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Dodatek 1 
 

PLASTIKA 

SPLOŠNO PRAVILO: v koš za plastiko gre plastičen ovitek ali embalaža (bodisi za 

hrano, pijačo, izdelke, blago itd.), plastična vrečka, plastični krožnik ali kozarec ali 

kos polistirena. 

Če je na predmetu kateri iz med sledečih simbolov, ga vedno odložimo v koš za 

plastiko: 

 

 

Če ima predmet katerega iz med sledečih simbolov, ga nikoli ne odložimo v koš za 

plastiko (takšne odpadke je potrebno odnesti na posebna odlagališča): 
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PREDMETI, KI SPADAJO V KOŠ ZA PLASTIKO 

 Plastenke za vodo ali druge pijače 

 Mehurčasti ovoji in plastični zračni baloni za 

pakiranje 

 Plastične plastenke detergentov, 

tekočih mil, šamponov in podobno 

 Plastične vrečke in ovojnice 

 Plastična embalaža za hrano 

 Plastični krožniki in kozarci 

 Večji in manjši kosi polistirena 

 

PREDMETI, KI NE SPADAJO V KOŠ ZA PLASTIKO 

 Banje in vedra → mešani odpadki (takšni, ki se uporabljajo za zadrževanje 

drugih snovi ali tekočin šele po tem, ko so bili prodani) 

 Plastičen pribor → mešani odpadki (reciklažni obrati niso 

opremljeni primerno za njihovo sortiranje in obdelavo) 

 Kuhinjske rokavice → mešani odpadki 

 Markerji / flomastri za označevanje → mešani odpadki 

 Ravnila → mešani odpadki 

 Igrače in žoge → mešani odpadki 

 CD-ji, DVD-ji, Blu-Ray diski → mešani odpadki (so 

narejeni iz kombinacije plastike in kovine tako, da bi bilo 

izjemno težavno komponente ločiti) 

 Elektronska oprema → odlagališč za 

elektroniko (vsa elektronika in vezja 

vsebujejo redke in dragocene kovine, 

ki jih je treba ločiti in ponovno zbrati) 
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STEKLO IN ALUMINIJ 

SPLOŠNO PRAVILO: v koš za steklo in aluminij odložimo, stekleno flašo ali kozarec, 

kovinsko pločevinko za pijačo ali hrano, aluminijasti pladenj ali kos folije, prazne 

pločevinke za razpršila. 

Če je predmet označen, s katerim izmed sledečih simbolov, ga vedno odložimo v koš 

za steklo in aluminij: 

 

 

Če je predmet označen, s katerim izmed sledečih simbolov, ga nikoli ne odložimo v 

koš za steklo in aluminij (takšne odpadke je potrebno odpeljati na posebna zbirališča 

ali odlagališča): 
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PREDMETI, KI SADAJO V KOŠ ZA STEKLO IN ALUMINIJ 

 Steklenice za vodo ali druge pijače 

 Stekleni kozarci za vlaganje 

 Kovinski pokrovčki 

 Pločevinke pijač, vložene hrane, tune, živalske 

hrane 

 Aluminijasti pekači, pladnji ter folije 

 Prazne potisne pločevinke 

 

PREDMETI, KI NE SPADAJO V KOŠ ZA STEKLO IN ALUMINIJ 

 Navadne in neonske žarnice → odlagališč za posebne 

odpadke (vsebujejo različne surovine, med katerimi je 

nekatere treba ločiti in ponovno zbrati na posebne načine, 

stekla iz katerega so narejene pa ni mogoče predelovati v 

navadnih reciklažnih obratih) 

 Stekleničke dišav ali zdravil → mešani odpadki (stekla iz 

katerega so narejene ni mogoče predelovati v navadnih reciklažnih obratih) 

 Ogledala → mešani odpadki ali odlagališč za posebne odpadke, če je ogledalo 

zelo veliko 

 Kristalni predmeti in predmeti iz kaljenega stekla 

→ mešani odpadki 

 Keramični in steklo-keramični predmeti  

→ mešani odpadki 

 Okna in avtomobilska okna 

 → odlagališče za posebne odpadke 
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PAPIR 

SPLOŠNO PRAVILO: V koš za papir odložimo, kos ali list papirja ali kartona (razen,  

če so bili obdelani ali namočeni v kemikalijah ali maščobi, ali vsebujejo kovino ali 

plastiko v svoji strukturi). 

PREDMETI, KI SPADAJO V KOŠ ZA PAPIR 

 Listi papirja (tudi če so potiskani 

ali popisani) 

 Strani knjig (če niso plastificirane) 

 Kartoni in kartonske škatle 

 Papirnate ovojnice (tudi če imajo 

plastično okence) 

 

PREDMETI, KI NE SPADAJO V KOŠ ZA PAPIR 

 

 Računi → mešani odpadki (računi so 

natisnjeni na termalni papir, ki je kemično 

obdelan, zaradi česar ni primeren za reciklažo) 

 Papirnati krožniki → mešani odpadki (Niso 

narejeni samo iz papirja. Njihova površina je 

premazana z materiali, ki jih ni mogoče 

kompostirati ali macerirati) 

 Fotografski, plastificiran, svetleč papir → 

mešani odpadki (vsebujejo kemikalije ali prevleke 

različnih, potencialno strupenih surovin) 

 Papirnate brisačke, robčki, vpojni papir, toaletni 

papir (beli ali okrašen) → organski odpadki 

(njihova struktura ne omogoča maceracije, a jih je 

še vedno mogoče kompostirati) 
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 Papirnate brisačke, robčki, vpojni papir, toaletni papir (barvan ali namočen v 

kemikalijah) → mešani odpadki (barve so pogosto narejene s kovinskimi 

pigmenti, zaradi česar niso primerni za kompostiranje) 

 

 Mokri robčki → mešani odpadki (namočeni 

so v kemikalijah, zato jih ni mogoče 

kompostirati) 

 

 Mastne kartonaste škatle, škatle za pizzo → 

organski odpadki (absorbirana maščoba 

preprečuje maceracijo, še vedno pa jih je 

mogoče kompostirati, če so razdeljene na 

manjše dele) 

 

 Ne tkano blago → mešani odpadki (razen če ni izpostavljeno drugače, je 

narejeno iz plastike, ki ni bio razgradljiva in je ni mogoče reciklirati kot 

plastiko) 
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ORGANSKI ODPADKI 

SPLOŠNO PRAVILO: v koš za organske odpadke odložimo, biorazgradljive predmete, 

ki ne vsebujejo strupenih ali okolju nevarnih snovi. 

Če je označeno, s katerim izmed sledečih simbolov, nikoli ne odložimo v koš za 

organske odpadke (takšne odpadke je treba odpeljati na posebna zbirališča ali 

odlagališča): 

 

 

PREDMETI, KI SPADAJO V KOŠ ZA ORGANSKE 

ODPADKE 

 Človeška ali živalska hrana, tudi če ima 

pretečen rok trajanja (embalažo in 

pakiranje je treba odstraniti in primerno 

odvreči) 

 Leseni zobotrebci in sladoledne paličke 

 Listje, rože, trava in majhne vejice (v majhnih količinah) 

 Biorazgradljive vrečke in flaške 

 Papirnate brisače, robčki, vpojni papir in toaletni papir (bel ali malo 

ornamentiran) 

 Mastne kartonaste škatle za pizzo (treba jih je razrezati na majhne dele) 
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PREDMETI, KI NE SPADAJO V KOŠ ZA ORGANSKE ODPADKE 

 

 Ne mastne tekočine → 

kanalizacijski sistem 

 

 Olja (porabljena ali ne) → 

odlagališč za posebne odpadke 

(zbirati jih je treba v steklenice in 

jih odpeljati na posebej za to namenjena zbirališča. NE SMETE jih zlivati v lijak, 

umivalnik ali stranišče) 

 

 Obdelan ali barvan les → odlagališč za posebne 

odpadke (barve, laki in premazi za les so navadno 

strupeni) 

 

 Usnjeni predmeti → mešani odpadki (po obdelavi, 

postane usnje izjemno odporno in ni več 

biorazgradljivo, tako kot normalno organsko tkivo) 

 

 Cigareti in cigaretni ogorki → mešani odpadki (filtri in papir, ki se uporabljajo 

za izdelavo cigaret, vsebujejo ne razgradljive in potencialno strupene snovi) 

 

 Plenice → mešani odpadki (vsebujejo potencialno 

strupene snovi)  

 

 Večje količine listja, rož, trave in vej→ odlagališč 

za posebne odpadke (navadni ekološki otoki za 

takšne količine niso primerno opremljeni) 
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POSEBNA ODLAGALIŠČA IN ZBIRNI CENTRI 

SPLOŠNO PRAVILO: Na posebna odlagališča in zbirališča je potrebno prinesti / 

pripeljati odpadke, ki so zelo veliki ali strupeni, kable in vse vrte elektronike ter kar 

koli, kar vsebuje ali posebno nevarne ali vredne surovine. 

 

  

 

Razen nekaterih tekočin, ki lahko pridejo v naš odtočni sistem zaradi svoje uporabe 

(kot na primer detergenti, mila, sredstva za razkuževanje), mora biti vse, kar je 

označeno, s katerim izmed sledečih simbolov, pripeljano na odlagališče ali zbirališče: 

 

Posebna odlagališča in zbirni centri so različno zasnovani in organizirani glede na 

državo in lokalno zakonodajo. Pred odvozom posebnih odpadkov, se je vedno 

potrebno pozanimati kam takšne odpadke, ki jih sicer ne morete odvreči v katerega 

od navadnih košev za smeti, odpeljati. 

 


