
PriroËnik za pravilno loËevanje  
odpadkov v obËinah Ribnica,  
Sodražica in Loški Potok



Spoštovani!

Prejeli ste priroËnik, ki naj vam bo v pomoË pri ravnanju z odpadki, 

s katerimi se vsakodnevno sreËujete v svojem življenju. »asi, ko smo 

vse odpadke vrgli v en koš in odpeljali na deponijo, so namreË minili.  

Z rastjo življenjskega standarda, hotenjem po veËjem zaslužku in 

hitrejšim tempom življenja se poveËuje izkorišËanje naravnih surovin. 

Zavržemo ogromno še uporabnih stvari, poslediËno pa se deponije

hitreje polnijo z odpadki. Z gospodarnejšim ravnanjem lahko sami 

pripomoremo k recikliranju veËine odpadkov in s tem bistveno 

zmanjšamo škodljive uËinke na naše okolje.  

 Gospodarno ravnanje  
 z odpadki zajema:

• PrepreËevanje nastajanja odpadkov   
 Pazimo, kaj kupujemo!

• Ponovno uporabo izdelkov  
 »e jih ne potrebujemo veË, jih prodajmo  
 ali podarimo!

• Predelavo  
 Snovno in energetsko izrabimo in   
 recikliramo loËeno zbrane odpadke.

• Odlaganje  
 Odlagamo samo inertne nenevarne 
 odpadke brez uporabne vrednosti.

Za prvi dve toËki smo odgovorni sami, 

spodnji dve pa lahko uspešno izvajamo 

le skupaj. Za to je potrebno, da odpadke 

pravilno loËujete, mi pa bomo poskrbeli,

da bodo ustrezno reciklirani ali pravilno 

odloženi na deponijah. 

V priroËniku so navodila za loËevanje 

odpadkov, ki je prvi pogoj za uspešno 

recikliranje in ustrezno odlaganje 

odpadkov. Prosimo vas, da priroËnik 

pazljivo preberete, ter shranite in ponovno 

uporabite tedaj, ko boste v dilemi, kam 

kakšen odpadek pravzaprav sodi. 

Zakaj loËevati odpadke in kaj s tem pridobimo?

Odpadke proizvajamo sami, zato so naša skrb. V Komunali Ribnica d.o.o. 

si prizadevamo, da bi vsi prebivalci v obËinah Ribnica, Sodražica in Loški 

Potok imeli možnost, da svoje odpadke loËujemo in s tem zmanjšujemo 

negativne vplive na okolje, ki jih povzroËajo velike koliËine odloženih 

odpadkov. Pravilno loËeni odpadki predstavljajo tudi uporabne surovine 

v industriji, ki s ponovno uporabo pripomorejo k manjšemu izkorišËanju 

naravnih virov. Z loËevanjem odpadkov varujemo okolje - zase in za 

naše otroke!

Kako loËevati?

Za loËevanje odpadkov moramo svoje navade minimalno prilagoditi, 

in sicer tako, da odpadke razvrstimo v pravo posodo že v svojem 

stanovanju. Pravilno razvršËene odpadke potem odložimo v individualne 

posode za loËeno zbiranje odpadkov ali na ekološke otoke.  

Za kosovne odpadke lahko naroËimo njihov odvoz ali jih sami 

pripeljemo v zbirni center Komunale, kjer lahko oddamo tudi nevarne 

in gradbene odpadke, zeleni odrez ter azbestcementne gradbene 

odpadke. Podrobna navodila za posamezno skupino odpadkov in 

abecedno kazalo le-teh so v nadaljevanju priroËnika. 



Med nastalimi odpadki v gospodinjstvu je približno 35% bioloških odpadkov.  

»e jih odložimo skupaj z ostalimi odpadki, se pri odlaganju sprošËa metan,  

ki je toplogredni plin in ima negativen vpliv na okolje. Zato je pomembno, da te 

odpadke odložimo loËeno.

Biološki odpadki

Med biološke odpadke sodijo:
• netekoËi ostanki hrane,
• olupki in ostanki sadja ter zelenjave,
• kavne in Ëajne usedline, filtri in vreËke,
• pokvarjena hrana,  
• jajËne lupine,
• papirnate brisaËe in robËki,
• umazane papirnate vreËke,
• ostanki pridelka na vrtu,
• listje, veje, plevel, trava, lubje,
• rože, stara zemlja lonËnic,
• plutovinasti zamaški,
• žagovina. 

Med biološke odpadke NE sodijo:
• kosti in meso,
• pepel,
• embalaža živil, 
• plenice, sanitarni izdelki,
• plevel, ki semeni,
• olja in mašËobe,         
• iztrebki malih živali,
• lasje in dlake,
• ogorki cigaret,
• poginule živali, kože,
• nevarni odpadki.

Za lažje loËevanje si v kuhinji postavimo 
manjšo plastiËno posodo, ki jo praznimo na 
kompostnik, v blokovskih naseljih pa 
v zabojnike za bio odpad. 

Iz blokovskih naselij in pokopališË se biološke 
odpadke, ki smo jih odložili v namenski 
zabojnik, oddaja na predelavo v kompostarno.

Bioloških odpadkov nikoli ne odlagamo v 
plastiËnih vreËkah, ampak v papirnatih ali  
biorazgradljivih vreËkah, ki jih lahko kupimo  
v trgovini.

Za predelavo bioloških odpadkov je 
najprimernejši kompostnik, ki ga mora imeti 
vsaka individualna hiša. 

Kako kompostirati? 
Kompostnik postavimo v senËen ali polsenËen 
prostor na vrtu. Na dno položimo mrežico 
proti škodljivcem, nanjo pa plast vej za boljše 
odvajanje vode in zraËenja kompostnika. Na 
tako pripravljeno podlago odlagamo biološke 
odpadke, ki jih mešamo z manjšo koliËino 
vrtnih odpadkov, zemlje, hlevskega gnoja, 
žagovine.

Kompost mora biti primerno vlažen. 
»e kompost stisnemo, ne sme razpasti, iz njega 
pa se tudi ne sme pocediti voda. Po potrebi ga 
v sušnem obdobju zalivamo z vodo. Poskrbeti 
pa je potrebno tudi zraËenje. Kompostni kup 
obËasno zrahljamo ali pa premeËemo. 

Biološke  
odpadke lahko  

odložimo v kompostnik  
ali v zabojnike

za bio odpadke.

Predelava odpadkov v kompost je 
hitrejša, Ëe veËje biološke odpadke 
razrežemo ali pa stremo (veje, 
neuporabno sadje, zelenjava, jajËne 
lupine …) 

Z lastnim kompostnikom pridemo do 
zelo kakovostnega naravnega gnojila. 
Uporabljamo ga za gnojenje na vrtu, 
presejanega in pomešanega z enako 
koliËino zemlje, pa tudi za presajanje 
lonËnic.



Embalažo delimo na plastiËno, kovinsko, papirnato in stekleno.  

V zabojnik za embalažo spada le PLASTI»NA in KOVINSKA embalaža.  

Papir in steklo se zbirata v loËenih zabojnikih na ekoloških otokih. 

Embalaža

Embalažo pred odlaganjem izpraznimo, 
speremo z vodo, da prepreËimo 
neprijetne vonjave in stisnemo, da 
zmanjšamo volumen embalaže. 

PlastiËno in kovinsko embalažo odlagamo 
v individualne hišne zabojnike za 
embalažo ali na ekološki otok v zabojnik 
z napisom embalaža. VeËje koliËine 
embalaže lahko odpeljemo v zbirni center 
komunalnega podjetja v GoriËi vasi.

Pri odlaganju embalaže od Ëistil in 
kozmetike bodimo pozorni na znake za 
nevarne snovi. »e izdelek vsebuje nevarne 
snovi, sodi tudi embalaža med nevarne 
odpadke. 

PlastiËne embalaže ne sežigamo,  
saj z gorenjem nastajajo strupeni plini.

V zabojnike za embalažo odlagamo: 
• plastenke od pijaË in živil, 
• plastenke od pralnih sredstev, Ëistil  
 in kozmetiËnih sredstev, ki nimajo znaka  
 nevaren odpadek, 
• ploËevinke in konzerve od pijaË in živil,
• embalažo od mleka in sokov (tetrapak), 
• jogurtove lonËke, posodice od  
 margarine ..., 
• plastiËne kozarce, krožnike, 
• tube,
• plastiËne vreËke in folije (PVC, PET, PE),
• aluminijaste folije in aluminizirane  
 vreËke (kava, vegeta …),
• embalažo iz polistirena (za meso, sadje, 
 zamrznjeno hrano).

V zabojnike za embalažo ne odlagamo:
• embalaže z oznako nevarnega odpadka  
 (Ëistila, olja, barve, laki ...),
• umazane embalaže (plastenke, kozarci,   
 ploËevinke, vreËke, folije …),
•	ploËevink pod pritiskom,
• plastiËnih izdelkov (igraËe, pohištvo …),
• disket in zgošËenk.

PlastiËno in kovinsko  
embalažo odlagamo  

v hišni zabojnik za embalažo 
ali pa na ekološki otok 
v zabojnik z napisom 

EMBALAŽA. 

EMBALAŽA



V garaži, kurilnici ali katerem drugem prostoru si namestimo veËjo kartonsko 

škatlo, PVC zabojnik ali vreËo, kjer bomo zbirali papir in karton. 

Preden kartonasto embalažo odnesemo na ekološki otok, jo zložimo,  

stisnemo ali strgamo na manjše dele. S tem zmanjšamo volumen in število 

odvozov na ekološki otok. Ovitke in folije odstranimo ter vržemo v škatlo, v 

kateri zbiramo embalažo.

Ves odpadni papir odpeljemo na najbližji ekološki otok in ga damo v zabojnik 

z napisom papir, veËje koliËine odpadnega papirja in kartona pa odpeljemo  

v zbirni center komunalnega podjetja v GoriËi vasi.

Papir

Preden odpeljemo stekleno embalažo na ekološki otok, iz steklenic, kozarcev  

in ostale embalaže iz stekla, odstranimo pokrovËke (pokrovËke odložimo v 

zabojnik za embalažo). 

Stekleno embalažo odpeljemo na najbližji ekološki otok in jo damo v zabojnik  

z napisom steklo. VeËje koliËine odpadnega stekla odpeljemo v zbirni center  

komunalnega podjetja v GoriËi vasi. 

Steklo

V zabojnike za steklo odlagamo: 
• steklenice od pijaË in živil, 
• steklene kozarce od vloženih živil, 
• steklene posode in vaze, 
• razno stekleno embalažo zdravil.

V zabojnike za steklo ne odlagamo:
• ogledal,
• pleksi stekla,
• žarnic,
• avtomobilskega stekla,
• okenskega in drugega ravnega stekla,
• keramike, porcelana,
• žiËnega stekla,
• pokrovËkov in zamaškov.

Stekleno embalažo pred odlaganjem v 
zabojnik za steklo obvezno izpraznimo. 
Odstranimo pokrovËke in zamaške,  
ki sodijo v zabojnik za embalažo. 

Ravno steklo odpeljemo v zbirni center. 

V zabojnike za papir odlagamo: 
• revije, Ëasopise, telefonske imenike,
• reklame, letake, brošure, kataloge,
• knjige, zvezke, bloke,
• pisemske ovojnice,
• pisarniški papir,
• karton in lepenko,
• papirnato ali kartonsko embalažo živil,
• vreËe od cementa, apna, krmil ... −  
 izpraznjene in izprašene.

V zabojnike za papir ne sodijo: 
• tetrapaki,
• papirnati robËki in brisaËe,
• povošËen papir,
• plastificirane darilne vreËke,
• umazani papirnati kozarci in krožniki,
• stranice rokovnikov in zvezkov iz umetnih mas,
• tapete, 
• umazan papir.

PAPIR



Med mešane komunalne odpadke sodijo odpadki, ki ne spadajo v nobeno drugo 

skupino odadkov, predstavljeno v priroËniku.

»e upoštevamo navodila za loËevanje, bomo v zabojnik za mešane komunalne 

odpadke odlagali samo še preostanek odpadkov. Mešani komunalni odpadki se 

ne predelajo, zato jih odpeljemo na deponije.

V zabojnike ne odlagamo vroËega pepela, saj obstaja nevarnost požara oz. 

poškodbe zabojnika. Iztrebke malih živali odlagamo v zabojnik za mešani  

komunalni odpadek v vreËkah. 

Mešani odpadki 

MKO

V zabojnike za mešane  
komunalne odpadke odlagamo:
• povošËen papir, 
• vžigalnike,
• ostanke kosti in mesa,
• ohlajen pepel,
• plenice in sanitarne izdelke,
• iztrebke malih živali, maËji pesek, 
• lase in dlake,
• ogorke cigaret,
• umazane papirnate kozarce in krožnike,
• umazan papir, tapete,
• Ëevlje,
• vreËke sesalcev, smeti od pometanja,
• keramiko, porcelan,
• žiËno steklo, pleksi steklo,
• šiviljske ostanke, usnje,
• kasete, filme, fotografije, 
• zgošËenke, diskete,
• žarnice,
• celofan, lepilne trakove,
• izolacijski material,
• manjše plastiËne izdelke za gospodinjstvo,
• manjše plastiËne igraËe (ne elektriËnih),
• tekstil (manjše koliËine).

V zabojnike za mešane komunalne  
odpadke ne sodijo odpadki, ki jih lahko 
razvrstimo v druge kategorije, kot npr.:
• organski odpadki iz kuhinje ali vrtov,
• plastiËna embalaža, 
• kovinska embalaža, 
• papirnata embalaža,
• steklena embalaža,
• baterije,
• raËunalniki, TV, tiskalniki…,
• varËne sijalke,
• mali gospodinjski aparati,
• barve, laki, zdravila.

V zabojnik za mešane  
odpadke odlagamo  
le tiste odpadke, ki 

ne sodijo v nobeno od 
naštetih skupin. 



Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za mešane odpadke, ne 

v zabojnike za loËeno zbiranje odpadkov in ne v naravo. TekoËih izdelkov, ki 

vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtok ali kanalizacijo. Nevarne 

odpadke dvakrat letno zbiramo na AKCIJI ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV v 

mesecu maju in septembru, med letom pa jih lahko oddate v zbirnem centru 

komunalnega podjetja v GoriËi vasi.

Med nevarne odpadke spada tudi embalaža nevarnih odpadkov, kljub temu  

da je prazna.

Nevarni odpadkiElektriËna in  
elektronska oprema

Kaj spada med nevarne odpadke? 

• Barve, laki, razredËila, odstranjevalci rje, kiti, tesnila, lepila, smole, silikoni. 
• »istila (organska topila, jedka Ëistila).
• Kozmetika na alkoholni osnovi, toniki, losjoni, tablete, razpršila, laki za nohte,   
 odstranjevalci laka, preparati za lase in vsa ostala neporabljena kozmetika, zdravila.
• Motorno olje, bencin, avtokozmetika, avtomobilske barve in kiti, tekoËine  
 za pranje stekla, hladilna tekoËina, zavorna tekoËina, akumulatorji, baterije.
• Fluorescentne žarnice, varËne sijalke, živosrebrni termometri, fotokemikalije, 
 razliËne kisline in baze, jedilno olje in mast, naftalinske kroglice, baterijski vložki, 
 razliËna razpršila, kartuše tiskalnikov.
• Gnojila, pesticidi, insekticidi, fungicidi, herbicidi, strupi.
• Vsa embalaža, na kateri je eden od znakov za nevarne odpadke.

             

Posebna vrsta odpadkov je odpadna elektriËna in elektronska oprema. Odvoz 

teh odpadkov lahko naroËimo po sistemu “na poziv” za odvoz kosovnega  

odpadka. Lahko pa jih oddamo v zbirnem centru komunalnega podjetja v  

GoriËi vasi.

Med odpadno elektriËno in  
elektronsko opremo (OEEO) spadajo:

Veliki gospodinjski aparati 
Hladilniki, zamrzovalniki, pralni stroji, sušilni 
stroji, pomivalni stroji, štedilniki, elektriËni 
kuhalniki, mikrovalovne peËice, elektriËni 
radiatorji, klimatske naprave…

Mali gospodinjski aparati  
Sesalniki, sesalne metle, likalniki, opekaËi, 
naprave za cvrtje, mikrovalovne peËice,  
paliËni mešalniki, multipraktiki, mlinËki za 
kavo, brivniki, budilke, tehtnice...

Oprema za informacijsko tehnologijo 
in telekomunikacijo  
Osebni raËunalniki s pripadajoËo opremo, 
tiskalniki, tipkovnice, miške, skenerji, žepni in 
namizni kalkulatorji, faksi, telefaksi, telefoni, 
mobilni telefoni, odzivniki...

Oprema za zabavno elektroniko  
Radijski sprejemniki, televizijski sprejem-
niki, videokamere, videorekorderji, glasbeni 
stolpi….



Gradbeni odpadki Avtomobilske gume

Gradbeni odpadki sodijo med posebne odpadke. Manjše koliËine gradbenih 

odpadkov lahko oddate v zbirnem centru komunalnega podjetja v GoriËi vasi. 

Gradbeni odpadki ne sodijo med kosovne odpadke. 

Avtomobilske gume lahko brezplaËno oddate v zbirnem centru. Nikakor jih ne 

smemo odlagati v naravi in ne sežigati. Ob menjavi oziroma nakupu novih  

avtomobilskih gum lahko stare pustimo pri vulkanizerju.

Med gradbene odpadke sodijo:

• stari ometi,
• keramiËne plošËice,
• opeka,
• stari tlaki brez izolacije,
• prane plošËe,
• inertni material (mešanica zemlje,  
 kamenja, peska, gline…).

Med gradbene odpadke ne sodijo: 

• kombi plošËe oziroma izolacijske plošËe, 
• izolacijski material, 
• umazan stiropor, 
• plastiËna, kovinska ali kartonska 
 embalaža izdelkov za gradbeništvo.



LEGENDA:

ZC ZBIRNI CENTER

AZNO AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

EOE EKOLOŠKI OTOK ODPADNA EMBALAŽA

EOP EKOLOŠKI OTOK PAPIR

EOS EKOLOŠKI OTOK STEKLO

MKO MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

BIO ZABOJNIK ZA BIO ODPAD

KOM KOMPOSTNIK

KO KOSOVNI ODPADEK

OEEO ODPADNA ELEKTRI»NA IN ELKETRONSKA OPREMA V ZBIRNEM CENTRU

ZZS ZABOJNIK ZA SVE»E NA POKOPALIŠ»IH

»emu je namenjen zbirni center?  

Zbirni center nudi obËanom možnost, da oddajo odpadke, ki ne sodijo v zabojnik 

za mešane komunalne odpadke. Ti odpadki se uporabljajo za koristne surovine 

ali pa gredo na uniËenje. 

Oddaja odpadkov iz gospodinjstev je brezplaËna, plaËati je potrebno le za 

oddajo gradbenih in azbestcementnih gradbenih odpadkov. 

Abecedno kazalo odpadkov  
in naËini odlaganja

Vse naštete odpadke sprejemamo tudi v zbirnem centru za loËeno zbiranje odpadkov v GoriËi vasi.

Zbirni center 
Komunale Ribnica

Na zbirnem centru prevzemamo: 
• papir, 
• embalažo (plastenke in ploËevinke, lesena embalaža),  

• steklo (votlo in ravno),  
• stiropor,  
• kosovne odpadke,  
• oblaËila in tekstil,  
• odpadno elektriËno in elektronsko opremo,  
• zeleni odrez, odpadni les,  
• mešane gradbene odpadke (manjše koliËine),  
• avtomobilske gume,  
• nevarne odpadke. 

Urnik zbirnega centra v GoriËi vasi: 
Zimski delovni Ëas (od 1.11. do 15.3.)
pon, sre, Ëet, pet:  07:00 - 15:00 
tor: 09:00 - 17:00 
sob: 08:00 - 12:00 

Letni delovni Ëas (od 16.3. do 31.10.)
pon, sre, Ëet, pet: 07:00 - 15:00 
tor: 11:00 - 19:00 
sob: 08:00 - 12:00 

Kje nas najdete? 
Javno komunalno podjetje  
Komunala Ribnica d.o.o. 
GoriËa vas 11 a, 1310 Ribnica
T: 01 8361 138, 01 8360 650
E: komunala.ribnica@siol.net



 A 

  akumulatorji - ZC, AZNO

  aluminijasta folija (tudi ovojna folija živil) - EOE

  avtomobilske gume - ZC

  avtomobilsko steklo - ZC

 B

  barve - ZC, AZNO

  barvice - MKO

  baterije - ZC, AZNO

  brivniki - MKO

 C

  celofan - MKO

  cigaretni ogorki - MKO

  cvetje - BIO, KOM, ZC

 »

  Ëajne vreËke - BIO, KOM

  Ëasopisi - EOP

  Ëevlji - MKO

  Ëistila - ZC, AZNO

 Ërnilo in kartuše - ZC, AZNO

 D

  deska, likalna - ZC, KO

 darilni papir - plastificiran - MKO

 darilna vreËka - EOP

 dežnik - MKO

  darilni papir - MKO

  digitalna tehnika - ZC, OEEO

  dokumenti - EOP

  diskete - MKO 

 doze pod pritiskom - ZC, AZNO

 E

  elastika - MKO

  elektriËna in elektronska oprema - ZC,KO, OEEO

  embalaža od jajc (kartonska) - EOP

  embalaža zamrznjene hrane (kartonska) - EOP

 F 

  filmi - MKO

  fotografije - MKO

  flomastri - MKO

  flomastri, vodoodporni - ZC, AZNO

  fluorescentne svetilke - ZC, AZNO

 folije (plastiËne)

 G

  glavniki - MKO

  glineni izdelki (manjše koliËine) - MKO

  glineni izdelki (veËje koliËine) - ZC

  gnojila in njihova embalaža - ZC, AZNO

  gospodinjski aparati - ZC, KO, OEEO

  gradbeni odpadki (manjše koliËine) - ZC

  grmiËevje, zeleni odrez - BIO, KOM, ZC

  guma (manjši izdelki iz gume) - MKO

 H

 higienski vložki - MKO

  hladilniki - ZC, KO, OEEO

  hrana - KOM, BIO

 I

  igraËe - ZC, KO

  igraËe na elektriËni pogon - ZC, KO, OEEO

  igrala - ZC, KO

  insekticidi in njihova embalaža - ZC, AZNO

  inštrumenti - ZC, KO

  invalidski pripomoËki - ZC

  iztrebki malih živali - MKO

 J

  jajËna lupina - BIO, KOM

  jeklo - ZC

  jogurtovi lonËki - EOE

 K

  karton in kartonska embalaža - EOP

  kartuše - ZC, AZNO

  kasete (audio in video) - MKO

  katalogi (brez plastiËnega ovoja) - EOP

  kavna usedlina − BIO, KOM

  keramika (plošËice) - ZC 

  keramika (jedilni servis) - MKO

  kemiËni svinËniki - MKO

  kemikalije - ZC, AZNO

  kisline - ZC, AZNO

  kolesa - ZC, KO

  kovine - ZC

  kristal - MKO

  kosti - MKO

  krtaËe - MKO

  kovinska embalaža - EOE

  kovinski pokrovËki - EOE

  kovinski zamaški  
 (navojne in kronske zaporke) - EOE

  konzerve (brez vsebine) - EOE

  kozarci stekleni - EOS

  kozarci plastiËni - EOE

  kozmetika - ZC, AZNO 

  kuhinjske krpe - MKO

 L

  lak - ZC, AZNO

  lasje - MKO

  lepila - ZC, AZNO

  lepilni trakovi - MKO

  les - ZC

  lesni ostanki, listje - BIO, KOM, ZC

  lonci, posoda − kovinska - ZC, KO

  lonci, posoda − porcelan, keramika  
 - MKO, ZC, KO

  luËi - ZC, KO

 M

  maËji pesek - MKO 

  mašËobe - ZC, AZNO

  mobilni telefoni - ZC, OEEO

 N

  naoljene krpe - ZC, AZNO

  neonska svetilka - ZC AZNO

  neopren - MKO

 O

  oblaËila - ZC, MKO

  odeje - ZC

  ogledala - ZC

  ognjevarno steklo - ZC

  okenska krila s steklom - ZC

  olje, jedilno - ZC, AZNO

  olje, motorno - ZC, AZNO

  olupki sadja - BIO, KOM

  onesnažena embalaža z nevarnimi  
 snovmi - ZC, AZNO

  orodje - ZC, KO,  OEEO

  ovojna folija (onesnažena) - MKO

  ovojna folija (od silažnih bal − Ëista) - ZC

  ovojna folija (Ëista, tudi prozorna folija  
  kartonske embalaže živil) - EOE

  ostanki blaga - MKO

  ostanki hrane - BIO, KOM

 P

  papir - EOP

  papir (zelo onesnažen) - MKO

  papirne vreËke - EOP

  pepel (ohlajen) - MKO

  pergamentni papir - EOP

  perje - MKO

  pleksi steklo - ZC

  plastenke pijaË in živil - EOE

  plastiËna folija - EOE

  plastiËna embalaža za zdravila brez  
 vsebine - EOE

  plastiËne vreËke - EOE

  plastiËni lonËki za rože - EOE

  plastiËni pokrovËki (navojne zaporke) - EOE

  plenice - MKO

  plastificiran papir - MKO

  plevel - BIO, KOM, ZC

  ploËevinke za pijaËe in živila - EOE

  ploËevinke pod pritiskom (aerosoli) - ZC, AZNO 
   onesnažena embalaža - ZC, AZNO

  pluta - ZC 

  pohištvo - ZC, KO

  pokvarjena hrana (brez embalaže) - BIO, KOM

  pokvarjena hrana z embalažo - MKO

  porcelan - MKO

 posoda - kovinska - ZC, KO



  

 posoda - porcelan, keramika - MKO, ZC, KO

  povošËen papir - MKO

 preproga - ZC, KO

 R

  raËunalniki - ZC, KO, OEEO

  radiatorji - ZC, KO

  razkužila - ZC, AZNO

  revije - EOP

 S

  sadje - BIO, KOM

 sanitetni izdelki - MKO

 senËila - ZC, KO

 sir - BIO, KOM

  smuËi - ZC, KO

  sobne rastline - BIO, KOM, ZC

  sredstva proti mrËesu - ZC, AZNO

  steklo, ravno - ZC

  steklena embalaža, prazna - EOS

  steklenice - EOS

  stiropor - ZC

  strupi in strupene snovi - ZC, AZNO

  sveËe - ZZS

  svetila, ki vsebujejo topila - ZC, AZNO

  svetila, ki ne vsebujejo topil - ZC

 Š

  šamot - ZC

  šËetke - MKO

  štedilniki - ZC, KO

  škarje - ZC

  škropiva - ZC, AZNO

  šotor - ZC, KO

 T

  tapete - MKO

 tekstil - MKO, ZC, KO

  telefoni - ZC, KO, OEEO

  tetrapak embalaža (mleko, sok …) - EOE

  termoakumulacijske peËi - ZC, KO

  termometri - ZC, AZNO

  tlaËne posode - ZC

  topila - ZC, AZNO

  tonerji - ZC, AZNO

  trda plastika - ZC

  trava - BIO, KOM, ZC

  tube (zobne paste, majoneze …) - EOE

  TV aparati - ZC, KO, OEEO

 U

  usnjeni izdelki - ZC, MKO

  umetna gnojila - ZC, AZNO 

 V

  valovita lepenka - ZC

  vata - MKO

  vejevje (razrezano) - BIO, KOM, ZC

  vreËke sesalcev - MKO

  vrtni odpadki - BIO, KOM, ZC

  vzmetnice - ZC, KO

  VreËke za cement, apno, krmila  
 - izprašene - EOP

 Z

  zabavna elektronika - ZC, OEEO, KO

  zdravila - ZC, AZNO

  zeleni odrez - BIO, KOM, ZC

  zelenjava - BIO, KOM, ZC

  zemlja lonËnic - BIO, KOM, ZC

  zgošËenke - MKO

  zobne šËetke - MKO

  zvezki - EOP

 Ž

  žarnice - MKO, ZC

  žica - ZC

  živa meja (razrezana) - BIO, KOM, ZC

  žaganje - BIO, KOM, ZC
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NAGRADNA IGRA: 

POMAGAJ KROŠNJARJU 
PRI LO»EVANJU ODPADKOV

Pomagaj Krošnjarju ugotoviti, v kateri 
zabojnik mora odložiti odpadke:  
Organske odpadke pobarvaj rjavo, 
plastiËno in kovinsko embalažo z rumeno, 
steklo z zeleno, papir in karton pa z 
modro. 

Sodeluj v nagradni igri Komunale Ribnica d.o.o.  
in osvoji nagrado!





PRAVILA NAGRADNE IGRE
Kako in kje poteka nagradna igra? V priroËniku za pravilno ravnanje z odpadki, ki ga je prejelo vsako gospodinjstvo, je objavljena pobarvanka, 
ki jo je potrebno pravilno pobarvati glede na vrsto odpadka, pravilno izpolniti kupon in vse skupaj poslati na naslov Komunala Ribnica d.o.o., GoriËa 
vas 11a, 1310 Ribnica do 14. junija 2011. 15. junija ob 12.00 uri bomo na sedežu Komunala Ribnica d.o.o. v GoriËi vasi izžrebali 7 nagrajencev, ki 
bodo prejeli simboliËne nagrade. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri? V nagradni igri lahko sodelujejo vse fiziËne osebe s stalnim bivališËem 
v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila sodelovanja. V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki bo pravilno pobarval pobarvanko in jo poslal na 
sedež komunalnega podjetja. Vsak posameznik lahko odda veË pobarvank, s katerimi sodeluje v žrebanju, prejme pa lahko samo eno nagrado. 
Kdo prireja nagradno igro in podeljuje nagrade? Organizator nagradne igre je Komunala Ribnica d.o.o., ki nagrade tudi podeljuje. O prevzemu 
nagrade bodo nagrajenci obvešËeni po pošti. Kdaj in kje bodo objavljeni nagrajenci? Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani Komunale 
Ribnica d.o.o., www.komunala-ribnica.si in obvešËeni po pošti. Nagrajenci bodo objavljeni z imenom, priimkom in naslovom. Ali je dostava 
vkljuËena v nagrado? Prevzem nagrade je na sedežu Komunala Ribnica d.o.o.. Obveznosti nagrajencev: Ob prevzemu mora nagrajenec ali 
nagrajenka predložiti osebni dokument. Nagrajenec ali nagrajenka mora svojo nagrado prevzeti v roku 30 dni od dneva, ko je bil izžreban. Z 
izpolnitvijo in oddajo pobarvanke s kuponom se nagrajenci strinjajo s pravili nagradne igre ter dovolijo objavo svojih osebnih podatkov za potrebe 
nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in da se z njimi strinjajo. KonËne 
doloËbe: Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, Ëe to zahtevajo vzroki tehniËne ali komercialne narave. O vseh spremembah in novostih 
nagradne igre bo organizator udeležence obvešËal z objavami na spletni strani Komunale Ribnica d.o.o., www.komunala-ribnica.si.

ime in priimek:

ulica in številka:

poštna številka: kraj:

Pobarvano in 
izpolnjeno pobarvanko 
pošljite na naslov:  
Komunala Ribnica 
d.o.o., GoriËa vas 11a, 
1310 Ribnica. 
Nagrajenci bodo o 
nagradah obvešËeni  
po pošti. 



izdajatelj: Komunala Ribnica d.o.o., oblikovanje: B. Hiti, tisk: Kamitex d.o.o., maj 2011



JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA d.o.o.
GoriËa vas 11 a, 1310 Ribnica
T: 01 8361 138, 01 8360 650, 
E: komunala.ribnica@siol.net

Zbirni center na sedežu Komunale Ribnica d.o.o.
Zimski delovni Ëas (od 1.11. do 15.3.)
pon, sre, Ëet, pet:  07:00 - 15:00, tor: 09:00 - 17:00, sob: 08:00 - 12:00 

Letni delovni Ëas (od 16.3. do 31.10.)
pon, sre, Ëet, pet: 07:00 - 15:00, tor: 11:00 - 19:00, sob: 08:00 - 12:00 


