
Odvoz nevarnih odpadkov 2019 

Med nevarne odpadke sodijo vse snovi, ki imajo eno ali več zdravju in okolju škodljivih 

lastnosti. Prepoznamo jih na podlagi simbolov, ki so na embalaži nevarnih snovi: 

 

Anita Zore, JKP Grosuplje 

Nevarnih odpadkov ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi komunalnimi odpadki. Z neodgovornim 

ravnanjem onesnažujemo podtalnico, ki je glavni vir oskrbe s pitno vodo. Pomembno je, da se zbirajo 

ločeno in nato oddajo v organiziranih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov ali v zbirnem centru. JKP 

Grosuplje dvakrat letno organizira zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na terenu s premično 

zbiralnico. Akcija se običajno izvede v spomladanskem in jesenskem času. 

V občini Dobrepolje bo jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov potekala v petek, 11. oktobra 

2019. Odpadki se lahko oddajo brezplačno. 

Urnik prevzema nevarnih odpadkov si oglejte v spodnji tabeli ali na spletni strani JKP 

Grosuplje.  

Kraj  Lokacija Čas prevzema 

Struge parkirišče pred avtobusno postajo 13.00–14.00 

Kompolje parkirišče pri gasilskem domu 14.30–15.30 

Videm parkirišče pri trgovini Kmetijske zadruge 16.00–17.00 

Predstruge parkirišče nasproti Iskre 17.15–17.45 

Ponikve parkirišče pri gasilskem domu 18.00–18.30 

 

 

 

 



 

Občani lahko nevarne odpadke oddate brezplačno tudi v zbirnem centru CERO Špaja v času 

obratovanja čez celo leto. Za dodatne informacije pokličite 01 78 88 943. 

Od 15. 3. do 14. 11.:   
  

Ponedeljek–petek  7.00–19.00 
  Sobota 8.00–15.00 
  

    Od 15. 11. do 14. 3.:   
  

Ponedeljek–petek  7.00–16.00 
  Sobota 8.00–13.00 
  * Zbirni center je ob nedeljah in praznikih zaprt. 

 

 Med nevarne odpadke sodijo: 

– odpadna olja; 

– baterije: navadne, alkalne, urne …; 

– akumulatorji; 

– neonske in varčne sijalke; 

– zdravila: tablete, sirupi, mazila, kapsule …; 

– injekcijske igle; 

– odpadne barve, laki, topila, smole, lepila, kiti …; 

– kartuše, tonerji …; 

– spreji: prazne in polne tlačne posode …; 

– čistila: jedka čistila, organska topila, odstranjevalci …; 

– odpadna škropiva; 

– kozmetika: barva za lase, laki, odstranjevalci laka …; 

– odpadna embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi. 

Vse pravne osebe, ki se ukvarjate s proizvodnjo in storitveno dejavnostjo, nevarnih odpadkov ne 

smete oddati v našem zbirnem centru. Predate jih lahko neposredno podjetjem, ki se ukvarjajo s 

prevzemom nevarnih odpadkov. 



Posebno skrb namenite temu, da odpadnih olj ne zlivate v odtoke, saj s tem povzročite mašenje 

kanalizacije in zmanjšanje učinkovitosti čistilnih naprav. 

Misli modro, delaj zeleno! 


