E- odpadki

(odpadna elektronska in električna oprema)
E-odpadke lahko pripeljete v Center za ravnanje z
odpadki Spodnji Stari Grad, oddate skupaj s kosovnimi
odpadki ali odložite v za to namenjene ulične zbiralnike.

Lokacije, kjer so postavljeni ulični zbiralniki za
e-odpadke:
• KS Dolenja vas (v Starem Gradu pri trgovini)
• KS Brestanica (parkirišče pri DS Smith)
• KS Senovo (pod kulturnim domom, Trg rudarjev 4
pri zbiralnici)
• KS Koprivnica (pri pošti v Koprivnici)
• KS Veliki Trn (pri gasilskem domu)
• KS Raka (na Raki pri zbiralnici za pošto)
• KS Leskovec pri Krškem (zbiralnica pri gasilskem
domu)
• Kostanjevica na Krki (pri zbiralnici za Občino in Ulica
talcev)
• KS mesta Krško
-- Videm (C. 4. julija pri zbiralnici za glasbeno šolo)
-- Videm (Pot na Polšco 25 pri zbiralnici)
-- Videm (Naselje NEK pri zbiralnici)
-- staro mestno jedro (Bohoričeva 11 pri zbiralnici)
-- Grič (Rostoharjeva ulica 2 pri zbiralnici)
Kaj lahko odvržemo v ulični zbiralnik?
• male gospodinjske aparate
• baterije in akumulatorje
• računalniško opremo in zabavno elektroniko
• igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo električni
tok iz omrežja, baterije ali akumulatorje

E-odpadki

Kosovni odpadki
•
•
•
•
•
•
•
•

vzmetnice
leseno in kovinsko pohištvo
kopalniška oprema
športni rekviziti
svetila in senčila
odpadna električna in elektronska oprema
rabljena oblačila in obutev
kuhinjska posoda

Po novem prevzemamo rabljena oblačila in obutev
pri odvozu kosovnih odpadkov.
Skozi vse leto lahko oblačila oddajate v Centru za
ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, v Kostanjevici
na Krki in v Podbočju so na voljo tudi posebni zabojniki
za oblačila in obutev.
Odvoz kosovnih odpadkov
Vsako gospodinjstvo lahko naroči brezplačen odvoz
kosovnih odpadkov (3 m3) enkrat letno. V večstanovanjskih stavbah upravnik stavbe po skupnem dogovoru
naroči brezplačen odvoz kosovnih odpadkov za vsa gospodinjstva v stavbi. Naročila sprejemamo vsak delavnik med 7. in 15. uro na 07 48 17 276 ali 07 48 17 278.

Delov ni čas Centr a za r av na nj e z
o d pa dki Spo d nj i Sta r i G r a d
ponedeljek−petek (1. 4.–31. 10.): 7.−19. ure
ponedeljek−petek (1. 11.–31. 3.): 7.−18. ure
sobota: 7.−15. ure
Od 1. 4. 2017 je ekološki otok v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji stari Grad (CRO SSG) zaprt. Odpadke bo možno
oddajati samo v zgoraj navedenih terminih. Ne smete jih
odlagati zunaj ekološkega otoka (ob ograji). Vse uporabnike obveščamo, da je CRO SSG pod videonadzorom, zoper
morebitne kršitelje veljavnih predpisov bodo s strani
pristojnih organov uvedeni prekrškovni postopki.

?

Dodatne količine bio odpadkov
lahko odložite v bio razgradljivih
vrečkah ali kartonskih škatlah.

Umazane steklene
posode je treba
izplakniti.

Biološki odpadki
•
•
•
•
•
•
•
•

zelenjavni in sadni odpadki
kavna gošča in filter vrečke
jajčne lupine
papirnate brisače in robčki
kuhani ostanki hrane
pokvarjeni prehrambeni izdelki
odpadno vejevje, trava in listje
stara zemlja lončnic

Bioloških odpadkov
ne odlagajte v navadnih
plastičnih vrečkah.

Ostanki rib in mesa ne
sodijo med bio odpadke.
Za ostanke kolin in
poginule živali pokličite
Veterinarsko upravo.

Steklo

Steklo
•
•
•
•
•

steklenice pijač in živil
kozarci vloženih živil
razbiti kozarci in steklenice
steklena embalaža zdravil in kozmetike
druga steklena embalaža

Embalaža z oznakami za
nevarne snovi sodi med
nevarne odpadke.

Ostali
odpadki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ovoji salam, hrenovk in klobas
krpice in gobice za čiščenje
plenice in higienski vložki
sanitetni material in obloge za rane
glavniki in ogledala
flomastri in svinčniki
lasje in dlake
iztrebki malih živali
kosti in ostanki mesa
kasete, zgoščenke
pleksi steklo in stiropor
sesalne vrečke
smeti, smetišnice in metle
lončki za rože

Embalažo izpraznimo in
stisnemo.
Kartonsko
embalažo je
potrebno stisniti.

Nevarni odpadki
Papir

Papir
•
•
•
•
•
•

časopisi, revije, zvezki, knjige
prospekti, katalogi
pisarniški papir
kuverte, ovojni papir
papirnate vrečke
kartonska embalaža, lepenka

Embalaža
•
•
•
•
•
•
•

plastična embalaža pijač in živil
embalaža iz plastičnih mas
plastične vrečke
sestavljena embalaža (npr. tetrapak)
pločevinke pijač in hrane
kovine in kovinska embalaža
aluminijasta folija

• škropiva, pesticidi, insekticidi
• zdravila in kozmetika
• barve in laki
• odpadno olje
Skozi vse leto jih lahko pripeljete v center za
ravnanje z odpadki, septembra organiziramo
akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.

Odpadki od A do Ž
V abecedniku odpadkov na naši spletni strani
najdete podrobne informacije o ločevanju odpadkov.

