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UVODNA MISEL

Zaradi povečane potrošnje in sodobnega načina življenja so količine odpadkov iz dneva v dan večje. Odpadki nas 
spremljajo povsod in vedno – doma, službi, ob prostem času ter od jutra do večera. Razvite države pridelajo že skoraj 
600 kg odpadkov letno na prebivalca, medtem ko vsak prebivalec Slovenije letno proizvede okoli 450 kg odpadkov. 
Vendar za razliko od okoljsko najbolj ozaveščenih držav Slovenija še vedno večino odpadkov odloži na deponiji (cca 
65 %). Odnos do odpadkov pa se vendarle spreminja. Ne obravnavamo jih več kot nekaj odvečnega, temveč smo v 
njih začeli prepoznavati potencialne surovine.

Na področju okoljske zakonodaje se je v preteklih letih sprejelo vrsto direktiv glede ravnanja z odpadki, ki temeljijo 
na konceptu naslednje hierarhije:
1. Preprečevanje nastajanja odpadkov
2. Neposredna uporaba odpadkov
3. Materialna reciklaža sekundarnih surovin in njihova uporaba
4. Energetska izraba odpadkov
5. Odlaganje odpadkov

Odlaganje odpadkov je najslabša možnost za okolje. Cilj EU in Slovenije je, da se približamo družbi recikliranja, ki 
uporablja odpadke kot snovni in energetski vir. V skladu s tem ciljem je treba odpadke zbrati že na izvoru, preostanek 
pa mora biti predelan do te mere, da ga je mogoče v skladu s predpisi varno odložiti. 

Gospodarno ravnanje z odpadki predstavlja velik izziv na področju varstva okolja. Ločevanje odpadkov je naša dol-
žnost in obveza za prihodnost. Pomembno je, da se odgovornosti ravnanja zaveda prav vsak od nas. Izvajalci javne 
službe ravnanja z odpadki vam moramo ločevanje odpadkov čim bolj približati in poenostaviti, vi pa morate zagotoviti 
ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, torej v gospodinjstvu, s tem da ločujete uporabne odpadke od neuporabnih. Tudi 
v prihodnje vas prosimo za sodelovanje, saj bomo le skupaj lahko uspešni.

Vsi si želimo živeti v lepem okolju in ohraniti naravo, vire energije ter pitne vode tudi za naše prihodnje generacije. 
Prvi korak na poti do naših skupnih ciljev se začne v naših glavah. Če smo pripravljeni na sodelovanje, na drobne 
spremembe naših vsakodnevnih navad, lahko naredimo ogromno – oziroma vse.

Želimo, da vam bo priročnik v pomoč in da boste v njem našli odgovore na vprašanja, ki se dnevno pojavljajo pri zbi-
ranju in ločevanju odpadkov v vašem gospodinjstvu. V nasprotnem primeru nam še vedno lahko pišete in v najkrajšem 
času vam bomo odgovorili.

Infrastruktura Bled d.o.o.
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KAJ ZAJEMA GOSPODARNO RAVNANJE Z ODPADKI?

Preprečevanje nastajanja odpadkov – PAZIMO, KAJ KUPUJEMO! 
Kupujmo stvari, ki jih res potrebujemo. 
Kupujmo izdelke z manj embalaže. 
Kupujmo trpežne stvari in stvari, ki jih lahko večkrat uporabimo oz. napolnimo. 
Ponovna uporaba izdelkov –ČE JIH SAMI NE POTREBUJEMO VEČ, JIH PRODAJMO 
ALI PODARIMO! 
Stvari vzdržujmo in popravljajmo. 
Stvari, ki jih potrebujemo občasno, si izposodimo pri prijateljih. 
Stvari, ki jih ne potrebujemo več, prodajmo ali podarimo – večina izdelkov ima lahko drugo življenje.
Predelava – SNOVNA IN ENERGETSKA IZRABA TER RECIKLIRANJE LOČENO ZBRANIH OD-
PADKOV! 
Odpadke je treba najprej razvrstiti, saj jih le tako lahko predelamo. Obstaja več načinov predelave: 
kompostiranje, recikliranje, energetska izraba.
Odlaganje – SAMO NENEVARNIH ODPADKOV, KI NIMAJO UPORABNE VREDNOSTI! 
Odlaganje je najdražja in najbolj obremenjujoča rešitev, zato je treba odloženo količino čim bolj zmanj-
šati. Stremimo k temu, da bomo čim več odpadkov reciklirali.

ZAKAJ LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV?

Ker večino odpadkov lahko recikliramo.
Ker so naravni viri omejeni in bodo nekatere surovine sčasoma tako redke, da bodo izdelki predragi 
za množično uporabo.
Ker z ločenim zbiranjem odpadkov skrbimo tudi za njihovo odstranjevanje iz okolja.
Ker tako ne povzročamo vedno novih potreb po novih odlagališčih.
Ker želimo breme potrošniške družbe odložiti na naravi prijazen način.
Ker v Sloveniji povprečno ustvarimo 450 kg odpadkov na prebivalca letno.
Ker lahko z ločenim zbiranjem odpadkov na izvoru vsaj 80 % odpadkov znova predelamo v koristne in 
uporabne stvari.
Ker sprejemamo odgovornost za svoje ravnanje.
Ker mislimo na prihodnost.
Ker želimo ohraniti možnosti za razvoj človekove dejavnosti v zdravem naravnem okolju.
Ker imamo radi svoje okolje v vsej njegovi edinstvenosti.
Ker to od nas zahteva slovenska in evropska zakonodaja.

Ker je prijazno okolju prijetno tudi ljudem.
Ker z ločevanjem hkrati varujemo in varčujemo.

KAKO ORGANIZIRATI LOČEVANJE V GOSPODINJSTVU?

Najpogostejše tri vrste odpadkov v gospodinjstvu so embalaža, biološki kuhinjski odpadki in ostanek od-
padkov. Navadno omenjene odpadke zbiramo v kuhinji, včasih tudi v shrambi, predsobi ali na balkonu.

Če imate na razpolago dovolj prostora, zbirajte vsako vrsto embalaže posebej – torej papirnato, stekleno, 
plastično in kovinsko. Če prostora nimate, zbirajte embalažo skupaj in jo ločeno razvrstite na prevzemnem 
mestu ali v zbiralnici. Zbrana embalaža naj vam zasede kar najmanj prostora – papir, škatle in votlo karton-
sko embalažo poravnajte in zložite; plastenke stisnite, zložite in jih zaprite, da bodo stisnjene tudi ostale; 
stisnite tudi pločevinke in tetrapake; jogurtove lončke nalagajte enega v drugega. Vsekakor zbirajte vse 
vrste embalaže – papir, steklo, plastiko in pločevinke.
 
Biološke kuhinjske odpadke zbirajte v manjši plastični posodi in/ali biorazgradljivih vrečkah. Redno jih 
kompostirajte ali odlagajte v ustrezno označene zabojnike za biorazgradljive kuhinjske odpadke.

Odpadke, ki jih ne morete oddati kot ločeno zbrane odpadke, odlagajte v vrečo za ostanek odpadkov. 
Ostanek odpadkov nato odlagajte v zabojnik za ostanek odpadkov, ki ga imate gospodinjstva na prevze-
mnih mestih. 

Druge vrste ločeno zbranih odpadkov (kosovni, oblačila, nevarni odpadki, druge ločene frakcije), ki se po-
javljajo občasno, zbirajte ločeno v kleti oz. garaži. Omenjene odpadke redno oddajajte v zbirnem centru, 
kjer so postavljeni ustrezni zabojniki
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NAČINI ODDAJE ODPADKOV?

PREVZEMNO MESTO

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po 
vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v za to namenjenih zabojnikih ali na 
način, ki je predpisan za posamezno vrsto odpadka. 

ZBIRALNICA LOČENIH FRAKCIJ – EKOLOŠKI OTOK 

Zbiralnica ločenih frakcij je urejen, pokrit ali nepokrit prostor, opremljen za prevzemanje ter začasno hra-
njenje posameznih ločenih frakcij. V zbiralnici povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo izvajalcu jav-
ne službe ravnanja z odpadki ločene frakcije, ki najpogosteje in v največjih količinah nastajajo v gospodinj-
stvih (papir ter papirnata in kartonska embalaža, steklena in mešana embalaža, biološki kuhinjski odpadki).

ZBIRNI CENTER

Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen 
za prevzemanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij 
odpadkov. Izvajalec javne službe prevzete komunalne odpad-
ke razvršča v ločene frakcije, ki jih nato odpremi v predelavo 
ali odstranjevanje. V zbirnem centru je urejena tudi zbiralnica 
nevarnih odpadkov.

ODVOZ Z BONOM

Gospodinjstva vsako leto prejmejo koledar odvoza kosovnih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada ter pripadajoče bone 
za odvoz kosovnih odpadkov in bone za odvoz zelenega vr-
tnega odpada. V okviru določenih terminov za posamezna 
naselja in ulice se izvajajo redni odvozi posameznih vrst od-
padkov. Bon je treba oddati teden dni pred predvidenim ter-
minom odvoza.

LETNA AKCIJA

V mesecu aprilu poteka akcija zbiranja nevarnih odpadkov, 
ko pooblaščeni izvajalec zbira vse vrste nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev s premično zbiralnico. 

KOMPOSTIRANJE

Če na vrtu razpolagate s prostorom za kompost, lahko bio-
razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad odlaga-
te in kompostirate na svojem kompostnem kupu.

V KAKŠNIH ZABOJNIKIH 

ZBIRAMO ODPADKE?

Posamezno vrsto odpadkov praviloma zbiramo v tipiziranih 
zabojnikih: 

ostanek odpadkov – zelen zabojnik + zelen pokrov
papir, papirna in kartonska embalaža – zelen zaboj-
nik + rdeč pokrov + nalepka papir
mešana embalaža  – zelen zabojnik + rumen pokrov 
+ nalepka plastika in pločevinke
steklena embalaža – zelen zabojnik + zelen pokrov + 
nalepka steklo
biorazgradljivi kuhinjski odpadki – rjav zabojnik + 
rjav pokrov + nalepka biorazgradljivi kuhinjski odpadki
zeleni vrtni odpad – zelen zabojnik + nalepka zeleni 
vrtni odpad
odpadna folija iz kmetijstva – zelen/moder zabojnik 
+ nalepka odpadna folija
odpadne nagrobne sveče - zelen zabojnik + moder 
pokrov + nalepka odpadne nagrobne sveče
tekstil – zabojnik za tekstil + nalepka tekstil
drugi odpadki – ustrezno označeni zabojniki, posode

Zbirni center 

na Rečiški cesti 2 

Delovni čas:

vsak delovni dan
od 7. do 19. ure

sobota 
od 8. do 12. ure

nedelja in prazniki
zaprto
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Na prevzemnem mestu:
ostanek odpadkov,
mešano embalažo (plastična, sestavljena in 
kovinska),
papir in embalažo iz papirja ter kartona,
stekleno embalažo (dogovor),
biološke kuhinjske odpadke (dogovor),
kosovne odpadke,
zeleni vrtni odpad.

V zbiralnici ločenih frakcij – ekološki otok:
mešano embalažo (plastična, sestavljena in 
kovinska),
papir in embalažo iz papirja ter kartona,
stekleno embalažo,
biološke kuhinjske odpadke,
zeleni vrtni odpad – samo večje zbiralnice,
oblačila – samo večje zbiralnice.

V zbirnem centru:
papir in karton vseh vrst in velikosti, vključno z 
odpadno embalažo iz papirja in kartona,
steklo vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno 
embalažo iz stekla,
plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plasti-
ke ali sestavljenih materialov,
odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo 
iz kovin,
embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali 
je onesnažena (prazne tlačne posode, kovinsko 
embalažo, ki vsebuje nevaren porozni ovoj),
les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
oblačila in druge vrste tekstila,
nevarne odpadke (kozmetika, dezodoranti, jedil-
no olje, maščobe, topila, kisline, baze, fotoke-
mikalije, pesticidi, biocidi, fluorescentne cevi in 
drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, barvila, 
črnila, lepila in smole, detergenti),
baterije in akumulatorje,
električno in elektronsko opremo (tv-spreje-
mniki, radijski sprejemniki, osebni računalniki, 
tiskalniki, druga elektronska oprema),
kosovne odpadke (pohištvo, vzmetnice, luči …),
belo tehniko (štedilniki, hladilniki, zamrzovalni-
ki), toplotne črpalke, klimatske naprave,
odpadno motorno olje,
les, ki vsebuje nevarne snovi,
avtomobilske gume,
gradbeni material, zemljo in kamenje,
ostanek odpadkov,
biorazgradljive kuhinjske odpadke,
zeleni vrtni odpad,
druge ločene frakcije.

HITER PREGLED VRST KOMUNALNIH ODPADKOVKJE LAHKO ODDAM POSAMEZNO VRSTO ODPADKA?

VRSTA 
ODPADKA

OKRAJ-
ŠAVA

KAJ SPADA KJE ODDAM

papir in 
embalaža iz
papirja in kartona

PAP časopisi, revije,
papirni izdelki,
kartonska embalaža

prevzemno mesto
zbiralnica
zbirni center

steklena embalaža ST steklenice, steklena embalaža zbiralnica
zbirni center

mešana embalaža EMB plastenke, embalaža iz plastike, pla-
stične vrečke, pločevinke, konzerve, 
kovinski zamaški

prevzemno mesto
zbiralnica
zbirni center

biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki

KUH ostanki sadja in zelenjave, netekoči 
(trdi) ostanki hrane, papirnati robčki

kompostiranje
zbiralnica
zbirni center

ostanek odpadkov OST odpadki, ki jih ne moremo uvrstiti 
med ločene frakcije

prevzemno mesto
zbirni center

nevarni odpadki NEV odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi zbirni center,
akcija zbiranja nevarnih odpadkov

kosovni odpadki KOS večji kosovni predmeti iz gospodinj-
stva (pohištvo, vzmetnice, kopalni-
ška oprema), električna in elektron-
ska oprema, (gospodinjski aparati)

individualni odvoz po koledarju (bon), 
zbirni center

zeleni vrtni odpad ZEL obrezani deli žive meje in dreves, li-
stje, trava, grmičevje

kompostiranje,
individualni odvoz po koledarju (bon),
zbirni center

ločene frakcije LOČ ločene frakcije, ki jih je mogoče od-
dati ločeno (kovine, gume, salonitne 
plošče, les, ravno steklo, gradbeni 
odpadki)

zbirni center
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ZABOJNIK ZA PAPIR IN 

EMBALAŽO IZ PAPIRJA IN 

KARTONA

V zabojnik sodijo:

karton, kartonska embalaža in lepenka,
ovojni papir in papirnate nakupovalne vrečke,
časopisi, revije, zvezki, knjige,
prospekti, katalogi,
pisemske ovojnice, pisarniški papir.

V zabojnik ne sodijo:

tetrapaki (mleka, sokov …),
papir in embalaža, ki vsebuje ostanke živil (npr. papirnati 
pladnji, kozarci in skodelice za enkratno uporabo),
plastična embalaža globoko zamrznjenih živil, 
samokopirni, povoščen in plastificiran papir,
celofan,
tapete,
higienski papir (papirnate brisače, prtički, robčki).

Pomembno!

Večje kose oz. večjo količino 
kartonske in papirnate emba-
laže vedno pripeljite v zbirni 
center. Pred oddajo v zaboj-
nik kartonsko in papirnato 
embalažo stisnemo, zložimo 
oziroma strgamo na manjše 
dele, sicer je zabojnik prehi-
tro poln. Če je revija ovita z za-
ščitno folijo, folijo odstranimo 
in nato revijo odložimo med 
papir, folijo pa med mešano 
embalažo. Odstranimo tudi 
lepilne trakove.

Če recikliramo 1 t papirja, ohranimo 17 dreves. 
Papir je odpadek, ki ga je preprosto predelati in 
znova uporabiti. Osnovna sestava papirja je celu-
loza, ki jo pridobivamo iz lesa. Nekatere vrste pa-
pirja je mogoče predelati celo sedemkrat.

Za 1 t recikliranega papirja v primerjavi z 1 t pa-
pirja, narejenega iz lesa, porabimo:

3 čiste vode), 

ZABOJNIK ZA 

MEŠANO EMBALAŽO

V zabojnik sodijo:

plastenke za pijače in živila,
plastični kozarci in lončki,
plastične vrečke in folije,
kartonska embalaža za tekoča živila (npr. tetrapa-
ki mleka in sadnih sokov),
plastična embalaža nenevarnih kemikalij (ustre-
zno spraznjena),
prazne pločevinke živil in pijač,
embalaža iz stiropora,
plastične gajbice.

V zabojnik ne sodijo:

kosovni plastični predmeti (npr. igrače, polomlje-
ni plastični stoli ipd.),
plastična embalaža nevarnih snovi (embalaža 
motornih in druge vrste mineralnih olj, sredstev 
za zaščito rastlin, barv, lakov, razredčil ipd.),
kovinska embalaža nevarnih snovi (embalaža 
motornih in druge vrste mineralnih olj, sredstev 
za zaščito rastlin, barv, lakov, razredčil ipd.).

 
2. 1 

t reciklirane plastike ohrani 2 t nafte, saj večino snovi 

plastike nastajajo strupeni plini.

2. 
-

trebne za predelavo aluminija iz rude. Letno je v obto-

aluminijastih.

Pomembno!

Večje kose oz. večjo količino me-
šane embalaže vedno pripeljite v 
zbirni center. Mešano embalažo 
moramo oddati prazno in očišče-
no, priporočljivo pa je, da jo tudi sti-
snemo in speremo z vodo. Če em-
balažo stisnemo oziroma zložimo 
eno v drugo (npr. lončki), prihrani-
mo dragocen prostor za zbiranje. 
V primeru, da zbirate embalažo v 
vrečkah, naj bodo te prozorne, da 
se vidi vsebina. Za nakupovanje se 
opremimo s košaro ali vrečko iz te-
kstila za večkratno uporabo.

čki).

es. 
 in 

elu-
pa-

pa-

 

-
-
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ZABOJNIK ZA STEKLENO 

EMBALAŽO

V zabojnik sodijo:

steklenice živil, pijače, kozmetike,
kozarci, v katerih so bila vložena živila,
druga steklena embalaža.

V zabojnik ne sodijo:

okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo,
ogledala, kristalno in zaslonsko steklo,
steklo svetil (neonske, halogenske in žarilne 
svetilke, stekleni senčniki svetil),
pleksi steklo, karbonsko steklo in druge vrste 
stekla iz umetnih mas,
laboratorijsko in drugo ognjevarno steklo, 
kamenje ipd.,
keramika, porcelan.

Če recikliramo samo 1 steklenico, prihrani-

reciklirati in uporabljati vedno znova, ne 
da bi bilo slabše kakovosti. 1 t odpadnega 

nafte.

sode in apnenca. Te snovi segrevajo na 

Čeprav steklo ne škoduje okolju, razpada 
več tisoč let.

Pomembno!

Večjo količino steklene embalaže vedno pripe-
ljite v zbirni center. Preden stekleno embalažo 
oddamo, jo moramo izprazniti in očistiti. Ste-
klenicam, kozarcem in drugi embalaži iz stekla 
odstranimo pokrovčke (pokrovčke odložimo v 
zabojnik za mešano embalažo).

Drugo ravno steklo (okensko, avtomobilsko) 
ima povsem drugačno strukturo in ga ne smemo 
mešati s stekleno embalažo, ampak ga oddajmo 
ločeno v zbirnem centru.

ZABOJNIK ZA OSTANEK 

ODPADKOV

V zabojnik sodijo:

plastificiran papir, celofan,
onesnažena embalaža, ki se ne da očistiti,
umazana, z živili prepojena papirnata in plastična embalaža,
manjše količine stiropora in zamaščene folije,
plenice, higienski vložki,
tkanine, usnje, izrabljena obuvala, šiviljski odpadki,
vrečke iz sesalcev, lepilni trak, kemični svinčniki,
mačji pesek,
kasete, filmi, fotografije,
gumijasti izdelki, pluta,
porcelan, svetilke,
cigaretni ogorki, pometene smeti,
plastični izdelki (smučarski čevlji, igrače).

V zabojnik ne sodijo:

vsi odpadki, ki jih lahko oddamo kot ločeno frakcijo (papir, emba-
laža, nevarni in kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad, biorazgradljivi 
kuhinjski odpadki, gradbeni in posebni odpadki …).

Pomembno!

V zabojnik za ostanek odpadkov odlagaj-
mo samo tiste odpadke, ki jih ne moremo 
oddati kot ločeno frakcijo. Če bomo odpad-
ke dosledno ločeno zbirali, bo v zabojnikih 
za ostanek odpadkov vedno dovolj prosto-
ra. Če je ob kakšni priložnosti ostanka od-
padkov vseeno več, ga odložimo v tipizira-
no vrečko z logotipom Infrastrukture Bled 
d.o.o. ali v zbirnem centru.

ločeno zbrati in predelati polovico 

-
ščih, medtem ko jih v Nemčiji odlo-

Infrastruktura Bled d.o.o. trenutno 
-

pomeni zelo dober rezultat.

pe-
ažo 

te-
kla 
o v 

ko) 
mo 
mo 

ba-
dljivi 
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ZABOJNIK ZA 

BIORAZGRADLJIVE 

KUHINJSKE ODPADKE

V zabojnik sodijo:

zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst (sadje, 
zelenjava ter ostanki in olupki od sadja in zele-
njave),
jajčne lupine, kavna usedlina,
filter vrečke od čaja, kave,
pokvarjeni prehrambeni izdelki,
kuhani netekoči ostanki hrane, kosti,
star kruh in pecivo,
papirnati robčki, papirnate brisače in papirnate 
vrečke.

 
V zabojnik ne sodijo:

zeleni vrtni odpad (trava, listje, vejevje, rože, žive 
meje),
olja in maščobe,
tekoči ostanki hrane,
cigaretni ogorki, pepel,
plenice in higienski vložki,
tekstil, usnje, pluta,
klavnični odpadki, poginule živali,
iztrebki malih živali.

ZELENI VRTNI ODPAD

Zeleni vrtni odpad se lahko odda na pre-
vzemnem mestu z bonom za odvoz zelene-
ga vrtnega odpada ali v zbirnem centru.

Med ZELENI VRTNI ODPAD 

sodijo:

obrezano vejevje,
obrezano grmičevje,
živa meja,
pokošena trava,
odpadno listje,
rože in stara zemlja lončnic.

Med ZELENI VRTNI ODPAD 

ne sodijo:

biološki kuhinjski odpadki,
zemlja in kamenje,
tekstil,
živalski iztrebki,
pepel, gradbeni odpadki.

-
munalnih odpadkov. Med razpadanjem bioloških odpadkov na odlagališčih se sprošča deponijski plin 

2.
Prednost predelave biorazgradljivih organskih odpadkov v bioplinarni je v energetski bilanci zaradi 
proizvodnje bioplina, ki ga lahko uporabimo kot alternativni vir energije. Zelena električna energija 

Pomembno!

Bioloških odpadkov nikoli ne odlagamo 
v plastičnih vrečkah, ampak v bioraz-
gradljivih vrečkah, ki jih lahko zavrže-
mo skupaj z odpadki. Za odstranjevanje 
ostankov hrane uporabljamo papirnate 
brisače, ki jih skupaj z biorazgradljivimi 
odpadki lahko oddamo v rjavi zabojnik. 
Kuhinjski odpadki, zaviti v papir, prepre-
čujejo prehitro razgradnjo v posodi in s 
tem razvijanje neprijetnih vonjav, pozi-
mi pa preprečujejo primrznitev odpad-
kov k posodi.

Zbrani zeleni vrtni odpad se odda v predelavo 
v kompostarno. V najsodobnejših kompostar-
nah odpadke ves čas premetavajo, po potrebi 

-
vanje. Zrak omogoča pospešeno delovanje 
mikroorganizmov, pri čemer se kompost sa-

-
vanja okolja naravi vračamo koristno surovi-
no.

Pomembno!

Zelenega vrtnega odpada ne skladi-
ščimo pod nadstrešnicami, drevesi 
ali na prostoru, ki je nedostopen za 
specialno vozilo. Zelenega vrtnega 
odpada ne skladiščimo in oddajamo 
v plastični vrečah. Morebitne prime-
si (predvsem nevarni odpadki) v ze-
lenem vrtnem odpadu lahko uničijo 
cele serije komposta. 
Biološke kuhinjske odpadke in zele-
ni vrtni odpad lahko tudi komposti-
ramo na domačem vrtu!

p
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KOMPOSTIRANJE – VRAČANJE 

NARAVI

ZAKAJ KOMPOSTIRATI?

za izboljšanje sestave prsti,
za boljše zadrževanje vlage,
za boljše prezračevanje tal,
za večjo akumulacijo toplote,
za pridelavo zdravih rastlin s plodovi polnega okusa. 

PRAVILNA POSTAVITEV HIŠNEGA KOMPOSTNIKA

Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsen-
čen ali senčen prostor, ki je zavarovan pred vetrom in lahko 

dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. 
Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so 
primerna za vse običajne sisteme ne glede na to, ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa zaprti plastični hišni 
kompostniki.

TEHNIKA PRAVILNEGA HIŠNEGA KOMPOSTIRANJA

Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro 
zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna 
ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestruk-
turni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno mešajo med seboj. 
Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je treba takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da 
preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov, kot so podgane ali ptiči. 

PROCES KOMPOSTIRANJA

V procesu razgradnje, ki poteka pri 50–60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in 
hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje 
kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. 
S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15–20 mm, 
preostanek pa uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Biološke kuhinjske odpadke 
in zeleni vrtni odpad lahko 
kompostiramo ali oddajamo 
v zabojniku za biološke ku-
hinjske odpadke oziroma za-
bojniku za zeleni vrtni odpad.
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Nasveti in namigi

na kompost lahko odložimo le tanko plast sveže trave, saj se le-ta sesede in tvori plast, ki ne 
prepušča zraka in tako povzroča gnitje,
organskih odpadkov ne tlačimo,
kompostna masa se ne sme niti izsušiti niti se prepojiti z vodo,
kompostiramo lahko le manjše količine pokvarjenih mesnih izdelkov,
če ima kompost vonj po amonijaku, vsebuje preveč dušika, če po gnilih jajcih, mu manjka 
zraka,
če je kislost v kompostu prevelika, lahko dodamo apno, ker bodo v alkalnih pogojih mikroorga-
nizmi učinkovitejši,
dober in kvaliteten kompost lahko pridobimo samo iz dobrega »vhodnega materiala«.

FAZA 1
Dno kompostnika: grob material
(razrezane veje, les, listje)
Debelina 15-20 cm

FAZA 2
Plast organskih odpadkov
Debelina 10-15 cm

FAZA 3
Plast vrtne zemlje/trave
Debelina cca 2-3 cm

FAZE 4, 5, 6...
Izmenično odlaganje plasti
organskih odpadkov
in vrtne zemlje/trave
do zapolnitve kompostnika

KAKO UPORABITI PRIDELANI 

KOMPOST?

Zrel kompost presejemo skozi fino sito in ga 
uporabimo za lončnice, gredice. Grobi, nepre-
sejani kompost pa lahko uporabimo za gnoje-
nje sadnega drevja in večjih rastlin. Kompost 
lahko raztresemo po površini ali pa ga plitvo 
zamešamo v zemljo.
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KOSOVNI ODPADKI

Kosovni odpadki se lahko oddajo na prevzemnem 
mestu z bonom za odvoz kosovnih odpadkov ali v 
zbirnem centru.

Med KOSOVNE ODPADKE sodijo:

OEEO – gospodinjski stroji in aparati (štedilni-
ki, hladilniki, pralni stroji, skrinje),
kopalniška oprema,
pohištvo (omare, postelje, stoli, mize, vzmetni-
ce),
stavbno pohištvo (vrata, okna),
talne obloge in preproge,
svetila in senčila, 
drugi kosovni predmeti iz gospodinjstva.

Med KOSOVNE ODPADKE ne sodijo:

ostanek odpadkov,
gradbeni odpadki,
strešna kritina,
zemlja, listje in veje,
avtomobilske gume,
nevarni odpadki, akumulatorji.

ELEKTRIČNA IN 

ELEKTRONSKA OPREMA

Električna in elektronska oprema se lahko odda v 
okviru kosovnega odvoza ali v zbirnem centru.

Med odpadno ELEKTRIČNO 

IN ELEKTRONSKO OPREMO sodijo:

velike gospodinjske naprave (hladilniki, pralni 
stroji, štedilniki, mikrovalovne pečice, klimatske 
naprave …),
male gospodinjske naprave (sesalniki, likalniki, 
opekači, budilke, tehtnice),
oprema za IT in telekomunikacije (računalniki, 
tiskalniki, kalkulatorji, telefoni, mobilni telefoni),
oprema za zabavno elektroniko (radijski spreje-
mniki, televizije, videokamere, glasbeni inštru-
menti),
oprema za razsvetljavo (sijalke),
električno in elektronsko orodje (vrtalniki, žage, 
šivalni stroji, orodje za varjenje, kosilnice),
igrače, oprema za prosti čas in šport (električni 
vlakci, videoigre, igralne konzole, igralni avto-
mati),
medicinske naprave (dihalni aparati, druge 
naprave),
instrumenti za spremljanje in nadzor (detektorji 
dima, termostati),
avtomati (avtomati za pijače, bančni avtomati).

Zbrane kosovne odpadke delavci ročno ločijo 

druge odpadke, ki jih ni mogoče reciklirati. 
Na odlagališču končajo le za predelavo neu-
porabni kosovni odpadki, zato je pomembno, 

Pomembno!

Kosovnih odpadkov nikdar ne odlaga-
mo v naravno okolje, prav tako jih ne 
odlagamo na ekoloških otokih. Ko se 
pojavijo kosovni odpadki, jih je najpre-
prosteje oddati v zbirnem centru.

Določena odpadna elektronska oprema vsebuje nevarne sestavine 
-

ne), s katerimi je treba strokovno ravnati. Te sestavine lahko pov-
zročijo veliko okoljsko škodo in so nevarne zdravju.

Pomembno!

Ob nakupu električne in ele-
ktronske opreme lahko od tr-
govca zahtevate, da ob dostavi 
novega aparata starega odpe-
ljejo. To obveznost trgovcem 
nalaga Uredba za elektronsko 
in električno opremo. V na-
sprotnem primeru jo oddajte v 
zbirnem centru.

varne sestavine 
-

vine lahko pov-

p p j j
zbirnem centru.
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NEVARNI ODPADKI

Nevarni odpadki se lahko oddajo v okviru le-
tne akcije zbiranja nevarnih odpadkov s pre-
mično zbiralnico ali v zbirnem centru.

Med NEVARNE ODPADKE sodijo:

olja in maščobe ter z njimi onesnažena 
embalaža,
barve, črnila, lepila, laki in umetne smo-
le,
organska in halogena topila,
kisline in baze,
fotokemikalije,
pesticidi, herbicidi, biocidi ter fungicidi, 
čistila in pralna sredstva ter embalaža, ki 
vsebuje ostanke nevarnih snovi,
kozmetična sredstva (dezodoranti, kre-
me, ličila ...),
zdravila,
baterije in akumulatorji,
žarnice, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo 
srebro,
les, ki vsebuje nevarne snovi,
oprema, ki vsebuje klorfluorovodikoogljike (hladilniki, zamrzo-
valniki, toplotne črpalke, klimatske naprave ...),
elektronska oprema (računalniki, tiskalniki, kartuše, radijski 
sprejemniki, tv-sprejemniki ...).

AVTOMOBILI

Zadnji lastnik mora izrabljeno vozilo oddati v raz-
gradnjo. Najbližja oddaja izrabljenih vozil je mogo-
ča v Lescah v podjetju Avto Mony. Oddaja vozila je 
brezplačna, ob dostavi pa lastnik prejme potrdilo o 
razgradnji, s katerim lahko vozilo odjavi iz prometa.

AVTOMOBILSKE GUME 

Avtomobilske gume niso komunalni odpadek, zato 
jih ne smemo odlagati med druge odpadke. Nikoli 
jih ne smemo odlagati v naravo, prav tako je prepo-
vedano sežiganje.

Avtomobilske gume lahko oddamo v zbirnem cen-
tru, najbolje pa je, da stare avtomobilske gume ob 
menjavi ali nakupu novih pustimo pri svojem vulka-
nizerju.

AZBESTNI ODPADKI 

– SALONITNE PLOŠČE

Med azbestne odpadke SODIJO:
azbestno-cementni strešniki (salonitka), 
azbestne fasadne plošče,
azbestne tkanine,
azbestne talne obloge. 

Azbestne izdelke lahko pripeljete in oddate v zbir-
nem centru. Pri delu z materiali, ki vsebujejo azbest, 
moramo obvezno nositi zaščitno obleko in imeti ma-
sko na ustih. Ravnati se je treba po posebnih navo-
dilih. 

-

ki označujejo nevarnost.
Večino ločeno zbranih nevarnih 

-
cah, ki so urejene tako, da pov-
zročajo kar najmanj škodljivih 
vplivov na okolje.

Pomembno!

Nevarni odpadki vsebujejo večje koncen-
tracije okolju škodljivih in za zdravje ljudi 
nevarnih snovi, zato jih nikoli ne smemo 
odlagati skupaj z drugimi komunalnimi 
odpadki. Že kapljica strupenih, nevarnih 
snovi lahko uniči na tisoče litrov pitne 
vode.
Količino nevarnih odpadkov lahko zmanj-
šate že pri nakupovanju, saj lahko med is-
tovrstnimi izdelki daste prednost tistim, ki 
vsebujejo nič ali manj nevarnih snovi.

Razpredelnica najpogostejših simbolov

DRUGI ODPADKI

ZDRAVJU
ŠKODLJIVO

EKSPLOZIVNO JEDKO OKOLJU
NEVARNO

OKSIDATIVNO STRUPENO VNETLJIVO
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ODPADNA FOLIJA IZ KMETIJSTVA – BALE

Odpadno folijo iz kmetijstva – bale zbiramo loče-
no v zabojnikih za odpadno folijo, odvoz pa poteka 
redno 2-krat mesečno. Uporabniki odvoz naročijo 
v sprejemni pisarni. Pri oddaji je pomembno, da fi-
zično ločimo mrežico od folije, nato pa lahko obe 
sestavini odložimo v isti zabojnik. 

GRADBENI ODPADKI

V okviru zbiranja gradbenih odpadkov se najpogo-
steje srečujemo z betonom, zidno in strešno opeko, 
cementom in cementnimi izdelki, ometom, apnom, 
keramičnimi ploščicami, sanitarno keramiko, tlakov-
ci, asfaltom ter izolacijskimi materiali.
Manjše količine gradbenih odpadkov lahko pripelje-
te v zbirni center, medtem ko se je za oddajo ve-
čjih količin treba povezati s pooblaščenimi podjetji 
za zbiranje gradbenih odpadkov. Najbližja oddaja 
gradbenih odpadkov je mogoča v gramoznici Ribno 
(ob cesti Ribno–Selo).
V primeru večjih gradbenih del je sestavni del po-
ročila o izvedenih delih tudi poročilo o ravnanju z 
gradbenimi odpadki, za katere je treba predložiti 
evidenčne liste o oddaji.

KOVINE

Odpadne kovine (jeklo, pločevina) ter barvne kovi-
ne (aluminij, baker …) se zbirajo v zbirnem centru v 
posebnem zabojniku. Odpadne kovine lahko odda-
te tudi v okviru pobiranja kosovnih odpadkov z boni.

LES

Odpadni les (palete, deli ostrešij, opažev, ostanki 
lesa) in leseno embalažo lahko oddate v zbirnem 
centru. Manjše količine odpadnega lesa lahko od-
date tudi v okviru pobiranja kosovnih odpadkov z 
boni, kjer se že pobira tudi vse leseno pohištvo.

NAGROBNE SVEČE

Nagrobne sveče niso nevaren odpadek, vendar nji-
hovo odstranjevanje lahko povzroča škodljive vplive 
na okolje. Večina nagrobnih sveč v Sloveniji je iz 
PVC plastike, ki ni primerna za odlaganje. Zato smo 
upravljavci pokopališč postavili posebne zabojnike 
za zbiranje odpadnih nagrobnih sveč. Ločeno zbra-
ne sveče gredo v predelavo in tako predelan mate-
rial (plastika, ostanek parafina, kovinski pokrov) se 
znova uporabi za nove izdelke.

Pomembno je, da odpadne nagrobne sveče odla-
gate samo v zabojnike, ki so postavljeni na pokopa-
liščih. Količine nagrobnih sveč lahko zmanjšate, če 
se odločite za nakup okolju prijaznih sveč iz polipro-
pilena (PP), steklenih sveč ali za solarne nagrobne 
sveče.

OLJA – MOTORNA IN JEDILNA

Odpadno olje je vsako mineralno ali sintetično olje 
v tekočem ali poltekočem stanju, ki ni več primerno 
za uporabo:

hidravlično olje,
motorno ali strojno in drugo mazalno olje,
olje ali tekočina za toplotno izolacijo.

Odpadna olja je prepovedano:
odlagati v posode za zbiranje komunalnih od-
padkov,
mešati z drugimi snovmi,
zlivati v površinske in podzemne vode ali v 
kanalizacijo,
odlagati ali zlivati v tla.

Olja lahko redno oddajate v zbirnem centru, kjer se 
zbirajo v posebnem zabojniku za nevarne odpadke. 
Spomladi vsako leto poteka akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov iz gospodinjstev, ko omenjena olja prav 
tako lahko oddate v premični zbiralnici.

V zbirnem centru lahko oddate tudi jedilno olje, ki 
ga uporabljamo za pečenje in cvrtje.
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ZBIRNI CENTER

Imate odpadek, pa ne veste, kam bi ga odložili? 
Pripeljite ga v zbirni center, kjer boste skupaj z de-
lavcem našli pravo mesto. Zbirni center se nahaja 
ob upravni stavbi na Rečiški cesti 2. Komunalne 
odpadke lahko oddate v okviru delovnega časa, in 
sicer:

vsak delovni dan 7.00–19.00 ure
sobota 8.00–12.00 ure
nedelja in prazniki zaprto

V zbirnem centru so postavljeni zabojniki za različ-
ne vrste odpadkov. Zabojniki so označeni z ustre-
zno nalepko oz. opisom odpadka.

Prosimo vas, da imate ob obisku zbirnega centra 
s seboj potrdilo (zadnjo položnico za komunalne 
storitve) o vključenosti v sistem odvoza odpadkov v 
občini Bled oz. občini Gorje. 

Prevzem večine komunalnih odpadkov za gospo-
dinjstva je v zbirnem centru brezplačen. Izjema je 
ostanek odpadkov, posebni odpadki in salonitne 
plošče ter večje količine kosovnih odpadkov, lesa, 
zelenega vrtnega odpada ter gradbenih odpadkov. 

Kriterij večje količine:
kosovni odpadki: 3 m3 ali več dnevno,
nad 15 m3 letno
les: 3 m3 ali več dnevno, nad 15 m3 letno
zeleni vrtni odpad: 3 m3 ali več dnevno,
nad 15 m3 letno
gradbeni material: 0,5 m3 ali več dnevno,
nad 3 m3 letno

ODDANA KOLIČINA IN PLAČILO 

STROŠKOV ZA ODPADKE, 

PRIPELJANE V ZBIRNI CENTER

Pri prevzemanju odpadkov v zbirnem centru je priso-
tno osebje izvajalca javne službe, ki povzročiteljem 
svetuje pravilno razvrščanje odpadkov ter evidentira 
imetnika odpadkov ter oceni količino pripeljanih od-
padkov zaradi morebitnega plačila stroškov ravna-
nja z odpadki.

Če se ob oddaji odpadkov uporabnik ne izkaže s 
potrdilom o vključenosti v sistem odvoza odpadkov, 
se lahko prevzem odpadkov zavrne oz. se odpadke 
prevzame proti plačilu.

PEPEL

Lesni pepel ne spada med komunalne odpadke, 
zato ga ni dovoljeno odlagati v zabojnik za ostanek 
odpadkov. Odpadni lesni pepel lahko uporabite kot 
mineralno gnojilo ali pa ga uporabite kot dodatek v 
domačem kompostniku.

Če lesnega pepela ne morete uporabiti, ga lahko 
pripeljete v zbirni center. Pomembno je, da prevaža-
te samo lesni pepel, ki je popolnoma ohlajen.

RAVNO STEKLO

Stekla ogledal in svetil ter okenske šipe spadajo v 
podvrst, ki jo imenujemo ravno steklo. Ravno steklo 
se zbira ločeno od druge steklene embalaže. Sesta-
va ravnega stekla je povsem drugačna od sestave 
steklene embalaže, zato je pomembno, da se zbi-
rata ločeno. Ravno steklo lahko oddate v zbirnem 
centru, kjer se zbira v posebnem zabojniku.

TEKSTIL – OBLAČILA IN OBUTEV

V posebnih zabojnikih, postavljenih na večjih ekolo-
ških otokih in v zbirnem centru se ločeno zbira tudi 
tekstil: obleke, izdelki iz tekstila, čevlji, igrače. Zbi-
rajo se samo uporabni kosi, ki jih je zaradi lažjega 
odvoza treba odlagati v plastičnih vrečkah.

Star, odslužen in neuporaben tekstil spada med 
ostanek odpadkov, zato se ga lahko odlaga v zaboj-
nik za ostanek odpadkov.
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LOČUJEM – VAR(Č)UJEM ZA ČIST’ ČISTO

kaže rezultate ...

Sistem ločenega zbiranja, ki smo ga v preteklih letih uvedli na območju občine Bled in občine Gorje, daje 
dobre rezultate. Pri uporabnikih je zelo lepo sprejet, kar kažejo tudi zbrane količine komunalnih odpadkov. 
Količine odloženega ostanka komunalnih odpadkov se iz leta v leto zmanjšujejo, medtem ko se količine 
ločeno zbranih odpadkov na drugi strani močno povečujejo. Vse skupaj je plod našega skupnega sode-
lovanja, za katerega se trudimo MI in za katerega se trudite tudi VI. Naše podjetje skuša čim kvalitetneje 
in preprosteje izvajati odvoz odpadkov, medtem ko se uporabniki trudite za stalno ločevanje odpadkov ter 
njihovo pravilno oddajo.

Zavedamo se, da rezultatov brez skupnega sodelovanja ne bi bilo. Delež ločeno zbranih odpadkov nas na 
zgornjem Gorenjskem že nekaj časa uvršča na 1. mesto, v slovenskem merilu pa nas delež uvršča v prvo 
četrtino najuspešnejših slovenskih občin. 

Delež odloženih komunalnih odpadkov
Zbrani komunalni odpadki (1.–6. 2012)  1.898.213 kg
Odloženi komunalni odpadki (1.–6. 2012)   796.690 kg
% odloženih KO   42 %

Glede na rezultate smo v letošnjem letu skušali vsaj delček vašega sodelovanja nagraditi tudi na položni-
cah za komunalne storitve. Storitev odlaganja odpadkov smo vezali na dejansko količino ostanka odpad-
kov, ki ga oddate v obračunskem obdobju. Tako mesečni račun za storitve ni več »mrtvi pavšal«, ampak je 
»živa številka«, ki je odvisna od količine ostanka odpadkov, ki jo posameznik odloži. V obračunski sistem 
smo jo vnesli s sistemom čipiranja zabojnikov.

Obračun storitev ravnanja z odpadki s podatki, pridobljenimi iz sistema identifikacije števila praznjenj za-
bojnika, je po naših podatkih prvi operativno delujoč sistem v Sloveniji, ki upošteva pri storitvi odstranjeva-
nja odpadkov dejansko odloženo količino. 

Končno se vsaj nekoliko uveljavlja načelo, ki ga vsi ponavljajo: Povzročitelj plača le toliko odpadkov, kot jih 
povzroči oz. po naše LOČUJEM – VAR(Č)UJEM.

LESTVICA MOŽNOSTI ODDAJE ODPADKOV 

ZA GOSPODINJSTVA
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PREVZEMNO 
MESTO

1 * 1 * 1

ZBIRALNICA 2 1 2 2

ZBIRNI CENTER 3 2 3 3 2 1 2 3 1

ODVOZ Z BONOM 1 2

LETNA AKCIJA 2

KOMPOSTIRANJE 1 1

1 – prva možnost oddaje
2 – druga možnost oddaje
3 – tretja možnost oddaje
* pogojna možnost oddaje – samo za večstanovanjske objekte, po dogovoru ali naročilu
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1 1

aje
daje
aje
daje – samo za večstanovanjske objekte, po dogovoru ali naročilu
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ABECEDA ODPADKOV 

Kam spada posamezni odpadek?

AGRUMI (SADJE) BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

AKUMULATORJI NEVARNI ODPADKI

ALU FOLIJE – čiste MEŠANA EMBALAŽA

ALU FOLIJE – umazane OSTANEK ODPADKOV

ALU PLOČEVINKE MEŠANA EMBALAŽA

AMPULE – STEKLENE STEKLENA EMBALAŽA

AVTO LOŠČILO NEVARNI ODPADKI

AVTOMOBILSKO STEKLO OSTANEK ODPADKOV

AVTOMOBILSKE GUME KOSOVNI ODPADKI

BAKRENE CEVI KOSOVNI ODPADKI

BARVE NEVARNI ODPADKI

BARVNI FILMI OSTANEK ODPADKOV

BATERIJE NEVARNI ODPADKI

BATERIJSKI VLOŽKI NEVARNI ODPADKI

BENCIN (ostanek) NEVARNI ODPADKI

BOŽIČNO DREVO – UMETNO OSTANEK ODPADKOV

BRITVICE OSTANEK ODPADKOV

BROŠURE PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

CD OSTANEK ODPADKOV

CD – PLASTIČEN OVITEK MEŠANA EMBALAŽA

CELOFAN OSTANEK ODPADKOV

CEVI ZA ZALIVANJE VRTA OSTANEK ODPADKOV

CIGARETNE ŠKATLICE – CELOFAN OSTANEK ODPADKOV

CIGARETNE ŠKATLICE – PAPIR PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

CIGARETNI OGORKI, PEPEL OSTANEK ODPADKOV

CVETJE ZELENI VRTNI ODPAD

ČAJNE VREČKE, ČAJNI FILTER BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

ČASOPIS PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

ČEVLJI (IZRABLJENI) OSTANEK ODPADKOV

ČEVLJI (UPORABNI) LOČENE FRAKCIJE

ČISTILA NEVARNI ODPADKI

DARILNE VREČKE – PAPIR PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

DARILNE VREČKE – plastificirane OSTANEK ODPADKOV

DARILNI PAPIR OSTANEK ODPADKOV

DESKA – LIKALNA KOSOVNI ODPADKI

DETERGENTI NEVARNI ODPADKI

DEŽNIKI OSTANEK ODPADKOV

DREVJE ZELENI VRTNI ODPAD

DVD-JI, DISKETE OSTANEK ODPADKOV

DVD-PREDVAJALNIK LOČENE FRAKCIJE

ELASTIKA OSTANEK ODPADKOV

ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA LOČENE FRAKCIJE

ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA – 
VEČJI KOSI

KOSOVNI ODPADKI

EMBALAŽA – UMAZANA OSTANEK ODPADKOV

EMBALAŽA IZ KARTONA PAPIR, EMBALAŽA PAPIR
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EMBALAŽA IZ PLASTIKE MEŠANA EMBALAŽA

EMBALAŽA – PLOČEVINKE MEŠANA EMBALAŽA

EMBALAŽA IZ STEKLA STEKLENA EMBALAŽA

EMBALAŽNA FOLIJA MEŠANA EMBALAŽA

EMBALAŽNI PAPIR PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

FLOMASTRI – navadni OSTANEK ODPADKOV

FLOMASTRI – vodoodporni NEVARNI ODPADKI

FLUORESCENTNE SVETILKE NEVARNI ODPADKI

FOLIJA BAL IZ KMETIJSTVA POSEBNI ODPADKI

FOTO ALBUM OSTANEK ODPADKOV

FOTOGRAFIJE IN NEGATIVI OSTANEK ODPADKOV

FOTOGRAFSKE KEMIKALIJE NEVARNI ODPADKI

GLAVNIK OSTANEK ODPADKOV

GLINENI IZDELKI OSTANEK ODPADKOV

GASILNI APARAT NEVARNI ODPADKI

GNOJILA NEVARNI ODPADKI

GOSPODINJSKI APARATI – veliki KOSOVNI ODPADKI

GOSPODINJSKI APARATI – mali LOČENE FRAKCIJE

GRADBENI ODPADKI (do 1 m3) POSEBNI ODPADKI

GRAMOFONSKE PLOŠČE OSTANEK ODPADKOV

GRADBENI MATERIAL, KI VSEBUJE AZBEST POSEBNI ODPADKI

GUMA (mali izdelki iz gume) OSTANEK ODPADKOV

GRMIČEVJE ZELENI VRTNI ODPAD

HIGIENSKI VLOŽKI OSTANEK ODPADKOV

HIDRAVLIČNA OLJA NEVARNI ODPADKI

HLADILNIKI KOSOVNI ODPADKI

HRANA – OSTANEK – netekoči BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

IGRAČE – na pogon LOČENE FRAKCIJE

IGRAČE – PLASTIČNE OSTANEK ODPADKOV

INSEKTICIDI NEVARNI ODPADKI

INVALIDSKI PRIPOMOČKI KOSOVNI ODPADKI

INŠTRUMENTI – GLASBENI KOSOVNI ODPADKI

IZOLACIJSKI MATERIAL OSTANEK ODPADKOV, LOČENE FRAKCIJE 

IZOLACIJSKO, OGNJEVARNO IN OJAČANO 
STEKLO

OSTANEK ODPADKOV

IZTREBKI MALIH ŽIVALI (v vrečki) OSTANEK ODPADKOV

JAJČNE LUPINE BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

JEDILNO OLJE LOČENE FRAKCIJE

JOGURTOVI LONČKI MEŠANA EMBALAŽA

KARTON IN KARTONSKA EMBALAŽA PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

KARTONSKA EMBALAŽA (TETRAPAK) MEŠANA EMBALAŽA

KARTUŠE IN ČRNILO NEVARNI ODPADKI

KASETE (avdio in video) OSTANEK ODPADKOV

KATALIZATORJI NEVARNI ODPADKI

KATALOGI (brez ovoja) PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

KAVNI FILTRI IN USEDLINA BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

KEMIČNA ČISTILA IN KEMIKALIJE NEVARNI ODPADKI

KERAMIČNE PLOŠČICE – majhne količine POSEBNI ODPADKI
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KEMIČNI SVINČNIKI OSTANEK ODPADKOV

KERAMIČNA POSODA IN OKRASNA 
KERAMIKA 

LOČENE FRAKCIJE

KISLINE NEVARNI ODPADKI

KLIMATSKE NAPRAVE KOSOVNI ODPADKI

KNJIGE PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

KOLESARSKE ZRAČNICE OSTANEK ODPADKOV

KOLO KOSOVNI ODPADKI

KONZERVE MEŠANA EMBALAŽA

KOPALNIŠKA OPREMA LOČENE FRAKCIJE

KOPIRNI PAPIR OSTANEK ODPADKOV

KOSTI BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

KOVINE KOSOVNI ODPADKI

KOVINSKA EMBALAŽA – PRŠILA NEVARNI ODPADKI

KOVINSKI VIJAKI LOČENE FRAKCIJE

KOZAREC – STEKLEN STEKLENA EMBALAŽA

KOZAREC – PLASTIČEN MEŠANA EMBALAŽA

KOZMETIČNA EMBALAŽA (prazna) MEŠANA EMBALAŽA

KOZMETIKA (ostanek) NEVARNI ODPADKI

KUHINJSKA MAST (ostanek) NEVARNI ODPADKI

KURILNO OLJE (ostanek) NEVARNI ODPADKI

LAKI (različni) NEVARNI ODPADKI

LASJE OSTANEK ODPADKOV

LEPILA (ostanek) NEVARNI ODPADKI

LEPILNI TRAKOVI OSTANEK ODPADKOV

LES (ostanek) KOSOVNI ODPADKI

LESTENEC LOČENE FRAKCIJE

LIKALNIK LOČENE FRAKCIJE

LISTJE ZELENI VRTNI ODPAD

LONČENA POSODA LOČENE FRAKCIJE

LUŽNINE NEVARNI ODPADKI

MAČJI IZTREBKI (PESEK) OSTANEK ODPADKOV

MAZIVA NEVARNI ODPADKI

MESO IN MESNI IZDELKI BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

MIKROVALOVNA PEČICA LOČENE FRAKCIJE

MINERALNA VOLNA ZA IZOLACIJO OSTANEK ODPADKOV, LOČENE FRAKCIJE 

MLEČNI IZDELKI (pokvarjeni – netekoči) BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

MOBILNI TELEFONI LOČENE FRAKCIJE

MOTORNO OLJE NEVARNI ODPADKI

NAFTA (ostanek) NEVARNI ODPADKI

NAHRBTNIK OSTANEK ODPADKOV

NEOPREN OSTANEK ODPADKOV

NITRO RAZTOPINA NEVARNI ODPADKI

NOVOLETNE LUČKE LOČENE FRAKCIJE

OBLAČILA (čista, v dobrem stanju) LOČENE FRAKCIJE

OBLAČILA (umazana in raztrgana) OSTANEK ODPADKOV

OBREZNINE Z VRTA ZELENI VRTNI ODPAD

ODPADKI Z GRADBIŠČ POSEBNI ODPADKI
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ODSTRANJEVALCI MADEŽEV NEVARNI ODPADKI

ODSTRANJEVALCI RJE NEVARNI ODPADKI

ODSTRANJEVALEC LAKA ZA NOHTE NEVARNI ODPADKI

OGLEDALA – OKVIR OSTANEK ODPADKOV

OKENSKA IZOLACIJA OSTANEK ODPADKOV

OKENSKO STEKLO LOČENE FRAKCIJE

OKRASKI IN SPOMINKI OSTANEK ODPADKOV

OLJA IN NAOLJENE STVARI NEVARNI ODPADKI

OLJA ZA VZDRŽEVANJE KOVINE NEVARNI ODPADKI

OLJE ZA CVRTJE NEVARNI ODPADKI

OLJNI FILTRI NEVARNI ODPADKI

OLUPKI AGRUMOV BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

OLUPKI SADJA IN ZELENJAVE BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

OVITEK OD MASLA MEŠANA EMBALAŽA

ORODJE – ELEKTRIČNO LOČENE FRAKCIJE

OSTANKI BARVE NEVARNI ODPADKI

OSTANKI BLAGA OSTANEK ODPADKOV

OSTANKI BLAGA (večji kosi) LOČENE FRAKCIJE

OSTANKI HRANE BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

OSVEŽILEC ZRAKA OSTANEK ODPADKOV

OVOJNI PAPIR PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

PAPIR PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

PAPIR – PLASTIFICIRAN, PEKI OSTANEK ODPADKOV

PAPIRNATE BRISAČKE, PRTIČKI BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

PAPIR, PAPIRNATE VREČKE PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

PASOVI OSTANEK ODPADKOV

PENASTA PLASTIKA OSTANEK ODPADKOV

PEPEL LESA LOČENE FRAKCIJE

PERJE ŽIVALI OSTANEK ODPADKOV

PESTICIDI NEVARNI ODPADKI

PISALA, PERESNICA OSTANEK ODPADKOV

PLASTENKE PIJAČ IN ŽIVIL (prazne in čiste) MEŠANA EMBALAŽA

PLASTENKE ČISTIL IN PRALNIH SREDSTEV 
(prazne in čiste)

MEŠANA EMBALAŽA

PLASTIČNA FOLIJA MEŠANA EMBALAŽA

PLASTIČNA POSODA ZA BARVO NA VODNI 
OSNOVI (prazna in čista)

MEŠANA EMBALAŽA

PLASTIČNE IGRAČE OSTANEK ODPADKOV

PLASTIČNE NAKUPOVALNE VREČKE MEŠANA EMBALAŽA

PLASTIČNE ŠKATLICE ZDRAVIL (prazne) MEŠANA EMBALAŽA

PLASTIČNI AVTODELI OSTANEK ODPADKOV, LOČENE FRAKCIJE 

PLASTIČNI GRADBENI IN IZOLACIJSKI 
MATERIAL

OSTANEK ODPADKOV

PLASTIČNI LONČKI ZA ROŽE MEŠANA EMBALAŽA

PLASTIČNI ODBIJAČI OSTANEK ODPADKOV, LOČENE FRAKCIJE

PLASTIČNI POKROVČKI MEŠANA EMBALAŽA

PLASTIČNI VIJAKI OSTANEK ODPADKOV

PLENICE OSTANEK ODPADKOV
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PLOČEVINA, PLOČEVINASTE IGRAČE IN 
POSODE

MEŠANA EMBALAŽA

PLOČEVINKE POLIRNE PASTE ZA ČEVLJE 
(prazna in čista)

MEŠANA EMBALAŽA

PLOČEVINKE IN POSODE ZA TEKOČO 
BARVO IN OLJE

NEVARNI ODPADKI

PLOČEVINKE ŽIVIL IN PIJAČ MEŠANA EMBALAŽA

PLOČEVINKE POD PRITISKOM NEVARNI ODPADKI

PLUTA IN PLUTOVINASTI ZAMAŠKI OSTANEK ODPADKOV

POHIŠTVO KOSOVNI ODPADKI

POKROVČKI STEKLENIC MEŠANA EMBALAŽA

PORCELAN OSTANEK ODPADKOV

POSTELJNINA LOČENE FRAKCIJE

POKVARJENA HRANA (brez tekočin in 
embalaže) 

BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

PRALNI STROJI KOSOVNI ODPADKI

POVOSKAN PAPIR, EMBALAŽA PAPIR OSTANEK ODPADKOV

PREPROGE KOSOVNI ODPADKI

PRTI LOČENE FRAKCIJE

RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA KOSOVNI ODPADKI

RADIATORJI KOSOVNI ODPADKI

RADII, GLASBENI STOLPI LOČENE FRAKCIJE

RAZKUŽILA NEVARNI ODPADKI

RAZREDČILA NEVARNI ODPADKI

REKLAMNI LETAKI PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

REVIJE (brez plastičnih platnic) PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

ROŽE ZELENI VRTNI ODPAD

SALONITNE PLOŠČE POSEBNI ODPADKI

SENČNO STEKLO OSTANEK ODPADKOV

SILIKONSKI KIT NEVARNI ODPADKI

SMETI OSTANEK ODPADKOV

SMUČI KOSOVNI ODPADKI

SOBNE RASTLINE (brez lončkov) ZELENI VRTNI ODPAD

STEKLENA EMBALAŽA ZDRAVIL (prazna) STEKLENA EMBALAŽA

STEKLENA VOLNA ZA IZOLACIJO OSTANEK ODPADKOV, LOČENE FRAKCIJE

STEKLENICE IN STEKLENIČKE (parfum, 
zdravila …)

STEKLENA EMBALAŽA

STIROPOR – EMBALAŽA MEŠANA EMBALAŽA

STIROPOR – GRADBENI OSTANEK ODPADKOV, LOČENE FRAKCIJE 

STRUP ZA PODGANE, POLŽE ... NEVARNI ODPADKI

STRUPENE SNOVI NEVARNI ODPADKI

SVEČE POSEBNI ODPADKI

ŠKATLE (kartonske) PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

ŠTEDILNIKI KOSOVNI ODPADKI

TALNE OBLOGE KOSOVNI ODPADKI

TAPETE OSTANEK ODPADKOV

TERMOAKUMULACIJSKE PEČI KOSOVNI ODPADKI

TERMOMETRI – digitalni LOČENE FRAKCIJE

TERMOMETRI – živosrebrni NEVARNI ODPADKI
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TETRAPAK EMBALAŽA MEŠANA EMBALAŽA

TISKALNIK KOSOVNI ODPADKI

TOALETNI OSVEŽILCI ZRAKA NEVARNI ODPADKI

TOPILA NEVARNI ODPADKI

TORBE – šolske in druge OSTANEK ODPADKOV

TOPLOTNA IZOLACIJA OSTANEK ODPADKOV

TRAVA ZELENI VRTNI ODPAD

TRDA PLASTIKA OSTANEK ODPADKOV

TUBE IN PLOČEVINKE LEPILA NEVARNI ODPADKI

TUBE (plastične in kovinske, npr. od majoneze, 
zobne paste ...)

MEŠANA EMBALAŽA

TV-APARATI KOSOVNI ODPADKI

USNJE IN USNJENI IZDELKI OSTANEK ODPADKOV

VALOVITA LEPENKA PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

VARČNE ŽARNICE NEVARNI ODPADKI

VATA, VATIRANE PALČKE OSTANEK ODPADKOV

VEJEVJE ZELENI VRTNI ODPAD

VIDEOKASETE OSTANEK ODPADKOV

VIJAKI (večje količine) LOČENE FRAKCIJE

VOLNENE ODEJE LOČENE FRAKCIJE

VREČA ZA CEMENT OSTANEK ODPADKOV

VREČA – PLASTIČNA (krmilna …) MEŠANA EMBALAŽA

VREČA – PAPIRNATA (krmilna …) PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

VREČKA SESALCA ZA PRAH OSTANEK ODPADKOV

VRTNI ODPADKI – zelenje ZELENI VRTNI ODPAD

VZMETNICE KOSOVNI ODPADKI

VŽIGALNIKI OSTANEK ODPADKOV

ZABAVNA ELEKTRONIKA LOČENE FRAKCIJE

ZABOJI, GAJBICE – LESENE LOČENE FRAKCIJE

ZABOJI, GAJBICE – PLASTIČNE MEŠANA EMBALAŽA

ZDRAVILA NEVARNI ODPADKI

ZELENJAVA (ostanek) BIORAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI

ZEMLJA LONČNIC ZELENI VRTNI ODPAD

ZGOŠČENKE OSTANEK ODPADKOV

ZOBNA ŠČETKA OSTANEK ODPADKOV

ZRAČNI FILTRI NEVARNI ODPADKI

ZVEZKI PAPIR, EMBALAŽA PAPIR

ŽARNICE – NAVADNE OSTANEK ODPADKOV

ŽARNICE – VARČNE NEVARNI ODPADKI

ŽEBLJI LOČENE FRAKCIJE

ŽICA LOČENE FRAKCIJE

ŽIMNICE KOSOVNI ODPADKI

ŽIVA MEJA (odrez) ZELENI VRTNI ODPAD

ŽIVALSKI IZTREBKI, DLAKA OSTANEK ODPADKOV

ŽIVO SREBRO NEVARNI ODPADKI

ŽVEČILNI GUMI OSTANEK ODPADKOV
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Kaj storiti, če želimo spremeniti podatke, 

vezane na obračun komunalnih storitev? 

Vse spremembe podatkov, ki se nanašajo na ob-
račun komunalnih storitev (sprememba osebnih 
podatkov, prebivališča, lastništva, števila članov), 
sporočite pisno na sedež podjetja. Dopisu priložite 
ustrezne dokumente.

Kaj storiti, če želite zamenjati velikost ali 

vrsto zabojnika?

Vsi zabojniki so evidentirani – čipirani, zato je tre-
ba vse morebitne spremembe predhodno javiti na 
komunalno podjetje. Uporabnik ne sme samovolj-
no menjati obstoječih zabojnikov za zbiranje druge 
vrste odpadkov, ker se obračun izvede na podlagi 
odvozov posameznih čipiranih zabojnikov.

Kaj storiti, če imamo občasno več ostanka 

odpadkov? 

V primeru občasnega povečanja količin odpadkov 
lahko kupite v sprejemni pisarni ustrezne tipizirane 
vrečke z logotipom Infrastrukture Bled d.o.o. Vreč-
ko na dan odvoza postavite zraven zabojnika. 

Kje dobim zabojnik za odpadke?

Zabojnike za odpadke lahko naročite v sprejemni pi-
sarni. Na zalogi imamo zabojnike za ostanek odpad-
kov, mešano embalažo, papir in papirno embalažo, 
stekleno embalažo, biološke kuhinjske odpadke ... 
Zabojnik lahko kupite ali vzamete v najem. Vsi za-
bojniki morajo biti opremljeni s čipom in identifika-
cijsko nalepko.

Kje kupim biorazgradljive vrečke za bioraz-

gradljive kuhinjske odpadke? 

Biorazgradljive vrečke lahko kupite v vseh večjih tr-
govskih centrih, prav tako pa jih lahko kupite tudi v 
sprejemni pisarni. 

Kam z odpadki, če prenavljamo stanovanje 

ali hišo? 

V sprejemni pisarni lahko naročite zabojnike veliko-
sti 5 m3 ali 7 m3 za ostanek ali kosovne odpadke 
oz. manjše količine gradbenega odpada. Zabojnik 
lahko najamete za več dni. Storitev se obračuna v 
skladu z veljavnimi cenami. Odpadke lahko pripelje-
te tudi sami v zbirni center.

Kaj storiti, če želim drugim preprečiti odla-

ganje odpadkov v moj zabojnik?

Zabojnik shranjujte na zbirnem mestu ob objektu, 
kjer drugim ne bo dostopen. Lahko pa v sprejemni 
pisarni naročite montažo ključavnice na obstoječi 
zabojnik. Ključavnica se obračuna v skladu z veljav-
nimi cenami.

Kaj storiti, če opazimo divje odlagališče? 

Če v naravi opazite divje odlagališče, o tem obvesti-
te občinske inšpekcijske službe. 

Kaj storiti, če želim zmanjšati stroške za 

ravnanje z odpadki?

V gospodinjstvu pravilno ločujete vse odpadke in jih 
ustrezno odlagajte v zabojnike. V zabojnik za me-
šane odpadke odlagajte samo odpadke, ki jih ne 
morete ločiti. Zabojnik pripravljajte na odvoz samo 
v primeru potrebe, saj število odvozov zabojnika za 
mešane odpadke vpliva na višino stroškov. 

Kje lahko dobim dodatne informacije o rav-

nanju z odpadki?

Pišite na locujem@infrastruktura-bled.si ali po-
kličite na komunalno podjetje.

KAJ? KJE? KAM?
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WHERE TO DISPOSE OF DIFFERENT 

TYPES OF WASTE?

At a waste collection site (on waste collec-
tion day):

mixed waste,
packaging (plastic, composite and metal pack-
aging),
paper, paper packaging and cardboard,
glass,
biodegradable kitchen waste,
bulky waste,
green garden waste.

At your local recycling centre:
packaging (plastic, composite and metal pack-
aging),
paper, paper packaging and cardboard,
glass,
biodegradable kitchen waste,
green garden waste – only at larger recycling 
centres,
clothes – only at larger recycling centres. 

At the municipal recycling centre:
paper and cardboard of all kinds and sizes, 
including paper or cardboard packaging waste,
glass of any kind and size, including glass pack-
aging waste, 
plastics, including packaging waste from plas-
tic or composite materials,
metal waste, including metal packaging waste,
packaging which contains hazardous substanc-

es or is polluted (empty pressure vessels, metal 
packaging with porous materials), 
wood, including wood packaging waste, 
clothes and other types of textiles,
hazardous waste (cosmetics, deodorants, cook-
ing oil, fats, solvents, acids, bases, photograph-
ic processing chemicals, pesticides, biocides, 
fluorescent tubes and other waste containing 
mercury, dyes, inks, glues and resins, deter-
gents),  
batteries and accumulators,
electric and electronic equipment (televisions, 
radio receivers, personal computers, printers, 
other electronic devices),
bulky waste (furniture, mattresses, lights etc.), 
household appliances (cookers, refrigerators, 
freezers), heat pumps, air-conditioners,
waste motor oil,
wood containing hazardous substances, 
car tyres,
construction material, soil and stones, 
other mixed waste, 
biodegradable kitchen waste,
green garden waste,
other separate waste.

Waste management in the Municipalities 

of Bled and Gorje

1. CONTAINER FOR WASTE PAPER, PAPER 

PACKAGING OR CARDBOARD PACKAG-

ING

Items that can be put in the WASTE PAPER 
container:

cardboard, cardboard packaging and paste-
board,
wrapping paper and paper shopping bags,
newspapers, magazines, notebooks, books,
brochures, catalogues, 
envelopes, office paper.

Items that cannot be put in the WASTE PA-
PER container:

Tetra packs e.g. milk, juice cartons,
packaging which you cannot clean of all food 
residues (e.g. paper trays, single use glasses 
and cups), 
plastic packaging of deep-frozen foods,
NCR paper, waxed or resin-coated paper,
cellophane,
wallpaper,
sanitary paper, (paper towels, napkins, tissues).

2. CONTAINER FOR PLASTIC PACKAGING, 

COMPOSITES AND METAL PACKAGING 

Items that can be put in the
MIXED PACKAGING container:

plastic bottles for drinks and foodstuffs,
plastic glasses and cups, 
plastic bags and foils,
cardboard packaging for liquid foodstuffs (e.g. 
Tetra pack cartons for milk and fruit juice),
plastic packaging of non-hazardous chemicals 
(emptied appropriately),
empty food tins and drinks cans,

polystyrene packaging,
plastic crates.

Items that cannot be put in the MIXED PACK-
AGING container:

bulky plastic products (e.g. toys, broken plastic 
chairs etc.),
plastic packaging of hazardous substances 
(packaging for motor oils and other types of 
mineral oils, weedkillers, paints, varnishes, 
diluents etc.),
metal packaging of hazardous substances 
(packaging for motor oils and other types of 
mineral oils, weedkillers, paints, varnishes, 
diluents etc.)

3. CONTAINER FOR GLASS PACKAGING

Items that can be put in the container for 
GLASS:

food jars, drinks bottles, cosmetics bottles,
glass jars in which food was preserved, 
other glass packaging.

Items that cannot be put in the container for 
GLASS:

window glass, windscreen glass and other flat 
glass,
mirrors, crystal glass and screen glass,
glass from lights (neon lights, halogen lights 
and light bulbs, glass lamp shades),
plexiglas, carbonic acid glass and other types 
of glass from man-made materials,  
laboratory glassware and other flame-proof 
glass, stones etc.,
ceramics, china.
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4. CONTAINER FOR BIODEGRADABLE 

KITCHEN WASTE

Items that can be put in the container for BIO-
DEGRADABLE KITCHEN WASTE:

vegetable and fruit waste of any kind (fruit, veg-
etables and their peelings),
egg shells, coffee grounds,
tea bags, coffee filters,
spoiled food,
cooked non-liquid leftovers, bones,
old bread and cakes,
paper handkerchiefs, paper towels and paper 
bags.

 
Items that cannot be put in the container for 
BIODEGRADABLE KITCHEN WASTE:

green garden waste (grass, leaves, branches, 
flowers, hedge clippings),
oils and fats,
liquid leftovers,
cigarette butts, ashes,
nappies and sanitary pads,
textiles, leather, cork,
slaughterhouse waste, dead animals,
pet faeces.

5. GREEN GARDEN WASTE

Items that can be put in the container for 
GREEN GARDEN WASTE:

cut tree branches,
shrubbery trimmings,
hedge trimmings,
grass cuttings,
fallen leaves,
flowers and old soil of pot plants.

Items that cannot be put in the container for 
GREEN GARDEN WASTE:

biodegradable kitchen waste,
soil and stones,
textiles,
animal faeces,
ashes, construction waste.

WO KANN ICH DIE VERSCHIEDENEN AB-

FÄLLE ENTSORGEN?

An der Abstransportstelle:
Mischabfall,
Verpackungen (aus Kunststoff, aus Metall und 
aus zusammengesetzten Materialien),
Altpapier und Papier sowie Pappe,
Glas,
Biomüll,
Sperrmüll,
Grünabfälle.

An der Sammelstelle für unterschiedliche Ab-
fall-Arten – Ökoinsel:

Verpackung (aus Kunststoff, aus Metall und aus 
zusammengesetzten Materialien),
Altpapier und Papier sowie Pappe,
Glas,
Biomüll,
Grünabfälle – nur an größeren Sammelstellen,
Kleider – nur an größeren Sammelstellen.

An der Abfallsammelstelle:
alle Arten von Papier und Pappe in allen Grö-
ßen, einschließlich Verpackungen aus Papier 
und Pappe,
alle Arten und Größen von Glas, einschließlich 
Flaschen und Gläser,
Kunststoff, einschließlich Kunststoffverpackun-
gen, Verpackungen aus zusammengesetzten 
Materialien,
Metallabfälle, einschließlich Verpackungen aus 
Metall,
Sondermüll (leere Druckerpatronen, Metall-

verpackungen mit gefährlichem und porösem 
Mantel),
Holz, einschließlich Holzverpackungen,
Kleider und andere Textilien,
gefährliche Stoffe (Kosmetikartikel, Deos, 
Speiseöl, Fett, Lösungsmittel, Säuren, Basen, 
Fotochemikalien, Pestizide, Biozide, Neonröh-
ren und andere Abfälle, die Quecksilber, Farb-
stoffe, Tinte, Klebstoffe und Harz, Detergenzien 
enthalten),
Batterien und Akkus,
elektrische und elektronische Geräte (Fern-
sehgeräte, Radiofunkempfänger, Computer, 
Drucker, andere elektronische Geräte),
Sperrmüll (Möbel, Matratzen, Lampen…),
Haushaltsgeräte (Herde, Kühlschränke, Gefrier-
schränke), Wärmepumpen, Klimaanlagen,
Abfälle von Motoröl,
Holz, das gefährliche Stoffe enthält,
Autoreifen,
Baumaterial, Erde und Steine,
Reste von Mischabfall,
Haushalts-Biomüll,
Grünabfälle,
andere getrennte Abfallarten.

Abfallwirtschaft in den Gemeinden Bled und Gorje  

1. 2. 3. 4. 5.
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1. ALTPAPIERTONNE bzw. TONNE FÜR 

PAPIER- UND PAPPE

In die PAPIERTONNE gehören:
Karton und Pappe,
Umschlagpapier und Papiertüten,
Zeitungen, Zeitschriften, Hefte, Bücher,
Prospekte, Kataloge,
Briefumschläge, Büropapier.

In die PAPIERTONNE gehören nicht:
Milchtetrapacks, Safttetrapacks ...
Verpackungen mit Essensresten (z.B. Pappge-
schirr, Einweggläser und Einwegtassen),
Kunststoffverpackungen von tiefgefrorenen 
Lebensmitteln,
Durchschlagpapier, wachs- und kunststoffbe-
schichtetes Papier,
Cellophan,
Tapeten,
Hygiene-Papier (Papierhandtücher, Servietten, 
Handtücher).

2. TONNE FÜR KUNSTSTOFF, MISCHAB-

FALL UND METALLVERPACKUNG

In die MISCHTONNE gehören:
Plastikflaschen, die Getränke und Lebensmitte 
enthalten haben,
Plastikgläser und Becher,
Plastiktüten und Folien,
Karton, der flüssige Lebensmittel enthalten hat 
(z.B. Milch- und Obstsafttetrapacks),
Kunststoffverpackung von nicht gefährlichen 
Chemikalien (entsprechend entleert),
leere Lebensmittel- und Getränkedosen,
Styroporverpackung,
Kunststoffsteigen.

In die MISCHTONNE gehören nicht:
Kunststoff-Sperrmüll (z.B. Spielwaren, kaputte 
Kunststoffstühle und ähnliches),
Kunststoffverpackung von gefährlichen Stoffen 
(Verpackung von Motorölen und anderen Mine-
ralölen, Pflanzenschutzmitteln, Farben, Lacken, 
Lösungsmitteln und ähnliches),
Metallverpackung von gefährlichen Stoffen 
(Verpackung von Motorölen und anderen Mine-
ralölen, Pflanzenschutzmitteln, Farben, Lacken, 
Lösungsmitteln und ähnliches).

3. GLASCONTAINER

In die GLASTONNE gehören:
Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetikflaschen,
Einmachgläser,
sonstige Gläser und Flaschen.

In die GLASTONNE gehören nicht:
Fenster-, Auto- und anderes Flachglas,
Spiegel, Kristall- und Bildschirmglas,
Leuchtmittelglas (Neonröhren, Halogen- und 
Glühbirnen Glasblenden),
Plexiglas, Karbonglas und andere Glassorten 
aus Kunststoff,
Laborglas und sonstiges feuerbeständiges 
Glas, Steine und ähnliches,
Keramik, Porzellan.

4. TONNE FÜR BIO-HAUSHALTS-MÜLL

In die Tonne für den BIO-HAUSHALTSMÜLL 
gehören:

Gemüse- und Obstreste (Obst, Gemüse sowie 
Gemüse- und Obstreste, Schalen),
Eierschalen, Kaffeesatz,
Kaffee- und Teefilter,
verdorbene Lebensmittel,
gekochte, nicht-flüssige Reste von Lebensmit-
teln und Knochen,
altes Brot und alte Kuchen,
Papiertaschentücher, Papierhandtücher und 
Papierbeutel.

 
In die Biotonne gehören nicht:
Grünabfälle (Gras, Laub, Äste, Blumen, Hecken),
Öle und Fette,
flüssige Lebensmittelreste,
Zigarettenstummel, Asche,
Windeln und Damenbinden,
Textilien, Leder, Kork,
Schlachtabfälle,  Tierkadaver,
Kot von Kleintieren.

5. GRÜNABFÄLLE

Zu GRÜNABFÄLLEN gehören:
geschnittene Äste,
Strauchschnitte,
Heckenschnitte,
Schnittgras,
Laub,
Blumen und alte Blumenerde.

Zu GRÜNABFÄLLEN  gehören nicht:
Haushalts-Biomüll,
Erde und Steine,
Textilien,
Tierkot,
Asche und Baumaterial.
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DOVE POSSO PORTARE DIVERSI TIPI DI 

RIFIUTI?

Al punto di prelievo:
rifiuti misti,
rifiuti da imballaggio (plastica, compost e me-
tallo),
carta e imballaggio di carta e di cartone,
imballaggi di vetro,
rifiuti biologici di cucina,
rifiuti ingombranti,
rifiuti verdi del giardino.

Al centro di raccolta differenziata – isola eco-
logica:

rifiuti da imballaggio (plastica, compost e me-
tallo),
carta e imballaggi di carta e di cartone,
imballaggi di vetro,
rifiuti biologici di cucina,
rifiuti verdi del giardino – ai maggiori centri di 
raccolta,
abbigliamento – solo ai maggiori centri di 
raccolta.

Al centro di raccolta:
carta e cartone di ogni tipo e grandezza, ivi 
inclusi i rifiuti da imballaggio di carta e cartone,
vetro di ogni tipo e grandezza, ivi inclusi i rifiuti 
da imballaggio di vetro,
plastica, ivi inclusi i rifiuti da imballaggio di 
plastica o di materiali composti,
rifiuti di metallo, ivi inclusi i rifiuti da imballaggio 
di metallo,
imballaggi contenenti residui di sostanze peri-

colose o contaminate (contenitori a pressione 
vuoti, imballaggi di metallo (contenente fasce 
porose),
legno, ivi inclusi rifiuti da imballaggio di legno,
abbigliamento e altro materiale tessile,
rifiuti pericolosi (cosmetici, deodoranti, olio da 
cucina, grassi, solventi, acidi, alcali, fotoreattivi, 
pesticidi, biocidi, tubi fluorescenti e altri rifiuti 
contenenti mercurio, pigmenti, inchiostri, colle 
e resine, detergenti),
batterie e accumulatori,
apparecchiature elettriche ed elettroniche (tele-
visori, apparecchi radio, computer, stampanti e 
altre apparecchiature elettroniche),
rifiuti ingombranti (mobili, materassi, luci …),
elettrodomestici (fornelli, frigoriferi, congelato-
ri), pompe di calore, impianti di aria condiziona-
ta,
rifiuto di olio per motori,
legno contenente sostanze pericolose,
pneumatici,
materiali da costruzioni, terra e pietre,
resti dei rifiuti misti,
rifiuti di cucina biodegradabili,
rifiuti verdi del giardino,
altre frazioni differenziate.

Trattamento dei rifiuti nei comuni di Bled e Gorje  1. CONTENITORE PER LA RACCOLTA DIF-

FERENZIATA DI CARTA E DI IMBALLAGGI 

DI CARTA E CARTONE

Nel contenitore per raccolta differenziata di 
CARTA vengono inseriti:

cartone e imballaggi di cartone e carta ondula-
ta,
carta d’imballaggio e sacchetti di carta,
giornali, riviste, quaderni, libri,
prospetti, cataloghi,
buste e carta per ufficio.

Nel contenitore per raccolta differenziata di 
CARTA non vengono inseriti:

tetrapak del latte, dei succhi di frutta ecc..
Gli imballaggi contenenti residui di alimentari 
(ad esempio: vassoi di cartone, bicchieri e 
tazzine monouso),
Imballaggi di plastica di alimentari congelati, 
Carta autocopiante, cerata e plastificata,
cellofan,
tappezzerie,
carta igienica (asciugamani di carta, tovaglioli 
di carta, fazzoletti).

2. CONTENITORE PER LA RACCOLTA DIF-

FERENZIATA DI IMBALLAGGI DI PLASTI-

CA, METALLO E COMPOST

Nel contenitore per IMBALLAGGI MISTI ven-
gono inseriti:

bottiglie di plastica per l’industria alimentare e 
delle bevande,
bicchieri di plastica,
sacchetti di plastica e lamine,
imballaggi di cartone per liquidi alimentari 

(ad esempio: tetrapak del latte e dei succhi di 
frutta),
imballaggi di reattivi non pericolosi (svuotati in 
modo corretto),
lattine vuote di alimentari e di bevande,
imballaggi di polistirolo,
cassette di plastica.

Nel contenitore per IMBALLAGGI MISTI non 
vengono inseriti:

oggetti ingombranti di plastica (ad esempio: 
giocattoli, sedie di plastica rotte e simili),
imballaggi di plastica di sostanze pericolose 
(imballaggi di oli per motori e altri oli minerali, 
prodotti per la protezione delle piante, colori, 
vernici, solventi e simili),
imballaggi in metallo di sostanze pericolose 
(imballaggi di oli per motore e altri oli minerali, 
prodotti per la protezione delle piante, colori, 
vernici, solventi e simili).

3. CONTENITORE PER IMBALLAGGI DI 

VETRO

Nel contenitore per la raccolta differenziata 
DI VETRO vengono inseriti:

bottiglie per alimenti, bevande, prodotti cosme-
tici,
contenitori in cui si trovavano verdure sott’ace-
to,
altri imballaggi di vetro.

Nel contenitore per raccolta differenziata di 
VETRO non vengono inseriti:

vetri delle finestre, vetri dell’auto e altri tipi di 
vetro liscio,
specchi, vetri di cristalli e di schermi,
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vetri di lampade (al neon, alogene e a incande-
scenza, paralumi di vetro),
vetri plexi, vetri di carbone ed altri tipi di vetro di 
materiali sintetici,
vetro da laboratorio e vetro resistente al fuoco, 
sassi ed altro,
ceramica e porcellana.

4. CONTENITORE PER RIFIUTI 

BIODEGRADABILI DI CUCINA

Nel contenitore per RIFIUTI BIODEGRADABI-
LI DI CUCINA vengono inseriti:

rifiuti di ogni tipo di frutta e verdura (frutta, 
verdura, nonché residui e bucce di frutta e 
verdura),
gusci d’uovo, fondi del caffè,
sacchetti filtro per caffè o tè,
alimenti avariati,
residui cotti, non liquidi di cibi, ossa,
pane e biscotti raffermi,
fazzoletti di carta, asciugamani di carta e sac-
chetti di carta.

 
Nel contenitore per RIFIUTI BIODEGRADABI-
LI DI CUCINA non vengono inseriti:

rifiuti verdi del giardino (erba, foglia, rami, fiori, 
siepi),
oli e grassi,
residui liquidi dei cibi,
mozziconi di sigarette, cenere,
pannolini e assorbenti igienici,
prodotti tessili, cuoio, sughero,
rifiuti di macello, animali morti,
feci di piccoli animali.

5. RIFIUTI VERDI DEL GIARDINO

TRA I RIFIUTI VERDI DEL GIARDINO vengo-
no inseriti:

rami tagliati,
cespugli tagliati,
siepi,
erba falciata,
foglie cadute,
fiori e terra vecchia di vasi.

TRA I RIFIUTI VERDI DEL GIARDINO non ven-
gono inseriti:

rifiuti biologici di cucina,
terra e sassi,
prodotti tessili,
feci di animali,
cenere, rifiuti edilizi.
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