
ŠTEVILKA ODLAGALIŠČA 
osebni avto terenski avto peš nevaren Dostop (označite najboljšo možnost, na kakšen način je mogoč dostop) 

metrov Oddaljenost najbližje ceste, po kateri lahko pelje osebni avtomobil 

ravnina pobočje kotanja Lega 

m2 Površina (dolžina krat širina, vaš korak meri približno en meter) 

Prostornina m3
 (prečrtajte velikostni razred)  100-250  

 do 1  en pralni stroj meri pol m
3
 10-25  250-500  

 1- 2  
ena do dve avtomobilski prikolici materiala 25-50 velikost enega do dveh avtobusov 500-1000  

100 avtomobilov 

 3-9  velikost osebnega avtomobila 50-100 10 avtomobilov nad 1000  
Sestava odpadkov v % (napišite odstotek pri vsaki skupini, ki je prisotna) 

% ORGANSKI (zemlja, pesek, prod, jalovina, skale, veje, hlodovina, kompost, gnoj, mrhovina, odpadne rastline) 

% 
GRADBENI (beton, opeka, asfalt, vreče cementa, omet, vreče apna, keramične ploščice, gradbene kovine, les, steklo, zemljina, kamenje, 
izkopani material) 

% 
KOMUNALNI (papir, karton, steklo, embalaža, pločevinke, plastenke, tetrapak, drobne kovine, drobna plastika, stiropor, iverne plošče, 
tekstil) 

% KOSOVNI (pohištvo, sedežne garniture, žimnice, bela tehnika, televizije, štedilniki, kolesa) 

% PNEVMATIKE (gume) 

% MOTORNA VOZILA (izrabljena vozila) 

% SALONITKE (salonitne plošče, azbestna kritina) 

% 
NEVARNI (odpadna olja, maziva, katran, gorivo, akumulatorji, baterije, barve, laki, pesticidi, medicinske igle, fluorescentne luči, strelivo, 
nevarna čistilna sredstva ter sodi z nedoločljivo vsebino)  

 
 

Označi z da ali ne, če so med odpadki sodi z nevarno/neznano tekočino 

Opis in količina nevarnih odpadkov (Npr.: 0,5 m
3
 salonitk, 1m

3
 asfalta in 3 igle) 

 
 

 Ime fotografije ali časa slikanja (ura, minuta, datum - preberite jo iz fotoaparata) 

X / Y 
Lokacija (koordinate preberite iz GPS. Če GPS ne lovi, pojdite naprej in vpišite točko, kjer je  spet začel delati, nato pod Opombe 
opišite pot od odlagališča do kraja, kjer je spet signal) 

Opombe (Opis lege ali poti do odlagališča, ki bo olajšal iskanje odlagališča; posebna oprema, ki bi bila potrebna za čiščenje. Če ne uporabljate GPS 
aparata, tu podrobno opišite lego in pot do odlagališča, da boste lokacijo odlagališča lahko označili v registru divjih odlagališč; če dostop do odlagališča ni 
možen, opišite zakaj; napišite če sumite da je velik del odpadkov na odlagališču zakopanih.) 
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