
ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ 

GOSPODINJSTEV 

 
 

V premični zbiralnici 

prevzemamo: 

 BARVE 

 LAKE 

 PREMAZE 

 TOPILA 

 SMOLE 

 KITE 

 TESNILNE MASE 

 ČRNILA 

 LEPILA 

 KISLINE 

 BAZE 

 RAZREDČILA 

 ODPADNA MAZALNA IN 

JEDILNA OLJA 

 KEMIKALIJE 

 ČISTILA 

 ZDRAVILA 

 PRALNA IN 

KOZMETIČNA 

SREDSTVA 

 PESTICIDE 

 AKUMULATORJE 

 BATERIJE 

 ONESNAŽENO MBALAŽO 

NEVARNIH SNOVI 

 FLUORESCENTNE CEVI 

 ELEKTRONSKO OPREMO 

 KARTUŠE IN TONERJE 

 TERMOMETRE 

 INJEKCIJSKE IGLE 

      

      ODDAJA NEVARNIH 

ODPADKOV JE BREZPLAČNA. 

 

 

Nevarne odpadke lahko preko celega leta oddate tudi v zbirnem 

centru pod Dolgo Poljano (delovni čas na www.ksda.si).

ČETRTEK 15.11.2018  od do 
AJDOVŠČINA Na Trati, pri zbiralnici (Polževa ul.) 13:00 13:30 

GOJAČE pri zbiralnici 13:45 14:00 

MALOVŠE pri zbiralnici 14:15 14:30 

ČRNIČE pri zbiralnici, pri marketu 14:45 15:00 

BATUJE pri šoli 15:15 15:30 

SELO pri vrtcu 15:45 16:00 

VRTOVIN pri zbiralnici (Stovška vas) 16:15 16:30 

KAMNJE pri zbiralnici 16:45 17:00 

POTOČE nasproti gostilne 17:15 17:30 

BRJE na placu, pri spomeniku 17:45 18:00 

DOBRAVLJE pri dvorani 18:15 18:30 

VELIKE ŽABLJE pri dvorani 18:45 19:00 

AJDOVŠČINA Trnje, pri zbiralnici 19:15 19:30 

    

SOBOTA 17.11.2018    
AJDOVŠČINA Tovarniška c., makadam. parkirišče 8:00 8:30 

LOZICE pri cerkvi 9:00 9:15 

PODNANOS na parkirišču, pred marketom 9:30 9:45 

PODRAGA na mostu, pri avtobusni 10:00 10:15 

GOČE na trgu 10:30 10:45 

MANČE pri zbiralnici 11:00 11:15 

LOŽE pri trgovini 11:30 11:45 

SLAP na placu, pri igrišču 12:00 12:15 

GRADIŠČE pri krajevnem domu 12:30 12:45 

VIPAVA na Glavnem trgu 13:00 13:30 

VRHPOLJE pri cerkvi 13:45 14:00 

BUDANJE pri šoli 14:15 14:30 

    

ČETRTEK 22.11.2018    
DOLGA POLJANA pri zbiralnici 13:00 13:15 

ŽAPUŽE pri zbiralnici, v križišču 13:30 13:45 

AJDOVŠČINA Ribnik, za DSO 14:00 14:45 

USTJE pri spomeniku 15:00 15:15 

DOLENJE v križišču 15:30 15:45 

PLANINA na parkirišču, pri pokopališču 16:00 16:15 

ERZELJ pri zbiralnici 16:30 16:45 

GABERJE na placu, pri Martinovem hramu 17:00 17:15 

ŠMARJE pri šoli 17:30 17:45 

ZAVINO v vasi 18:00 18:15 

VRTOVČE v vasi 18:30 18:45 

TEVČE pri ekološkem otoku 19:00 19:15 

    

SOBOTA 24.11.2018    
AJDOVŠČINA parkirišče za gradom 8:00 8:45 

MALE ŽABLJE pri zbiralnici 9:00 9:15 

PLAČE pri zbiralnici 9:30 9:45 

CESTA pri zbiralnici, na železniški rampi 10:00 10:15 

STOMAŽ na avtobusnem postajališču 10:30 10:45 

SKRILJE pri pokopališču 11:00 11:15 

LOKAVEC na križišču, pri marketu 11:30 11:45 

PREDMEJA pri zbiralnici, pri hotelu 12:15 12:30 

OTLICA pri trgovini 12:45 13:00 

COL pri zbiralnici, proti Predmeji 13:15 13:30 

PODKRAJ pri šoli 13:45 14:00 

SANABOR v križišču 14:15 14:30 

 

http://www.ksda.si/


OBČANI, VLJUDNO VABLJENI, DA 
NEVARNE ODPADKE VARNO ODDATE V 

ZBIRALNI AKCIJI ! 
 
Nevarni odpadki nastajajo tudi v naših gospodinjstvih. To so tisti odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti oz. 

vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi. So zdravju škodljivi, okolju nevarni, strupeni, jedki, 
dražljivi, oksidativni, vnetljivi ali eksplozivni.   

 
Z njimi moramo rokovati pazljivo, da preprečimo njihov škodljiv vpliv na naše zdravje in na okolje. Nevarnih odpadkov 

ne smemo odlagati v zabojnike za komunalne odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne 

snovi, ne smemo zlivati v odtoke ali v kanalizacijo. Ko kupimo izdelke, ki so nevarni, nase prevzamemo 
odgovornost, da jih po uporabi odstranimo na varen način. 

 

Kaj sodi med nevarne odpadke?  

- barve, laki, lepila, topila, smole, kiti, kisline, lugi 
- odpadna mazalna olja 

- odpadna jedilna olja 

- odpadne kemikalije 
- čistilna, kozmetična in pralna sredstva 

- tlačne posode – spreji (laki za lase ipd.) 
- odpadki, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri) 

- fluorescentne cevi, sijalke  

- odpadna zdravila 
- pesticidi (insekticidi, fungicidi, herbicidi…) 

- akumulatorji, baterije 
- embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi  

- elektronska in električna oprema  
 

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi? 

Najbolj zanesljive podatke o nevarnih lastnostih izdelka lahko preberemo na izdelku samem, saj poleg navodil vsebuje 

tudi različna opozorila in navodila v obliki grafičnih simbolov in besedil. 

 

Koristni nasveti: 

- Nevarne odpadke, če je le možno, hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne bi prišlo do 

razlitja pri prevozu na zbirno mesto.  

- Pomembno je, da odpadke med seboj ne mešamo, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi 

snovmi.  

- Doma jih shranimo tako, da niso dostopni otrokom in domačim živalim.  

- Nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujmo ali uničujmo na drugačen način, ampak jih oddajmo v organiziranih 

akcijah ali v Zbirnem centru.  

- Ne mešajmo jih med komunalne odpadke! 

- Motorna olja prevzemamo v originalni do 5 l embalaži, ki je ne vračamo in v maksimalni količini 10 l. 

- NOVO!  Malo elektronsko in električno odpadno opremo lahko oddate tudi v uličnih zbiralnikih za e-

odpadke, ki so nameščeni na petnajstih lokacijah v obeh občinah (opis lokacij najdete na naši spletni strani).  

- Večje e-odpadke (televizije, hladilnike, mikrovalovne pečice…) oddajte skupaj s  kosovnimi 

odpadki, tako da pokličete na št. 031 302 985 in se dogovorite za odvoz. Ob oddaji kosovnih odpadkov 

lahko vozniku predate tudi odpadno kuhinjsko olje v plastični embalaži! 

 

OPOZORILO: V akciji ne prevzemamo nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnosti! Oddate jih lahko 

pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.   

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov na območju občine 

Ajdovščina in občine Vipava, v količinah, ki so običajna za gospodinjstva. 

Hvala za vaše sodelovanje! 

Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina 


