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Mobilna aplikacija 3R - Več kot odpadki 
 
Okoljsko raziskovalni zavod predstavlja prvo mobilno aplikacijo, namenjeno preprečevanju 
nastajanja, ponovni uporabi in ločevanju odpadkov 
 
Brezplačna mobilna aplikacija “3R – Več kot odpadki” je nadvse uporaben, preprost in priročen 
sodobni pomočnik za zmanjševanje količine, ponovno uporabo in recikliranje odpadkov. Mobilno 
aplikacijo, ki jo je zasnoval Okoljsko raziskovalni zavod v partnerstvu s podjetjem Pro-bit, 
dopolnjuje spletni portal www.veckotodpadki.eu, ki ponuja dodatne in razširjene vsebine. Za grafično 
zasnovo je poskrbela ilustratorka Mojca Krajnc. Aplikacija “3R – Več kot odpadki” omogoča dostop do 
informacij o preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovi ponovni uporabi ter recikliranju neposredno 
na uporabnikovem pametnem mobilnem telefonu in ostalih mobilnih napravah. “Tako so vam te 
informacije na dosegu roke, zato ne boste več imeli skrbi, kako pravilno ravnati z odpadki, kdaj oddati 
posamezno vrsto odpadka, kje so zbirni centri in centri ponovne uporabe, kaj je mogoče oddati in 
kdaj”, pravi nosilka ideje 3R aplikacije, okoljska raziskovalka dr. Marinka Vovk. “To, kar aplikacija 
ponuja je veliko več kot ravnanje z odpadki”, dodaja, saj nam v parksi dokaže, da so odpadki več kot 
odpadki, to so surovine za nova zelena delovna mesta tukaj, pri nas, za naše občane. 
 
Aplikacija deluje na sistemih Android in iOS, tako da jo lahko uporabljate na vseh napravah, ki 
podpirajo ti dve platformi (pametni mobilniki različnih proizvajalcev ter naprave podjetja Apple, kot so 
iPhone, iPad in iPod). Po ličnem vstopnem zaslonu, ki nakazuje vstop v mobilno aplikacijo, vas 
pričaka glavni meni z devetimi možnostmi. Srce aplikacije tvori Abecednik odpadkov (ABC 
preprečevanja in ponovne uporabe). Tukaj izberete svojo občino (če ta ni izbrana že samodejno na 
podlagi vaše lokacije, ki jo določi mobilni telefon) in vpišete ime odpadka, za katerega niste prepričani, 
kam ga zavreči. Aplikacija prikaže sliko odpadka ter informacije, kako preprečiti nastanek te vrste 
odpadkov, poleg tega pa tudi svetuje, kako to vrsto odpadka ponovno uporabiti. Aplikacija na koncu 
ponudi možnost razvrstitve odpadkov s pomočjo pomočnika za ločevanje, kjer poleg izbire vrste 
odpadka ter občine izberete še vrsto prebivališča (hiša ali stanovanjski blok). Na podlagi vaše izbire 
aplikacija prikaže izčrpne informacije o sistemu in možnosti pravilnega ravnanja z izbranim odpadkom. 
 
Druga možnost v glavnem meniju je seznam Centrov ponovne uporabe, kamor lahko prinesete 
odpadke, ki bi jih sicer zavrgli, a so še vedno uporabni (tehnični izdelki, pohištvo, oblačila, igrače ...). V 
Centrih ponovne uporabe lahko uporabne ali obnovljene izdelke tudi kupite po simbolični ceni, kar bo 
navdušilo predvsem zbiratelje starih predmetov, pa tudi tiste, ki si nakupa povsem novih izdelkov 
morda trenutno ne morejo ali niti ne želijo privošciti, saj želijo postati del družbe, ki ponovno uporablja 
in reciklira. Glede na obstoječe stanje smo namreč še vedno družba, ki odmetava.Tretja možnost v 
glavnem meniju je seznam zbirnih centrov v posameznih slovenskih občinah, ki so trenutno 
vključene v sistem aplikacije. Tukaj lahko kjerkoli in v trenutku izveste, kam odnesti določen odpadek, 
ki ne sodi v sistem zbiranja odpadkov iz gospodinjstev (na primer gradbeni odpadki).Nadalje boste v 
glavnem meniju našli tudi podmeni z nasveti, kjer se lahko izčrpno podučite o vseh temah, povezanih 
z odpadki, ki so dejansko surovine. Opomnik je še ena taka priročna funkcija, kjer vas telefon opozori 
na odvoz izbrane vrste odpadkov glede na datum odvoza. Eko packa je funkcija, kjer lahko s 
fotoaparatom na svojem mobilnem telefonu ali tablici fotografirate neznan odpadek ali “eko packo” in 
te podatke pošljete neposredno na Okoljsko raziskovalni zavod, kjer bodo poskrbeli, da ob vašem 
naslednjem obisku, na primer gozda, odpadka več ne bo na tistem mestu. 
 
Aplikacijo “3R – Več kot odpadki” najdete v spletnih trgovinah Google play ali App Store tako, da 
vpišete ime aplikacije, lahko pa tudi skenirate QR-kodo in si naložite aplikacijo neposredno na svoj 

http://www.veckotodpadki.eu/


pametni mobilni telefon ali drugo mobilno napravo. Za več informacij in dodatne vsebine ne pozabite 
obiskati spletne strani www.veckotodpadki.eu! Skenirajte QR-kodo in preprosto namestite brezplačno 
aplikacijo na svoj pametni mobilni telefon ali drugo mobilno napravo brezplačno aplikacijo na svoj 
pametni mobilni telefon ali drugo mobilno napravo. 
 
Aplikacija nudi tudi: 
• zemljevide in poti do vašega lokalnega zbirnega centra ter seznam in lokacije Centrov ponovne 
uporabe z uporabo storitve Google Maps, 
• razvrščanje vseh odpadkov od A do Ž za vsako do sedaj v ta sistem vključeno občino posebej, 
• nastavitev opomnika za oddajo posamezne vrste odpadka, 
• možnost fotografiranja “eko packe” ali neznanega odpadka ter posredovanje le-te strokovnjakom, ki 
bodo ustrezno ukrepali, 
• možnost vaše prijave za sodelovanje pri naših aktivnostih, 
• koristne namige in nasvete ter najnovejše novice iz sveta ekologije in še veliko več ... 
 
www.veckotodpadki.eu 
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