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Jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev 2013

Celje, 5. september 2013 – Potem ko je družba Simbio letošnjega maja na varno spravila 48
ton nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, je pred nami že jesenski del zbiranja nevarnih
odpadkov na terenu. Začenja se točno 9. septembra 2013 ob 10. uri, ta dan pa bo premični
zabojnik s strokovno usposobljeno ekipo stal v Loki pri Žusmu, Prevorju in Slivnici, in sicer
na več lokacijah po eno uro.
Da so občani vse bolj osveščeni, da z nevestnim ravnanjem z nevarnimi odpadki lahko
ogrozimo podtalnico in druge vodne vire, zrak, prst, torej posredno tudi zdravje ljudi in živali,
pričajo podatki o naraščajočih količinah odpadkov, zbranih v času akcije (glej tabelo).
Kje točno in kdaj bo stal premični zabojnik s strokovno usposobljeno ekipo Simbia, si lahko
preberete iz urnika v priponki (Datum in razpored zbiranja.pdf). Letake z urniki so vsi
odjemalci storitev prejeli z avgustovskimi položnicami storitev.
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov poteka od maja 2011 dvakrat letno – enkrat v
spomladanskem in enkrat v jesenskem času. V zadnjih šestih letih količine zbranih nevarnih
odpadkov v času akcije ves čas naraščajo, najbolj na račun odpadne električne in elektronske
opreme (OEEO).
Vse več jedilnega olja
Po teži med nevarnimi odpadki, zbranimi v času akcije, torej prevladuje elektronska in
električna oprema (OEEO), na drugem mestu izstopajo premazi, lepila in smole, ki vsebujejo
nevarne snovi, in na tretjem odpadna motorna olja. Med nevarnimi odpadki, ki jih prav tako
veliko nastane v gospodinjstvih, so še jedilno olje in maščobe baterije in akumulatorji. Porast
v primerjavi s preteklimi leti je opazen zlasti pri jedilnem olju, kar verjetno kaže na to, da so
ljudje vse bolj osveščeni, da jedilno olje ne sodi v kanalizacijo. Letos so ga na Simbiu v času
akcije prevzeli 3310 kg, lani maja 2870 kg in predlani le 1.877 kg.

Nevarni odpadki, ki se bodo zbirali v času akcije:
o
o
o
o

baterije,
zdravila (mazila, posipi, tablete, sirupi, termometri),
čistila in kozmetika (pršila, ličila),
ostanki lakov, barv, lepil, topil,
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o
o
o
o
o

odpadna olja (ostanki motornih in jedilnih olj in maščob),
akumulatorji in škropiva (pesticidi, insekticidi, fitofarmacevtski pripravki),
neonske cevi,
tonerji in
odpadna električna in elektronska oprema.

Ali izdelek, ki ga uporabljam, vsebuje nevarne snovi?
Najbolj zanesljiv odgovor ponujajo izdelki kar sami, saj vsebujejo
tudi različna opozorila v obliki grafičnih simbolov, kot so zdravju
škodljivo, oksidativno, eksplozivna snov, vnetljivo, strupeno …
Sicer lahko občani te odpadke pripeljejo tudi v svoj najbližji zbirni center (Celje – Bukovžlak,
Vransko, Polzela, Vojnik ter Braslovče in jih brezplačno oddajo).
Kam gredo nevarni odpadki?
Nevarni odpadki iz gospodinjstev se začasno skladiščijo v prehodnem skladišču Regionalnega
centra za ravnanje z odpadki Celje. Iz prehodnega skladišča se nato predajo specializirani
organizaciji, ki je registrirana za zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov. Nekatere
odpadke predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo
(zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.
Tabela: Količine nevarnih odpadkov, zbranih v času akcije, v zadnjih sedmih letih
Leto
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Maj 2013

Količina
(v tonah)
31,3
24,5
31
39
66,2*
68,4**
47,7

*Maj 2011: 32,5 tone in september 2011: 33,7 tone
**Maj: 2012: 42,4 tone in september 2012: 26 ton

