
Obrnite za urnik 
nevarnih odpadkov.

DATUM ZAČETKA
ODVOZA

NASELJA

26. 5. 2020 Trzin (Habatova ul., Jemčeva c., Kmetičeva ul., Mengeška c., Za hribom)
27. 5. 2020 Trzin (preostale ulice)

RAZPORED ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI TRZIN (POMLAD 2020)

Kosovne odpadke postavite na predvideni dan odvoza 
do 5. ure zjutraj na odjemno mesto, kamor običajno 
postavite zabojnike za komunalne odpadke.

kopalniška oprema,
pohištvo, 
preproge, 
oblazinjeno pohištvo,  
svetila in senčila, 
veliki gospodinjski aparati (štedilniki, hladilniki ...), 
veliki železni in drugi kovinski kosi …

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev spadajo:
nevarni odpadki, kot so embalaža škropiv, olj, barv in      
lakov,
avtomobilski deli, 
akumulatorji,
gume, 
sodi,
gradbeni material,
veje drevja in živih mej,
azbestna kritina.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:
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Obrnite za urnik 
kosovnih odpadkov.

Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke lahko kadar koli v 
letu brez doplačila oddate v Centru za ravnanje z odpadki 
Dob.

DATUM URA NASELJE LOKACIJA

16. 6. 2020
15.30–17.00 Trzin Na dvorišču Mengeške 9
17.30–19.00 Trzin Na parkirišču pred trgovino Mercator

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI TRZIN (POMLAD 2020)
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Kaj so nevarni odpadki? Akumulatorji, baterije, zdravila,
pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih
avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim
plinom, razredčila, odpadno jedilno olje, ostri medicinski 
odpadki (npr. igle) ...

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?
Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen 
prenos do zbirnega mesta.
Tekoči odpadki naj bodo v zaprti posodi, čeprav 
improvizirano.
Odpadkov iste skupine ne združujte v večjo embalažo, ker 
lahko pride med njimi do kemične reakcije.
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri 
rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, 
ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek 
nastal.
Ostri odpadki morajo biti predani v embalaži iz stekla ali 
trde plastike.

Pomembno! Nevarni odpadki lahko zaradi svoje sestave ob 
nepravilnem odlaganju onesnažijo okolje, podtalnico ali druge 
dragocene vodne vire. Zato nevarnih odpadkov NE SMEMO 
odlagati v navadne zabojnike za odpadke ali v naravo, prav 
tako pa jih ne smemo zlivati v kanalizacijo.


