
 

Brezplačno bomo zbirali nevarne odpadke iz gospodinjstev 
 

V Mestni občini Kranj bomo nevarne odpadke zbirali s posebno mobilno postajo  
od 3. do 10. oktobra 2016. 

 
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je priložnost, da nevarno odložite na varno. 
Med nevarne odpadke, ki jih boste lahko brezplačno oddali, sodijo odpadna 
zdravila, barve, laki, topila, lepila, škropiva, pesticidi, razne kemikalije, odpadno 
jedilno in motorno olje, masti, hladilna tekočina, akumulatorji, baterije, tonerji, 
neonske cevi… Oddali boste lahko tudi embalažo dezodorantov, lakov za lase, 
sprejev in barv. Embalaža teh izdelkov je narejena pod pritiskom, in čeprav je 
prazna, je še vedno nevarna, saj lahko povzroči eksplozijo. Nevarne snovi lahko 
vsebujejo tudi nekatera čistila ali kozmetična sredstva. 

Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih preberemo na izdelku samem. 
Bodimo pozorni na različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov: vnetljivo, 
zdravju škodljivo, eksplozivno, oksidativno, okolju škodljivo, strupeno, jedko. 

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati skupaj z ostalimi odpadki. Zbirati jih moramo 
ločeno, saj le tako lahko preprečimo njihov škodljiv vpliv na okolje. Z ločenim 
zbiranjem zagotovimo, da se bodo ti odpadki predelali oz. strokovno uničili. 

Ste vedeli? 

• V mnogih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo, so snovi, ki lahko ob nepravilni 
uporabi, shranjevanju in odstranjevanju, škodujejo našemu zdravju in okolju.  
• Odpadkov ne smemo odlagati v naravo, saj nevarne snovi pronicajo v zemljo, 
zastrupljajo prst, vodo in ljudi.  
• Zlivanje odpadnega olja in ostalih tekočih izdelkov v odtok, greznico ali kanalizacijo 
je škodljivo. 
• Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko vse leto brezplačno oddate tudi v času 
odprtja zbirnih centrov Zarica in Tenetiše.  

Prijazno vabljeni, da nas obiščete v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov in 
poskrbite, da nevarni odpadki ne bodo ogrožali okolja in nenazadnje tudi našega zdravja: 

- ponedeljek, 3.10.2016: 
o od 13. do 16. ure, pred Zadružnim domom na Jezerski cesti 
o od 16. 15. do 19. ure, OŠ Simona Jenka 

 
- torek, 4.10.2016 

o od 10. do 13. ure, na parkirišču pri Športni dvorani Planina 
o od 13.15. do 16. ure, pri trgovini Mercator na Kidričevi cesti 
o od 16.15. do 19. ure, na parkirišču pred domom krajanov Kokrica 



 

- sreda, 5.10.2016 
o od 10.  do 13. ure, na parkirišču ob rokometnem igrišču v Žabnici 
o od 13.15. do 16. ure, na parkirišču pri naslovu Srednje Bitnje 128 
o od 16.15. do 19. ure, na Škofjeloški cesti v križišču z Delavsko cesto 

 
- četrtek, 6.10.2016 

o od 10. do 13. ure, pri Pošti v Besnici  
o od 13.15. do 16. ure, pod mostom nasproti ekološkega otoka v Struževem 
o od 16.15. do 19. ure, na parkirišču nasproti pokopališča Mavčiče 

 
- petek, 7.10.2016 

o od 10. do 13. ure, na parkirišču pri nogometnem igrišču v Čirčah 
o od 13.15. do 16. ure, na parkirišču ob nogometnem igrišču v Britofu 
o od 16.15. do 19. ure,  na parkirišču pri osnovni šoli v Predosljah 

 
- ponedeljek, 10.10.2016 

o od 10. do 13. ure, na  parkirišču poleg  gasilskega doma na Golniku 
o od 13.15. do 16. ure, na parkirišču ob telovadnici osnovne šole v Goričah 
o od 16.15. do 19. ure, pri trgovini na Trsteniku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pozabite, da je najboljši odpadek tisti, ki sploh ne nastane. Že med nakupovanjem premislimo, ali 
izdelek resnično potrebujemo, natančno preberimo etiketo in se tako seznanimo s snovmi, ki jih vsebuje. 
Izogibajmo se izdelkom, ki vsebujejo nevarne snovi, bodimo pozorni na besede, kot so opozorilo, 
nevarnost, previdnost, saj so s temi besedami označene nevarne snovi. Poiščimo varnejše nadomestke, ki 
so okolju prijazni in ne vsebuje snovi, ki bi bile lahko škodljive oziroma nevarne.  

Spremljajte nas na naši spletni in Facebook strani: 
- www.komunala-kranj.si 
- www.facebook.com/KomunalaKranj/ 

 


