
   Slowenien                                                                            LOČEVANJE ODPADKOV 
Kaj spada kam? 

 

 

ZELEN/RJAV SMETNJAK -> organski 
odpadki 

ČRN SMETNJAK -> PREOSTALI 
ODPADKI 

RUMENA VREČKA -> PLASTIKA PAPIR IN STEKLO 

 
 
 
- Sadje in  
  ostanki zelenjave, 
- kosti, ribje kosti, 
- ostanki mesa, 
- krompirjevi olupki, jajčne 
 lupine in lupine oreščkov, 
- živila 
 brez embalaže 
(tudi pokvarjena), 
- cvetje, listje, 
 pokošena trava. 

 
 
 
 
 

 
 
  
 - Plenice, higienski vložki, 
 - pepel, 
 - posip za mačke, 
 - predmeti  
   iz plastike, 
 - fotografije, 
 - vrečke iz sesalnika, 
 - žepni robci,  
 - Wettex krpe in gobe, 
                - smeti. 
 

 
 
 
  
 
 - Različna embalaža, 
 - lončki od mlečnih izdelkov, 
 - tube, npr. od zobne paste, 
 - zamaški, pločevinke, 
 - plastenke od sredstev za 
                  pomivanje,   
                 pralnih praškov,  
 - plastenke od gelov za 
                  prhanje/šamponov, 
 - embalaža iz pene, 
 - stiropor, plastika, umetne mase, 
 - torbe, 
 - folije. 

 
 

 
 
Steklo je treba odvreči v za to določene zbirne 
smetnjake, ki so nameščeni po celotni občini! 
 
Tudi papir je treba odvreči v za to določene zbirne 
smetnjake, ki so nameščeni po celotni občini! 
 
 
 

Naslednji odpadki NE spadajo v 
smetnjak: 
 

 kamenje, usnje, guma, 

 polne vrečke iz sesalnika,  

 stelja za majhne živali in posip za 
mačke, 

 iztrebki, 

 vreče za smeti, pepel, 

 steklo, kovine, plastika, tekstil, 

 plenice, higienski vložki, bombažne 
palčke za ušesa, 

 cigaretni filtri.  
 

Naslednji odpadki NE spadajo v 
smetnjak: 
 

 vsi predmeti, ki spadajo v zelen 
smetnjak ali v rumeno vrečo, 

 nevarni odpadki, baterije, zdravila, 

 ostanki hrane, časopisi, 

 kartonska embalaža od mleka in 
sokov, 

 steklo, pločevinke, lončki, 

 električne naprave, 

 gradbeni odpadni material. 
 

Naslednji odpadki NE spadajo v 
smetnjak: 
 

 različne vrste embalaže iz stekla 
in papirja, 

 plenice, 

 žepni robci, 

 uporabni predmeti iz plastike, 
npr. igrače, sklede, 

 silažne folije, 

 električne naprave. 
 

 
 

VSAK TOREK in PETEK od 
8.00-16.00 lahko v zbirnem centru za 
odpadni material 
brezplačno odložite problematične 
materiale, maščobe, oblačila, steklo in 
papir, in sicer V KOLIČINAH, KI JIH 
OBIČAJNO PROIZVEDEJO GOSPODINJSTVA! 
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