
Z MARJETICO LOČUJ.
SVOJE OKOLJE OBVARUJ.

ABC ODPADKOV
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• Netekoči ostanki kuhane hrane, 
zelenjave in sadja

• Jajčne lupine, lupine oreščkov, koščice
• Pokvarjeni prehrambni izdelki brez 

embalaže
• Kavne usedline in čajne filter vrečke
• Papirnati robčki, brisače in servete
• Ovenelo cvetje, ostanki vrtnin, listje, 

plevel
• Stara zemlja lončnic, pokošena trava
• Zamazan in razmočen časopisni papir 

in papirnate vrečke

• Tekoči ostanki hrane
• Meso in kosti
• Ribe in školjke
• Pasji in mačji iztrebki
• Maščobe in kuhinjsko olje
• Večji lesni deli, debla in veje

Biološke odpadke lahko 
odlagamo neposredno v 
zabojnik ali pa v biorazgradljivih 
vrečkah, papirnatih vrečkah 
ali zavite v časopisni papir. Če 
biološke odpadke zbiramo 
v plastični vrečki ali posodi, 
moramo vsebino vrečke oz. 
posode stresti v zabojnik za 
biološke odpadke in plastično 
vrečko odložiti med mešane 
odpadke. 

DA NE KAKO
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DA NE KAKO
• Zvezki in knjige
• Letaki, prospekti, katalogi
• Ovojni in pisarniški papir
• Pisemske ovojnice
• Kartonska in papirnata embalaža
• Papirnate nakupovalne vrečke
• Embalaža iz lepenke

• Kopirni, povoščeni in 
plastificirani papir

• Tetrapak embalaža
• Folije iz umetnih mas, celofan
• Higienski papir in papirnati 

robčki
• Tapete
• Umazan ali navlažen papir in 

karton
• Lepilni trak

Preden kartonsko in papirnato 
embalažo odložimo, jo 
raztrgamo in sploščimo. Revijam 
in zvezkom odstranimo plastične 
ovitke, sponke in lepilne trakove.
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• Steklenice živil in pijač
• Steklena embalaža zdravil in 

kozmetike
• Kozarci vloženih živil
• Razbiti kozarci in steklenice
• Drugo stekleno embalažo

• Okensko, avtomobilsko in 
drugo ravno steklo

• Ogledala
• Kristalno in ekransko steklo
• Steklo svetil
• Pleksi steklo
• Steklo žarometov
• Izdelki iz porcelana in 

keramike
• Žarnice, neonske svetilke in 

svetlobne cevi

Stekleno embalažo moramo 
sprazniti, dobro splakniti in ji 
odstraniti pokrovčke in zamaške. 
Plastične zamaške in kovinske 
pokrovčke odložimo v zabojnik 
za embalažo, plutovinaste 
zamaške odvržemo v zabojnik 
za mešane odpadke. Nalepk ni 
potrebno odstranjevati.

DA NE KAKO
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• Plastenke pijač in živil
• Plastenke čistil in pralnih sredstev
• Plastično embalažo šampona, mila, 

zobne paste
• Pločevinke živil in pijač
• Tetrapak embalažo od mleka, sokov, 

jogurtov ipd.
• Plastične lončke in vrečke
• Plastično in alu folijo za živila
• Embalažo za živila iz stiropora
• Plastični in kovinski pokrovčki in 

zamaški

• Plastična embalaža nevarnih 
snovi (motornih olj, barv, 
lakov, škropiv ipd.)

• Plastični in kovinski predmeti
• Cd, dvd
• Razbite igrače
• Kosovni plastični elementi
• Plastična pisala, kuhinjski 

pripomočki, mape ipd.
• Doze sprejev

Embalažo je potrebno 
sprazniti, dobro splakniti in jo 
stisniti, da zavzame čim manj 
prostora. Nalepk ni potrebno 
odstranjevati.

DA NE KAKO
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• Izdelki iz tkanine, usnja, porcelana, 
keramike, gume

• Pisala, barvice, svinčniki
• Razbiti dežnik, obešalnik, škarje, 

ščipalke, glavnik, metla
• CD, DVD, kasete
• Krpe in gobice
• Cigaretni ogorki 
• Razbite igrače
• Iztrebki malih živali
• Meso, kosti, ribe, školjke

• Tetrapak embalaža
• Plastična, steklena in kovinska 

embalaža
• Kosovni in gradbeni odpadki
• Odpadna elektronika
• Nevarni odpadki: barve, 

laki, škropiva, odpadna olja, 
zdravila

Samo odpadke, ki jih ni možno 
ločeno oddati v namenski 
zabojnik, lahko odvržemo v 
zabojnik za mešane odpadke. 
Mešane odpadke odložimo 
v vrečki za smeti in tako 
prispevamo k čistoči zabojnika 
in njegovi daljši življenjski dobi. 
Odpadkov nikakor ne odlagamo 
pred zabojnik.

DA NE KAKO
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• Kopalniška oprema
• Pohištvo in oblazinjeno pohištvo
• Vrtna oprema, igrala
• Večji gospodinjski aparati
• Športni rekviziti, kolesa
• Preproge, svetila, senčila

• Gradbeni odpadki
• Stavbno pohištvo (okna, vrata 

ipd.)
• Pnevmatike
• Nevarni odpadki
• Zemlja, kamenje, listje, veje

Odvoz kosovnih odpadkov po 
sistemu od vrat do vrat lahko 
naročite preko dopisnice, ki jo 
vsako gospodinjstvo prejme 
na dom 2x letno oz. preko 
maila info@marjeticakoper.
si, ali jih oddate brezplačno na 
zbirnem centru na Srminu in 
Dvorih pri Sv. Antonu.

DA NE KAKO
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• Uporabna oblačila in 
obutev

• Brisače, posteljnina, prti, 
zavese

• Torbice, denarnice, pasovi

• Poškodovan, raztrgan, 
umazan, moker tekstil

• Šiviljski in krojaški 
ostanki

• Tekstilni polizdelki

DA NE KAKO
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• Vejevje
• Listje
• Pokošena trava
• Večje količine zemlje iz 

lončnic in rož

• Ostanki hrane
• Meso, kosti
• Mrtve živali
• Kamenje

Zeleni rez iz gospodinjstev zbiramo 2x letno, 
spomladi in jeseni, O lokaciji zabojnika in o terminih 
odvoza so prebivalci obveščeni z letakom, ki ga 
vsako gospodinjstvo prejme na dom. Izven letnih 
akcij je zabojnik možno naročiti proti plačilu. Nikakor 
pa jih ne odložite na ulico, pločnik ali v naravo.

Oblačila in obutev odložimo v zaprti plastični 
vrečki. Zbrana oblačila in obutev predamo 
humanitarnim ustanovam ali podjetjem, ki jih 
reciklirajo in ponovno uporabljajo kot industrijske 
krpe in podobno.
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• Mali in veliki gospodinjski aparati
• Računalniška oprema in zabavna 

elektronika
• Igrače na baterije ali na 

akumulator
• Električna delovna orodja
• Prenosne baterije in 

akumulatorji

Električno in elektronsko opremo NE odlagamo v mešane odpadke! 
Manjšo električno in elektronsko opremo (sušilec za lase, telefon, 
opekač kruha ipd. ) lahko odložimo v namenske zelene zabojnike, ki 
se nahajajo na večjih ekoloških otokih. Preverite lokacijo zabojnikov 
na www.marjeticakoper.si.
Odvoz večje odpadne električne in elektronske opreme po 
sistemu od vrat do vrat lahko naročite preko dopisnice, ki jo vsako 
gospodinjstvo prejme na dom 2x letno, ali oddate brezplačno na 
zbirnem centru na Srminu in Dvorih pri Sv. Antonu.

DA KAKO
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• Baterije, akumulatorji
• Kozmetična sredstva
• Zdravila, injekcijske igle, 

termometri
• Odpadno motorno in jedilno olje
• Pesticidi, kemikalije
• Neonska svetila
• Neuporabljena čistila

Nevarnih odpadkov NE odlagamo v zabojnik za mešane 
odpadke! 

Nevarne odpadke iz gospodinjstev zbiramo 2x letno, 
spomladi in jeseni. O lokaciji zbirnega mesta in o terminih 
odvoza so prebivalci obveščeni z letakom, ki ga vsako 
gospodinjstvo prejme na dom. Nevarne odpadke je možno 
oddati brezplačno na zbirnem centru na Srminu in Dvorih 
pri Sv. Antonu. 

DA KAKO


