NAVODILA ZA LOČEVANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH
Ločeno zbiranje odpadkov ni samo zakonodajna zahteva, pač pa tudi naša skupna odgovornost. S pravilnim ločevanjem pripomoremo k učinkovitejši nadaljnji
predelavi odpadkov, ohranjanju naravnih virov in varčevanju z energijo, saj so lahko odpadki vir sekundarnih surovin in energije.
Če želimo pravilno ločevati odpadke, moramo začeti že doma. Kjer imamo na razpolago dovolj prostora (npr. v kuhinji, na balkonu, v predsobi, v kleti) zbiramo vsako vrsto posebej (lahko v košu,
škatli itd.) Ločeno zbrane odpadke odnesimo na najbližji ekološki otok, zbirni center za odpadke ali pa jih odložimo v primeren zabojnik pred hišo, glede na sistem ločevanja odpadkov na "mešani
komunalni odpadki", "odpadna komunalna embalaža" in "biološko razgradljivi odpadki". Ločevanje odpadkov ne zahteva veliko truda in časa, le malo dobre volje. Večino odpadkov ločujemo že
doma.

ODPADNI PAPIR TER
KARTONSKA
EMBALAŽA
Časopisi, revije, prospekti,
pisemski in ovojni papir,
pisma, kuverte, vrečke
(neonesnažene in brez
vsebine), lepenke,
kartonska embalaža (tudi
od živil: od čajev, riža,
testenin, kosmičev, jajc),
manjše škatle...

papir

Pred odlaganjem večjih
kosov kartonske
embalaže le-to stisnemo
in zložimo. Tako
zmanjšamo volumen,
sicer je zabojnik prehitro
poln. Večje količine
odpadnega papirja in
kartonske embalaže
lahko oddamo tudi v
zbirnem centru za
ločeno zbiranje
odpadkov.

BIOLOŠKI ODPADKI

ODPADNA STEKLENA
EMBALAŽA
Steklenice in stekleničke (od
živil, pijače, kozmetike, zdravil),
kozarci ,…

Pred odlaganjem steklene
embalaže odstranimo
pokrove. Kovinske in plastične
pokrove odložimo v zabojnik
za embalažo, plutovinaste
zamaške pa odložimo v
zabojnik za mešane odpadke.

CENTER PONOVNE RABE
Še uporabne izdelke lahko
prinesete v zbirni center
(poseben zabojnik) ali
Center ponovne rabe, ki se
nahaja na Cesti maršala
Tita 49. Odprt je vsak
delovnik med 9. in 13. uro.

Pločevinke od pijač, konzerve od prehrambnih izdelkov,
kovinski pokrovi kozarcev, zamaški, plastenke od pijač,
plastenke od praškov, mehčalcev, kozmetike, ki ne
vsebujejo nevarnih snovi, plastični kozarčki in lončki,
vrečke, folije, tetrapaki, embalaža od mleka, sokov,
omak,...
Pred odlaganjem embalažo
izpraznimo in stisnemo, da
zmanjšamo volumen. Za
nadaljnjo predelavo odpadkov
je pomembno, da odložimo
embalažo brez vsebine in večjih
nečistoč.

Zelenjavni odpadki, olupki in ostanki sadja, ostanki
hrane in kosti, čajne in kavne usedline, jajčne lupine,
pokvarjeni prehrambni izdelki brez embalaže,…

Pod kuhinjsko korito namestite manjšo posodo,
kamor boste odlagali ostanke hrane. Če želite
zaščititi posodo, lahko uporabite biorazgradljive
vrečke. Tako zbrane biološke odpadke lahko
odložite skupaj z vrečko. Nikar jih ne odlagajte v
plastičnih vrečkah.

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI
Ohlajen pepel, tkanine, usnje, šiviljski odpadki, vrečke iz
sesalnika, mačji pesek, kasete, filmi, fotografije, pluta,
meso, kosti, keramika v manjših količinah, porcelan,
igrače, barvice, žarnice, vosek, zobne ščetke, PVC lepilni
trakovi,…
V zabojnik za mešane
komunalne odpadke ne sodijo
odpadki, ki jih lahko razvrstimo
drugam! Ob doslednem
ločevanju odpadkov bo
odpadkov, ki sodijo v zabojnik
za mešane komunalne odpadke
zelo malo.

ODPADNO JEDILNO OLJE IN MAŠČOBE
Doma odpadno jedilno olje vlijemo v plastenke ali
v steklenice oz. v katerokoli drugo primerno
embalažo. To začasno hranimo v kleti, garaži in ko
se nabere več odpadnega jedilnega olja, ga
odpeljemo v zbirni center za ločeno zbiranje
odpadkov, kjer ga brezplačno oddamo. Odpadna
olja je prepovedano zlivati v odtok ali
kanalizacijo.

KOSOVNI ODPADKI
Odvoz kosovnih odpadkiv lahko naročite z dopisnico
https://www.jeko.si/narocilo-odvoza-kosovnih-odpadkov, lahko pa jih
brezplačno oddate tudi v zbirnih centrih. Tam lahko oddate tudi večje količine
odpadkov in ostale vrste odpadkov, kot so uporabna oblačila, tekstil, pohištvo,
gospodinjski aparati, varčne sijalke. Odpadke, ki se lahko predelajo, oddamo
pooblaščenim organizacijam v predelavo. Ostale neuporabne odpadke pa
odpeljemo na odlagališče odpadkov.
Kosi pohištva, sanitarna oprema, vzmetnice, preproge, talne obloge, kolesa,
smuči...

NEVARNA ELEKTRONSKA IN ELEKTRIČNA OPREMA
Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate v zbirnih centrih.
Aparati in naprave, zabavna elektronika, mobiteli ter druga oprema vsebujejo
tudi nevarne snovi. Če z njimi ne ravnamo pravilno, lahko škodujejo okolju in
ogrozijo zdravje ljudi. Veliko elementov in materiala, iz katerih je sestavljena
bela tehnika, gospodinjski aparati in ostala električna in elektronska oprema,
se lahko predela.
Mali gospodinjski aparati, veliki gospodinjski aparati, električna in elektronska
orodja, računalniška oprema, oprema za razsvetljavo, igrače, zabavna
elektronika...

RAZMETANI ODPADKI OB EKO OTOKIH KAZIJO PODOBO
NAŠE OKOLICE
Kljub rednemu čiščenju in odvozu odpadkov z ekoloških otokov, se na
nekaterih še vedno kopičijo napačno odloženi odpadki, ki kazijo videz kraja.
Ob zabojnikih je tako mogoče najti vreče z zavrženo hrano, v zabojnikih za
ločeno zbiranje pa zeleni odrez, kosovne, gradbene in mešane odpadke.

ODLAGANJE ODPADKOV POLEG ZABOJNIKOV JE
PREPOVEDANO!

NEVARNI ODPADKI
Nevarne odpadke lahko brezplačno oddate v zbirnih centrih ali v času
akcije zbiranja nevarnih odpadkov, ki jo izvajamo dvakrat letno.
Odpadna zdravila, kozmetika, čistila, barve, laki, lepila, škropiva, razne
kemikalije, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilna tekočina,
akumulatorji, baterije...

GRADBENI IN AZBESTNO - CEMENTNI ODPADKI
Gradbeni odpadki ne sodijo med kosovne odpadke. Investitor je dolžan poskrbeti
za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov in jih mora oddati pooblaščenemu
zbiralcu. Gradbeni odpadki se lahko ponovno uporabijo kot material za dostopne
poti, nasipe. Azbestno cementni odpadki so nevarni odpadki za katere se zahteva
posebno ravnanje (Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, Uradni list
RS, št. 34/08).
Gradbeni les, opeka, ploščice, armaturna mreža, mavčne (gips) plošče, izolacije iz
steklenih vlaken, valovite strešne plošče,…

ALI BI LAHKO PRIŽGALI SVEČO MANJ?
Bliža se dan spomina na mrtve, ko bomo obiskali grobove ljubljenih, ki so
nas zapustili. Slovenci na ta dan že tradicionalno množično prižigamo
sveče, pokopališča pa posledično spreminjamo v morja odpadnih sveč.

Na spletni strani
http://svecamanj.si/stran/prizgi_sveco lahko
namesto prave prižgete virtualno svečo in se
kadarkoli in kjerkoli spomnite na tiste, ki so vas
zapustili.
Slovenec letno prižge v povprečju osem sveč, kar skupno znese približno 15
milijonov nagrobnih sveč letno. Slovenci poleg Poljakov in Avstrijcev tako sodimo v
sam evropski vrh po porabi nagrobnih sveč. Odpadne nagrobne sveče sicer niso
nevaren odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroči škodljive vplive na
okolje. Podatki o količinah zbranih odpadnih nagrobnih sveč kažejo na zmanjšanje
števila prižganih nagrobnih sveč. Tako smo v podjetju JEKO, d.o.o. v občinah
Jesenice in Žirovnica v letu 2017 zbrali 21.340 kg, v letu 2018 pa 18.040 kg odpadnih
nagrobnih sveč.

