č
d

ccepin
cev azbestna
cev različnih materialov (vodovodna,  
 kanalizacijska, za zalivanje vrta …)     
cev različnih materialov (manjši kosi cevi)
cev fluorescentna 
cigaretni ogorek (ugasnjen)  
cigaretna škatlica skupaj z ovojno folijo
cigaretna škatlica kovinska
cisterna
copati
crkovina
cvetje

čajne vrečke, filtri
časopis
čevlji
čistilo, ki vsebuje nevarne snovi 
čistilo, ki ne vsebuje nevarnih snovi
čoln
čopič
črpalka
črnilo 
čutara

darilna vrečka plastificirana
darilna vrečka papirnata
dereze
deska (kuhinjska, likalna, za surfanje …)     
detergent
dežnik manjši
dežnik večji
dinamo
disketa
dlaka živali
dleto
doza električne instalacije
drevje



č
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dc drevesce novoletno (umetno)
drevesce novoletno (naravno)
drobovina
drsalke
digitalna tehnika
duda
dvd

elastika
električna in elektronska oprema  
 (mobitel, računalnik, tv sprejemnik,  
 monitor, video in dvd predvajalnik,  
 zabavna elektronika, kamera, mali in  
 veliki gospodinjski aparati ...)
elektromotor
embalaža prehrambnih izdelkov (kartonska  
 brez vsebine)
embalaža prehrambnih izdelkov (steklena  
 brez vsebine)
embalaža prehrambnih izdelkov (plastična,  
 kovinska brez vsebine)
embalaža dostavljene hrane (brez vsebine  
 oz. nečistoč) 
embalaža dostavljene hrane (onesnažena)
embalaža kozmetike plastična, kovinska
embalaža kozmetike steklena
embalaža pod pritiskom (pena za britje,  
 deodoranti, osvežilci zraka …) 
embalaža mrežasta (od krompirja, čebule …) 
embalaža, ovoj z zračnimi mehurčki
embalaža steklena (steklenice, kozarci za  
 vlaganje ...)
embalaža svežega mesa
embalaža zdravil plastična (vključno  
 z embalažo tablet) 
embalaža zdravil steklena (brez pokrovčkov,  
 zamaškov) 
etiketa samolepilna
etiketa, obešena na izdelku
etui



f

g

h

fajfa
filmski trak
filtri
flomaster, ki ne vsebuje topil
flomaster, ki vsebuje topila (vodoodporni)
folija živil (plastična, aluminijasta) 
foto album
fotoaparat
fotografija
fotokemikalije 
fotopapir
freza
frnikula

gajbica
gamaše
gaza
glasbila
glavnik
glineni izdelki (manjši)
glineni izdelki (večji)
gnojila in njihova embalaža 
gobica čistilna
grmovnice
gips (manjše količine) 
grablje
gramofonske plošče
guma in izdelki iz gume
gradbeni odpadki (večje količine - opeka,  
 cement, malta, beton, omet, šamot,  
 ploščice,  robniki, ruševina, strešniki,  
 zemljine, pesek …) 
gradbeni odpadki (manjše količine do 1 m3)
guma kolesa

harpuna
herbicidi in njihova embalaža
higienski vložek
hladilna torba in vložki
hobok
hrana brez embalaže
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iigrače (lesene, plastične …) 
igrače elektronske
igrala (gugalnica, tobogan …)
injekcijske igle 
insekticidi in njihova embalaža 
inštrumenti glasbeni
invalidski oz. medicinski pripomočki
izolacijska plošča
izolacijski material (manjše količine)
izolacijski material (večje količine)
izolacijski trak
iztrebki malih živali

jajčna lupina
jašek (plastični, litoželezni …)       
jedilni pribor za enkratno uporabo
jeklenka plinska
jermen
juta (žaklovina in ostali izdelki iz jute)

kabel
kad
kamenje
kartuša 
karton in kartonska embalaža
kaseta (audio, video)
katalogi (brez plastičnega ovoja)
kavna usedlina, filter
katalizator 
klavniški odpadek
kemikalije, kisline 
keramika (manjši kosi) 
keramika (večji kosi)
kipec
kit (silikonski, avtokit …)
kletka
klimatska naprava
klin
ključ (orodje)
ključavnica



l

kkljuka
kljukice za obešanje perila
knjiga
kolajna
kolebnica
koledar
kolo
kolovrat
kondom
koprena
korito
korenine (večje)
korenine (manjše)
kosilnica
konzerva (brez vsebine in nečistoč)
kost
koš za smeti, perilo
košara (pletena, plastična …)
koščice sadja
kotalke
kotel
kotnik
kovina (kositer, krom, jeklo …)
kozarec plastičen (trda plastika)
kozarec plastičen (za enkratno uporabo)
kozarec stekleni
kože živali (strojene)
kreda
kristal (manjši kosi, npr. kozarci)
kristal (večji kosi oz. količine)
krpa (pomivalna, kuhinjska) 
krtača (manjši kosi)
krtača (elektronska oz. večji kosi)
krzno
kuverta (običajna, z okenčkom) 
kuverta oblazinjena
kvačka

lak (za les, kozmetični …) 
laks
lasje



m
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lk lasulja
lepenka
lepilo (klej)   
lepilni trakovi
les in lesni ostanki  (furnir,  iverka,  iveral,   
 lesonit  plošče, laminat, letev, opaž …)
lestenec
lestev (aluminijasta, lesena)   
ležalnik
lij
listje
lok
lončena posoda manjša
lončena posoda večja
lonec plastični cvetlični manjši (brez  
 vsebine vključno s podstavkom)
lonec plastični cvetlični večji (brez  
 vsebine vključno s podstavkom)
lonček jogurta, skute, namazov (brez  
 vsebine)
lončnica brez posode
loščilo (za čevlje, avto, parket …)
lubje
lupine školjk
lupine oreščkov, kostanja
luske ribje

mačji pesek
mapa (plastična)
mapa (kartonska)
mast in maščobe (kuhinjska, motorna)
mazivo
medenina
meso surovo (manjše količine)
meso surovo (ostanki po klanju)
meso termično obdelano
meter
metla
milo (trdo, tekoče)
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nahrbtnik
nakit
naramnice
navitje
neopren
novoletne lučke
nož

obešalnik
oblačila uporabna
oblačila neuporabna
obutev uporabna
obutev neuporabna
obliž
odeja grelna
odeja iz tekstila manjša
odeja iz tekstila večja
odpirač za steklenice
očala
ogledalo manjše
ogledalo večje
okraski, spominki
okvir za slike
olje (jedilno, motorno, hidravlično ...)
olupek sadja, zelenjave
oprema sanitarna
orodje
orodje električno
ostanki pometanja
ostanki šiljenja barvic, svinčnikov
osvežilec zraka
osvežilni robčki (robčki s čistilom) 
ovitek zgoščenk, kaset (trda plastika) 
ovoj salame, sira

papir brusilni
papir časopisni
papir darilni
papir indigo
papir plastificiran
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ppapir za peko (povoščen) 
papir pergamentni
papir za slike
papir delikatesni s folijo
pas
peč
pepel ohlajen
pepelnik
peresnica
pesticidi in njihova embalaža
petrolej
pisalo
pipa
piščal
plastenka
plastika penasta (manjše količine)
plavutke
plenica
pletilka
plevel
pločevinka
pločevinka pod pritiskom
pluta
podboj
pohištvo
pokrovčki kovinski, plastični (navojne  
 zaporke) 
polica (lesena, kamnita ...)
polkna
polnilec (za prenosni telefon, depilator,  
 brivnik, kamero …)
porcelan
posoda
posteljnina
povoj
preproga
prospekti
prt (različnih materialov) 
prtljažnik
pručka
ptičja hrana
pult
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račun iz trgovine
radiator
radirka
rastlina
ravnilo
razkužilo, razredčilo
registrator
rešeto
revija
ribje glave (surove, kuhane, pečene)
robček osvežilni s čistilom
robček papirnati
rokavica (različnih materialov: lateks, tekstil …)
rolice toaletnega papirja, papirnatih brisač

sadje vseh vrst
saje
sani
sedež otroški, avtomobilski
senčnik
servieta papirnata
servieta iz tekstila
sijalka
slika rentgen
slika
slušalke
skiro
smetišnica
smola
smuči
sokovnik
sponka
sredstvo proti mrčesu
sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
stajica
steklo ravno
steklenica
stekleničke parfumov
steklo ognjevarno
steklo okensko z okvirjem
steklo pleksi
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račun iz trgovine
radiator
radirka
rastlina
ravnilo
razkužilo, razredčilo
registrator
rešeto
revija
ribje glave (surove, kuhane, pečene)
robček osvežilni s čistilom
robček papirnati
rokavica (različnih materialov: lateks, tekstil …)
rolice toaletnega papirja, papirnatih brisač

sadje vseh vrst
saje
sani
sedež otroški, avtomobilski
senčnik
servieta papirnata
servieta iz tekstila
sijalka
slika rentgen
slika
slušalke
skiro
smetišnica
smola
smuči
sokovnik
sponka
sredstvo proti mrčesu
sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
stajica
steklo ravno
steklenica
stekleničke parfumov
steklo ognjevarno
steklo okensko z okvirjem
steklo pleksi

steklo povečevalno
stikalo
stirodur 
stiropor
stol
strgalo za led
strup, strupene snovi in njihova embalaža 
sveča ostanki, vosek
svetila (parafinsko olje, petrolej) 
svečnik
svinčnik (kemični, navadni)

ščetka (zobna, za nohte, straniščna …) 
ščetka električna 
ščipalka
ščitnik
šilček
šivalni stroj
šivanka
škarje
škropiva 
škropilnica
šotor
špirit 
štampiljka
števec mehanski ali elektronski

talne obloge
tapeta
tehtnica
tekstil uporaben
tekstil neuporaben
telefon
telefonska kartica
termoakumulacijska peč
termometer navadni (alkoholni, živosrebrni)
termometer digitalni
tesnila
tetrapak
tlačna posoda
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ttoner
topila
torba
trak (lepilni, darilni, plastični, tekstilni …)
trava
trda plastika
tuba zobne paste, živil (izpraznjena - brez  
 vsebine) 
tuba zobne paste, živil (z vsebino) 
tuš kabina

umetna gnojila
ura (ročna, stenska)
usnje in usnjeni izdelki
utež

varovalka
vata
vatirana palčka
vaza
vedro
veje
venec naravni
venec leseni
venec umetni
volna za izolacijo
vrč
vrata
vreča cementa brez vsebine
vrečka darilna plastificirana
vrečka pvc
vrečka iz tekstila
vrečka papirnata
vrečka papirnata (z bio vsebino)
veriga
veslo
vrečka vakuumska
vrečka za sesalec
vezalka
videokaseta



u
v

vttoner
topila
torba
trak (lepilni, darilni, plastični, tekstilni …)
trava
trda plastika
tuba zobne paste, živil (izpraznjena - brez  
 vsebine) 
tuba zobne paste, živil (z vsebino) 
tuš kabina

umetna gnojila
ura (ročna, stenska)
usnje in usnjeni izdelki
utež

varovalka
vata
vatirana palčka
vaza
vedro
veje
venec naravni
venec leseni
venec umetni
volna za izolacijo
vrč
vrata
vreča cementa brez vsebine
vrečka darilna plastificirana
vrečka pvc
vrečka iz tekstila
vrečka papirnata
vrečka papirnata (z bio vsebino)
veriga
veslo
vrečka vakuumska
vrečka za sesalec
vezalka
videokaseta

vijak
volna
vrtna oprema
vrtni odpadek
vrv
vtič
vtičnica
vžigalnik

zadrga
zalivalka za rože
zamašek (plastične, kovinske  
 navojne in kronske zaporke)
zamašek plutovinasti
zastava
zavesa
zdravilo
zgoščenka
zemlja (večje količine)
zemlja (manjše količine)    
zelenjava
zidak
zob
zobotrebec
zobna nitka
zračnica
zvezek
zvočnik

žagovina  
žarnica z žarilno nitko
žarnica (varčna, plinska in led) 
žebelj
žica
žig
živa meja (razrezana v manjše  
 kose, obreznine) 
živa meja večji kosi
živalska dlaka
žoga
žvečilni gumi



Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 

Nevarne odpadke iz gospodinjstva lahko brezplačno oddate 
na dva načina: 
• v zbirnem centru Kovor,
• v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov z mobilno postajo, 
ki poteka enkrat letno. Razpored akcije objavimo na spletni 
strani www.komunala-trzic.si, na zadnji strani mesečnih 
obračunov in na naši Facebook strani. 

Akcija zbiranja kosovnih odpadkov iz gospodinjstev 

V spomladanskem in jesenskem terminu poteka brezplačni 
odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Odvoz lahko 
naročite:
• s spletnim obrazcem, ki ga najdete na www.komunala-trzic.si,
• pišete na e-naslov kosovni@komunala-trzic.si in v sporočilu 
navedete vaše podatke (naslov in kontaktno telefonsko 
številko) ter vrsto in količino odpadkov,
• občani, ki nimate dostopa do interneta, se lahko v času urad-
nih ur s svojo zadnjo položnico oglasite v vložišču našega pod-
jetja in osebno naročite odvoz.

Zbirni center Kovor 

Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom, ki so vključeni 
v sistem ravnanja z odpadki na območju občine.

Ob obisku zbirnega centra prinesite s seboj svojo položnico 
za obračun komunalnih storitev, s katero boste potrdili, da 
ste vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov na območju 
posamezne občine. 

Posamezno gospodinjstvo lahko brezplačno odda do 1 m3  
komunalnih odpadkov mesečno, vendar največ 4 m3 letno.  
V to količino ni vključeno prevzemanje kosovnih odpadkov po 
sistemu na klic od vrat do vrat. Seveda pa posamezno gospo- 
dinjstvo proti plačilu v zbirni center lahko odda tudi več kot  
4 m3 odpadkov letno.
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