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Navodila za ločeno zbiranje odpadkov 

 

 

 Papir, karton 

 Časopisi in revije, prospekti, katalogi, zvezki, pisalni papir, ovojni papir, papirnate 

vrečke, karton, valovita lepenka, kartonska embalaža (ploščato stisnjena).  

V zabojnik za papir ne sodijo: plastične vrečke, plenice, tetrapak. 

 
 

 

 Belo steklo 

 Samo embalažno steklo!  

Samo povsem brezbarvne steklenice in steklena embalaža, nepovratne steklenice 

(vino, žgane pijače, sokovi ...), stekleni kozarci od vloženih živil (sadje, zelenjava, 

marmelada, otroška hrana ...). 

 

 

 Barvno steklo 

 Samo embalažno steklo!  

Barvno (zeleno, rjavo, modro) in rahlo obarvano embalažno steklo, nepovratne 

steklenice (vino, penina, žgane pijače, sokovi ...), stekleni kozarci od vloženih živil. 

V zabojnik  za steklo ne sodijo: okensko steklo, steklena posoda, kozarci, ogledala, 

kristalno steklo, svetila (žarnice, fluorescenčne cevi), porcelan, keramika. 

 
 

 

 Plastenke in kovinska embalaža 

 Skupno zbiranje plastenk in kovinske embalaže  

Plastenke od pijač (plastenke iz PET-a, ploščato stisnjene), od detergentov in 

higienskih sredstev (čistila, detergenti za pranje perila in posode, geli za prhanje, 

šamponi itd.), od prehranskih izdelkov (kečap), od kozmetičnih izdelkov, pločevinke 

od pijač in konzerv, kovinski pokrovi, navojni in kronski zamaški, tube od gorčice, 

pločevinke in posodice od hrane za hišne živali, aluminijaste posodice od mesa, 

aluminijaste folije. 
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 Biološki odpadki 

 Odpadki biološkega izvora  v zabojnik za biološke odpadke ali na lastni kompost 

Kuhinjski odpadki, kot so ostanki sadja in zelenjave, ostanki kruha in peciva, gošča 

od kave (s filtrom), čaj in čaj v vrečki, rezano cvetje, lončnice (brez lončka), vrtni 

odpadki, kot so listje, odpadlo sadje, trava od košnje in odpadki od obrezovanja 

grmov. Večje količine odpadkov od obrezovanja drevja, grmov in živih mej oddamo 

na reciklažnem dvorišču (Recyclinghof), centru za zbiranje odpadnih snovi 

(Altstoffsammelzentrum), komunalnem centru (Bauhof). 

 
 

 

 Preostali odpadki 

 Odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati in ki niso nevarni 

Plenice, ostanki cigaret, filtrske vrečke iz sesalnikov za prah, pepel 

(koks/premog/drva), žarnice, okensko steklo, steklena posoda, odpadni 

gospodinjski predmeti (nekovinski), igrače, higienski izdelki, kot so zobne ščetke, 

keramika (krožniki, vaze ...), avdio- in videokasete. 

V zabojnik za preostale odpadke ne sodijo: električni in elektronski aparati, baterije, 

problematični odpadki, embalaža, ki jo je treba zbirati ločeno. 

 
 

 

 Öko-Box 

 Embalaža od pijač iz večplastnih materialov (tetrapak), od mleka, sokov, vina. 

Öko-Box je treba oddati na poštnem uradu, reciklažnem dvorišču (Recyclinghof), 

centru za zbiranje odpadnih snovi (Altstoffsammelzentrum), komunalnem centru 

(Bauhof). 

 
 

 

 Kosovni odpadki 

 Odpadki, ki jih zaradi velikosti ne moremo odlagati v zabojnike za preostale 

odpadke. Talne obloge, pohištvo, žimnice, veliki gospodinjski aparati, sanitarna 

oprema. 
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 Odpadne kovine, odpadno železo 

 Vse druge kovine in kovinski deli, kot so armature, kovinska kuhinjska posoda 

(lonci, ponve), žice, kovinski deli, kovinske cevi, kovinski izdelki, kot so peči, 

štedilniki, kolesa  oddamo na reciklažnem dvorišču (Recyclinghof), centru za 

zbiranje odpadnih snovi (Altstoffsammelzentrum), komunalnem centru (Bauhof), 

odlagališču odpadkov (Mistplatz). 

 
 

 

 Tekstil, oblačila, čevlji 

 Posteljnina, stara oblačila, namizno perilo, kuhinjsko perilo, volnene odeje, čevlji 

(zvezani po parih). Stari tekstilni izdelki in čevlji morajo biti čisti in še uporabni. 

 
 

 

 Stara jedilna olja in maščobe - NÖLI 

 Oddamo jih na reciklažnem dvorišču (Recyclinghof), centru za zbiranje odpadnih 

snovi (Altstoffsammelzentrum), komunalnem centru (Bauhof), odlagališču odpadkov 

(Mistplatz) ali zbirališču problematičnih odpadkov. Nikakor jih ne smemo zlivati v 

odtok, ker povzročajo težave v kanalizaciji in v čistilnih napravah! 

 
 

 

 Problematični odpadki  

 Nevarni in strupeni odpadki, vključno s posodami z ostanki škodljivih snovi 

Kemikalije, sredstva za zaščito rastlin, gospodinjska čistila, barve in laki, lepila, 

zdravila, z oljem onesnaženi predmeti, kurilno olje, motorno olje, bencin, spreji, 

baterije, akumulatorji, detergenti. 
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 Električni in elektronski aparati / Hladilniki 

 Stare aparate vrnemo pri nakupu novih ali jih odložimo na reciklažnem dvorišču 

(Recyclinghof), centru za zbiranje odpadnih snovi (Altstoffsammelzentrum), 

komunalnem centru (Bauhof), odlagališču odpadkov (Mistplatz). 

 

Zbirajo se v petih frakcijah: 

veliki aparati: pralni stroji, električni štedilniki 

mali aparati: mešalniki, električne zobne ščetke, vrtalni stroji, glasbeni stolpi 

zaslonski aparati: televizorji, računalniški monitorji 

aparati za hlajenje in zamrzovanje: zamrzovalniki, hladilniki, naprave za 

klimatizacijo 

fluorescenčne cevi 

 
 

 

 Gradbeni odpadki 

 Manjše količine (prtljažnik, mala prikolica) odložimo na reciklažnem dvorišču 

(Recyclinghof), centru za zbiranje odpadnih snovi (Altstoffsammelzentrum), 

komunalnem centru (Bauhof), odlagališču odpadkov (Mistplatz). 

Večje količine: odvoz prevzemajo komunalna ali zasebna podjetja za odvoz 

odpadkov. 

 
 
Pripomba: Ta seznam je splošna informacija v obliki primerov. V posameznih regijah lahko veljajo 

drugačni predpisi za ločeno zbiranje odpadkov. Podrobnejše podatke o tem lahko dobite pri 

pristojnem Združenju za gospodarjenje z odpadki (Abfallwirtschaftsverband) ali pri svojem 

svetovalcu / svetovalki za zbiranje odpadkov. Dodatne informacije lahko najdete tudi na spletnem 

naslovu www.richtigsammeln.at. 
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