
CENTER ZA 
RAVNANJE Z 

ODPADKI 
DOB 

• pohištvo,
• preproge,
• oblazinjeno pohištvo in vzmetnice,
• svetila in senčila,
• velike gospodinjske naprave (štedilniki, 
   hladilniki, pralni stroji …),
• smuči,
• veliki železni in kovinski kosi,
• kopalniška oprema.

KOSOVNI ODPADKI

NEVARNI ODPADKI

• stari akumulatorji, baterijski vložki, 
• barve, laki in premazi, smole in lepila, 
   razredčila in topila, 
• hladilne tekočine, 
• čistila, kemikalije, 
• olja in masti, 
• pesticidi, 
• zdravila,
• termometri, 
• svetila: 
   neonska in halogenska ter fluorescentne žarnice, 
• pralna in kozmetična sredstva,
• zaščitna sredstva za rastline in škropiva, 
• kozmetika: razpršilci, pršila, čistila za lake, ličila, 
   kozmetične barve, laki za nohte, barve za lase, 
• embalaža, v kateri se je nahajala nevarna snov.

• velike gospodinjske naprave (hladilniki, pralni 
   stroji, štedilniki, mikrovalovne pečice …),
• male gospodinjske naprave (sesalniki, 
   likalniki, opekači, budilke, tehtnice),
• računalniki, tiskalniki, 
   kalkulatorji, telefoni, 
   mobilni telefoni,
• (varčne) sijalke,
• radijski sprejemniki, 
   televizije, videokamere, 
   glasbeni instrumenti,
• električno in elektronsko orodje (vrtalniki, 
   žage, šivalni stroji, orodje za varjenje, 
   kosilnice),
• igrače na elektriko ali baterije.

ODPADNA ELEKTRIČNA IN 
ELEKTRONSKA OPREMA

TEKSTIL 

Še uporabna oblačila lahko odložite 
tudi v zabojnike na ekoloških otokih.

KOVINE

Hvala, ker skupaj z nami 
skrbite za čisto okolje!

LOČENO zbrane odpadke (embalažo, 
papir, steklo, kosovne in nevarne 

odpadke, tekstil, odpadno električno 
in elektronsko opremo, gume, les, 

kovine in zeleni odrez) gospodinjski 
uporabniki javne službe ravnanja z 

odpadki odložite brez dodatnih 
stroškov. 

Prevzem mešanih komunalnih 
odpadkov, gradbenih odpadkov in 
odpadkov, ki vsebujejo azbest, se 

obračuna po veljavnem ceniku.

Manjše aparate in baterije lahko odložite na nekaterih ekoloških 
otokih, kjer se nahajajo tudi zbiralniki za baterije in manjšo 
odpadno električno ter elektronsko opremo.

Kosovne odpadke lahko odložite 
tudi v okviru organiziranih akcij 
odvoza kosovnih odpadkov, v 
skladu z vnaprej objavljenim 
urnikom.

Nevarne odpadke prepoznate po značilnih oznakah 
na embalaži.

Nevarne odpadke lahko odložite tudi v okviru 
organiziranih akcij zbiranja nevarnih odpadkov v 
premičnih zbiralnicah za nevarne odpadke, v skladu z 
vnaprej objavljenim urnikom.

Odpadke, ki jih zaradi vrste, 
velikosti ali količine ne 

morete odložiti v zabojnike, 
pripeljite v Center za ravnanje 

z odpadki v Dobu.

GUMEZELENI ODREZ LES

DELOVNI ČAS CENTRA
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Center je odprt od ponedeljka do petka v 
popoldanskem času in ob sobotah ves dan. Točen 
delovni čas preverite na www.jkp-prodnik.si ali na 

telefonski številki 01 721 22 42.



• plastenke,
• pločevinke, 
• plastične vrečke,
• embalažni stiropor
   (manjše količine),
• sestavljena embalaža 
   od mleka, sokov (tetrapak),
• folija za živila (prozorna in aluminijasta),
• trda plastična embalaža sredstev za osebno higieno, 
   čistil in pralnih sredstev, ki nimajo oznake, da gre za   
   nevarne odpadke,
• plastični lončki, kozarčki in posodice (npr. od 
   mlečnih izdelkov),
• embalaža, ki je prevlečena z aluminijasto folijo 
   (prazne kavne vrečke, vrečke prigrizkov ...),
• prodajna embalaža iz plastičnih mas (PE, PET, PVC),
• kovinski in plastični pokrovčki kozarcev, steklenic in  
   plastenk.

EMBALAŽA MEŠANI KOMUNALNI ODPADKIBIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI

• ostanki sadja in zelenjave,
• netekoči ostanki hrane,
• kavna usedlina, kavni filtri in čajne vrečke,
• jajčne lupine,
• pokvarjeni prehrambni izdelki (brez embalaže),
• papirnate vrečke, umazane od ostankov hrane,
• papirnati robčki in brisačke,
• rože, plevel, trava, zemlja.

• sanitetni material (vata, palčke za ušesa, 
   higienski vložki …),
• vrečke iz sesalca,
• plenice,
• zobne ščetke,
• stare krpe, gobice za posodo,
• pokvarjene igrače (ki ne delujejo na baterije ali 
   elektriko), počene žoge in baloni,
• pokvarjeni kemični svinčniki, flomastri in barvice,
• polomljeni dežniki,
• peki papir,
• žvečilni gumiji in cigaretni ogorki,
• šiviljski odpadki ter raztrgan in umazan tekstil,
• mačji pesek in živalski iztrebki,
• kasete, filmi, fotografije, CD in DVD plošče,
• keramične in porcelanaste skodelice, krožniki,
• plastificiran papir in plastificirane darilne vrečke,
• guma in drobni izdelki iz gume,
• žarnice (ki niso varčne),
• pluta.

• časopisi, 
   revije, prospekti, 
   katalogi,
• zvezki, 
• karton,
• papirnate vrečke,
• pisarniški papir, dopisni listi, kuverte,
• odpadna embalaža iz papirja, kartona, lepenke (škatle).

PAPIR

• steklenice,
• steklena embalaža zdravil 
   in kozmetike,
• kozarci za vlaganje,
• kozarci.

STEKLO

Z odvozom odpadkov začnemo 
zgodaj zjutraj, zato priporočamo, da 
zabojnike za praznjenje pripravite 
večer pred dnevom odvoza.

NAVODILA ZA LOČEVANJE ODPADKOV

Embalažo očistite oziroma dobro izpraznite, večje plastenke in pločevinke pa stisnite, 

da prihranite prostor. 

Biološko razgradljive odpadke je 
priporočljivo odlagati v biološko 
razgradljivih vrečkah iz škroba ali 
papirja, saj se s tem omili neprijetne 
vonjave in preprečili, da bi odpadki 
primrznili na zabojnik v zimskem 
obdobju. Ne sme pa se jih odlagati v 
plastičnih vrečkah, saj niso 
razgradljive in otežujejo predelavo 
odpadkov.

V črni zabojnik spadajo le 
tisti odpadki, ki jih ne 
moremo razvrstiti v 
zabojnike za ločene 
skupine odpadkov.

Stekleno embalažo dobro 
izpraznite oziroma očistite, 
preden jo odvržete v 
zabojnik.Škatle zložite, preden jih odvržete v zabojnik.
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