AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV OBČINE SEVNICA

26. in 27. oktober 2018
Nevarni odpadki so odpadki, ki zaradi možnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi in na okolje zahtevajo še
posebej pazljivo in odgovorno ravnanje. Nikoli se jih ne meša med komunalne odpadke, ne prinaša na ekološke
otoke in ne odlaga v naravo ali v kanalizacijske odtoke. Prav je, da spremljamo oznake na embalaži in smo
posebej pazljivi, ko ravnamo z odpadki, ki nosijo simbole za nevarne odpadke.
V zbiralni akciji nevarnih odpadkov se brezplačno odda:
-

ODPADNO MOTORNO OLJE
ODPADNO JEDILNO OLJE
KISLINE
ŠKROPIVA, pesticide, insekticide, fitofarmacevtske pripravke, gnojila
ZDRAVILA, mazila, posipe, tablete, sirupe, termometre
ČISTILA IN KOZMETIKO, pršila, ličila
ODPADNE BARVE, LAKE, premaze, smole, lepila, topila
BATERIJE IN AKUMULATORJE
FLUOROSCENTNE SIJALKE
PRAZNO EMBALAŽO NEVARNIH SNOVI Z OZNAKAMI T, T+, E
MANJŠE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE APARATE (zunanje dimenzije
pod 50 cm)

Seznam lokacij in urnik zbiranja nevarnih odpadkov:

KS ZABUKOVJE
KS BLANCA
KS DOLNJE BREZOVO
KS LOKA

KS BOŠTANJ
KS STUDENEC
KS PRIMOŽ
KS TRŽIŠČE
KS ŠENTJANŽ
KS KRMELJ

Petek, 26. oktober 2018
parkirišče pred večnamenskim domom
parkirišče pred trgovino
avtobusno postajališče pred Inpletom
parkirišče pri gasilskem domu Loka

12.00 – 12.30
13.00 – 14.00
14.10 – 14.25
15.30 – 16.30

Sobota, 27. oktober 2018
parkirišče pri gasilskem domu Boštanj
parkirišče pri ekološkem otoku Log
parkirišče pri ekološkem otoku pred OŠ Studenec
pri gasilskem domu Primož
na križišču proti železniški postaji (nasproti Ulčnika)
avtobusna postaja v Šentjanžu
parkirišče ob trgovini v rondoju Krmelj

7.00 – 8.00
8.10 – 8.55
9.10 – 9.55
10.45 – 11.15
11.40 – 12.40
12.55 – 13.55
14.05 – 15.05

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko skozi celo leto brezplačno pripeljete tudi na Zbirni center za odpadke
v Sevnici.
Primerno in odgovorno ravnanje z nastalimi odpadki je odsev kulture posameznika in vpliva tudi na kvaliteto
življenja vseh nas, zato temu namenimo dovolj pozornosti.
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