
Akcija zbiranja nevarnih 
odpadkov ter odpadne 
električne in elektronske 
opreme 2020

18.–20. junij 2020

četrtek, 18. 6. 2020 

petek, 19. 6. 2020 

sobota, 20. 6. 2020 

v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki

KS Gora
pred gasilskim domom

KS Veliki Trn
pred sedežem KS

KS Senuše
pred gasilskim domom

KS Raka
pri osnovni šoli

KS Leskovec
pri osnovni šoli

15.00–15.30

15.45–16.15

16.30–17.00

17.15–18.00

18.15–19.15

KS Veliki Podlog
pred novim gasilskim 
domom

KS Podbočje
pri osnovni šoli

Kostanjevica 
na Krki
pri osnovni šoli

KS Krško Polje
pri igrišču na Drnovem

KS Leskovec
pri igrišču v Veliki vasi

15.00–15.30

15.45–16.15

16.30–18.00

18.15–18.45

19.00–19.45

8.00–8.30

8.45–9.15

9.30–10.15

10.30–11.00

11.15–11.45

12.00–13.30

13.45–14.15

14.30–15.00

15.15–15.45

16.00–16.30

KS Koprivnica
pri osnovni šoli

KS Koprivnica
Veliki Kamen pri 
gasilskem domu

KS Senovo
Trg XIV. divizije

KS Brestanica
parkirišče med Tuš-em 
in TEB

KS Krško 
za glasbeno šolo

KS Krško
parkirišče za občinsko 
zgradbo

KS Zdole
pri trgovini in igrišču

KS Dolenja vas
pri trgovini Gregor

KS Rožno -
Presladol
pred sedežem KS

KS Sp. St. Grad - 
Sp. Libna
pri igrišču

KAJ bomo zbirali?

NEVARNE ODPADKE: baterije, 
škropiva, zdravila, barve, olja, 
masti, kozmetični izdelki, čistila 
in razpršila. Vsi ti izdelki 
vsebujejo nevarne snovi, ki so s 
posebnimi simboli označene na 
embalaži. 

ODPADNO ELEKTRIČNO IN 
ELEKTRONSKO OPREMO: 
štedilnike, pralne stroje, 
zamrzovalne skrinje, hladilnike, 
računalnike, pomivalne stroje, 
pečice, mikrovalovne pečice, 
klimatske naprave, televizorje, 
radie, monitorje, male 
gospodinjske aparate, sijalke in 
baterije. Zbirali bomo tudi še 
delujoče aparate, ki jih bomo 
oddali v ponovno uporabo. Na 
to nas ob oddaji opozorite!

Med 18. in 20. junijem 2020 bo v občinah Krško in Kostanjevica na Krki potekala zbiralna akcija nevarnih odpadkov ter 
odpadne električne in elektronske opreme. Mobilna zbiralnica bo obiskala vse krajevne skupnosti v obeh občinah. S to 
akcijo bodo tudi tistim občankam in občanom, ki sicer nimajo v svoji bližini lokacij za oddajo e-odpadkov, odpadnih sijalk in 
baterij, nudili možnost, da le-te prinesejo na zbirne točke v njihovi bližini.

POMEMBNO

Prosimo, da upoštevate 
preventivne ukrepe, ki so v 
veljavi zaradi preprečevanja 
širjenja koronavirusa 
(SARS-CoV-2).

Nevarnih odpadkov ter odpadne 
električne in elektronske opreme 
nikoli ne odlagamo med 
preostale odpadke. Njihovo 
ločeno zbiranje in pravilna 
obravnava je nujna, saj v 
nasprotnem primeru povzročajo 
škodo okolju in zdravju. Zato jih 
zbiramo posebej in oddamo ob 
zbiralni akciji, v zeleno-sive 
ulične zbiralnike (male stare 
aparate in odpadne baterije) ali 
na Centru za ravnanje z odpadki 
Spodnji Stari Grad.

Delovni čas
pon–pet: 7.00–19.00
sob: 7.00–15.00

Informacije
07 48 17 278 ali
07 48 17 276

Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad



Če odpadkov ne bi ločevali, bi se odlagališča hitro polnila. Hkrati bi se poraba naravnih virov močno povečala in 
bi jih še hitreje zmanjkovalo. Zato je pomembno, da pri ločevanju odpadkov sodeluje vsak posameznik. V nekaj 
manj kot dvajsetih letih, odkar smo odpadke v občinah Krško in Kostanjevica na Krki pričeli zbirati ločeno, je bil 
na tem področju narejen velik napredek.

Uvrščamo se med občine z najvišjim deležem ločeno zbranih odpadkov, zato se vsem, ki vzorno ločujete in 
skupaj z nami skrbite za okolje, zahvaljujemo. Na nekaterih ekoloških otokih pa se še vedno pojavljajo 
nepravilno ločeni odpadki, zato znova ponavljamo osnovne napotke za ločevanje. Podrobna navodila o 
ločevanju najdete v Abecedniku odpadkov na naši spletni strani: (https://www.kostak.si/a).

Ločevanje 
odpadkov 
je nujno

38 %
2010

54 %
2015

64 %
2019

Delež ločeno zbranih odpadkov

BIOLOŠKI 
ODPADKI
BIOLOŠKI 
ODPADKI

Biološki odpadki
• zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst
• 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 

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   

EMBALAŽA

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

Kosovni odpadki
Vsako gospodinjstvo lahko enkrat letno naroči brezplačen odvoz kosovnih 
odpadkov (do 3 m3). V večstanovanjskih stavbah upravnik stavbe po skupnem 
dogovoru naroči odvoz kosovnih odpadkov za vsa gospodinjstva v stavbi. Naročila 
sprejemamo vsak delavnik med 7. in 15. uro na 07 48 17 276 ali 48 17 313. 

Med ostale odpadke 
odlagamo le odpadke, 
ki ne sodijo drugam.

Papir
• časopisi in revije
• zvezki in knjige
• prospekti in katalogi
• pisemske ovojnice
• pisarniški in ovojni papir
• papirnate nakupovalne vrečke
• kartonske embalaže in lepenke    

STEKLO

PAPIR

Bioloških odpadkov ne odlagajte v navadnih 
plastičnih vrečkah.

Embalažo (kartonske škatle itd.) je potrebno pred 
odlaganjem sploščiti, sicer se zabojnik prehitro zapolne.


