Nov kotiček za oddajo še delujočih aparatov
na Zbirnem centru za odpadke Sevnica

KAJ SPADA V KOTIČEK ZA
PONOVNO UPORABO?
RAČUNALNIKI IN MOBILNA TELEFONIJA
prenosniki, namizni računalniki, skenerji,
tiskalniki, mobilni telefoni, zvočniki ...
ZABAVNA ELEKTRONIKA
televizorji in monitorji, avdio- in
videopredvajalniki ...
BELA TEHNIKA
hladilniki, zamrzovalniki, pralni in sušilni
stroji, štedilniki, pečice, kuhalniki ...

14. in 15. oktober 2022

MALI GOSPODINJSKI APARATI
sesalniki, kavni aparati, mešalniki in drugi
aparati za pripravo hrane ...

APARAT PRINESITE V KOTIČEK, ČE:
je varen za uporabo,
ni pokvarjen ali poškodovan,
ima vse dele in deluje pravilno,
ni prekomerno umazan,
ni zastarel (starost do 10 let).

POSKRBELI BOMO,
DA BO SPET UPORABEN!

AKCIJA ZBIRANJA
NEVARNIH ODPADKOV,
ŠE DELUJOČE IN ODPADNE
ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE
OPREME TER BATERIJ
za gospodinjstva občine Sevnica
Dodatne informacije:

(07) 81 64 714

www.komunala-sevnica.si

Prijazno vabljeni na zbiralno akcijo nevarnih odpadkov in še delujoče
ter nedelujoče električne in elektronske opreme, odpadnih baterij in
odpadnih sijalk iz gospodinjstev občine Sevnica 14. in 15. oktobra 2022.

Petek, 14. oktober 2022

Nevarni odpadki so odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti in zaradi
možnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali na okolje zahtevajo še posebej
pazljivo ravnanje, zato jih moramo po uporabi pravilno odložiti. To vam
omogočamo tudi z organizirano akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.

parkirišče pred večnamenskim domom

12.00–12.30

KS Blanca

parkirišče pred trgovino

13.00–14.00

KS Dolnje Brezovo

avtobusna postaja pred Inpletom

14.10–14.25

KS Loka

parkirišče pri gasilskem domu Loka

15.30–16.30

Sobota, 15. oktober 2022

Zbirali bomo:
odpadno jedilno olje
odpadno motorno olje in maziva
kisline
škropiva (pesticide, insekticide,
fitofarmacevtske pripravke, gnojila)
• zdravila (tablete, posipe, sirupe,
mazila)
• čistila in kozmetiko (kreme, pršila,
ličila)

POMEMBNO: lahko so še delujoči in
podaljšali jim bomo življenje.

Koristni nasveti:
• Nevarni odpadki naj bodo po možnosti v
originalni embalaži.
• Tekoči odpadki naj bodo v zaprti embalaži.
• Različnih odpadkov ne združujte v večje
embalaže, ker lahko povzročite kemično
reakcijo.
• Prevzem nevarnih odpadkov v okviru
te akcije je brezplačen in namenjen
gospodinjstvom, ki plačujejo komunalne
storitve ravnanja z odpadki Komunali
Sevnica.
• PODJETJA se za oddajo nevarnih odpadkov
iz dejavnosti dogovorijo s pooblaščenimi
zbiralci nevarnih odpadkov.

KOMUNALA d.o.o.
Sevnica
MATIČNA ŠT.

50680088
Bisnode d.o.o.
11. 12. 2018

KS Boštanj

• odpadne barve, lake (premaze, smole,
lepila, topila)
• odpadne baterije in akumulatorje
• prazno embalažo nevarnih snovi z
oznakami T, T+, E
• fluoroscentne sijalke, termometre
• manjše in večje električne in
elektronske aparate, TV, monitorje, ...

Vljudno pozivamo občane, da
brez stroškov oddate nevarne
odpadke na navedenih zbirnih
mestih in s tem zagotovite
njihovo ustrezno predelavo ali
kontrolirano uničenje.

parkirišče pri gasilskem domu Boštanj

8.00-8.30

parkirišče pri ekološkem otoku Log

8.40-9.10

KS Studenec

parkirišče pri ekološkem otoku pred OŠ Studenec

KS Primož

pri gasilskem domu Primož

10.45–11.15

KS Tržišče

na križišču proti železniški postaji (nasproti
Ulčnika)

11.40–12.40

KS Šentjanž

avtobusna postaja v Šentjanžu

12.55–13.55

KS Krmelj

parkirišče ob trgovini v rondoju Krmelj

14.05–15.05

Zbiranje po posameznih postajah poteka v
točno določenem terminu, zato pozivamo,
da se držite urnika in odpadke oddate
osebno na posamezni postaji. Vsako
nekontrolirano puščanje odpadkov na raznih
mestih bo evidentirano in prijavljeno na
Medobčinski inšpektorat Krško.

9.25-9.55

ELEKTRIČNA IN
ELEKTRONSKA
OPREMA

BATERIJE

ZDRAVJU
ŠKODLJIVO

OKOLJU
NEVARNO

Pri zbiralni akciji sodeluje
družba ZEOS, d.o.o. v
sklopu projekta LIFE
spodbujamo e-krožno.
EKSPLOZIVNO
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KS Zabukovje

VNETLJIVO

JEDKO

STRUPENO

Nevarni odpadki vsebujejo snovi, ki so škodljive za okolje in vsa živa bitja,

ZATO NE SODIJO V ZABOJNIKE ZA SMETI ALI V KANALIZACIJO.

