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ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V OBČINI RADEČE 

 
Obveščamo vas, da bo Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi 
odpadki na območju občine Radeče (Ur. l. RS 45/2011), v okviru izvajanja lokalne javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v mesecu aprilu organiziralo oddajo nevarnih odpadkov v občini Radeče.   
Veliko vsakdanjih gospodinjskih produktov vsebuje strupene primesi. Poleg nenevarnih gospodinjskih 
odpadkov nastajajo tudi nevarni, ki jih je treba vključiti v poseben sistem varnega ravnanja z odpadki.  
Nevarni odpadki so tisti, ki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih je prepovedano odlagati 
skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki. So težko razgradljivi in lahko zaradi nepravilnega 
ravnanja z njimi onesnažimo podtalnico in druge vodne vire, zrak, zemljo, torej posredno tudi zdravje ljudi in 
živali. 
  
V SOBOTO 21.4.2018 MED 08.00 IN 12.00 URO bo pooblaščeni zbiralec na običajnem zbirnem mestu ob 
obvoznici v Radečah zbiral nevarne odpadke iz GOSPODINJSTEV ZA VSA NASELJA V OBČINI RADEČE. 
VSI TISTI, KI STE VKLJUČENI V SISTEM RAVNANJA IN ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI RADEČE, 
BOSTE LAHKO NA TA DAN ODDALI NEVARNE ODPADKE BREZPLAČNO.                                                   
                                                                                                                                                                                      
 
Nevarne odpadke najlažje in najhitreje prepoznamo s pomočjo grafičnih simbolov, ki jih najdemo na 
nevarnih snoveh in njihovi embalaži: 
 

                               
 
Oddali boste lahko naslednje odpadke: 
čistilne krpe prepojene z olji in maščobami, embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi, oljno – naftne filtre, 
stare barve, kisline, lepila, lake, fotokemikalije, redčila, čistila (detergenti), kozmetične izdelke, pesticide, 
odpadno motorno in jedilno olje ter maščobe, varčne sijalke in neonske cevi, akumulatorje, baterijske vložke 
kartuše za tiskalnike in odpadna zdravila. 
Naš nasvet: nevarne odpadke oddajte po možnosti v originalni embalaži. Tekoči odpadki naj bodo v zaprti 
embalaži. Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj to lahko povzroči nepredvideno reakcijo. 
Nevarni odpadki nikakor ne sodijo v zabojnike za gospodinjske odpadke, na ekološke otoke in v kanalizacijo. 
 
 
Dodatne informacije: tel. 03/56-80-240  
                                       e-mail: tajnistvo@komunala-radece.si 

  Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. 

 
Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si moramo prizadevati vsi! 


