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Nevarni in posebni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati za to pooblaščenim 
podjetjem, so: 

• onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil, 
pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…), 

• absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …), 
• barve, laki, impregnirana sredstva, premazi, 
• odpadna olja (motorna, hidravlična, mazalna olja, ...), 
• razredčila, odpadna topila, 
• odpadna zdravila, 
• baterije, akumulatorji vseh vrst (baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, 

traktorski, akumulatorji), 
• odpadna fitofarmacevtska sredstva (škropiva in druga zaščitna sredstva vseh vrst s področja 

sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva), 
• kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije, 
• živosrebrni termometri in drugi živosrebrni instrumenti, 
• neonska svetila (cevi) in halogenska svetila 

• odpadna jedilna olja in maščobe 

A veszélyes és különleges hulladék közé, amelyet szelektíven kell gyűjteni és leadni 
az arra megbízott vállalkozásoknak, a következőket soroljuk: 

• szennyezett csomagolás és sprey-csomagolás (festékek, lakkok, ragasztók, növényvédő 
szerek, olajak üres csomagolása, maradvány festékek, lakkok, ra- gasztók, növényvédő szerek, 
olajok csomagolása...) 

• abszorbensek (ecsetek, rongyok, keverők, lapátok, ...) 
• festékek, lakkok, impregnált eszközök, bevonatok 
• hulladék olajok (motorolaj, hidraulika olajok, kenőolajok, ...) 
• hígítószerek, hulladék oldószerek, 
• hulladék gyógyszerek, 

• elemek, mindenféle típusu akkumulátorok (elembetétek, gombelemek, -autó, 
-teherjármű, -traktor, akkumulátorok) 

• hulladék növényvédő szerek (permetszerek és más mindenféle fajtáju védőszerek a 
gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés, kertészet, mezőgazdaság területén), 

• savak, lúgok, fehérítőszerek, tisztítószerek, speciális tisztítószerek, ragasztók, 
vegyi anyagok, 

• higanyos hőmérők és egyéb higanytartalmú eszközök 
• neonfények (csövek) és halogén lámpák, 

• hulladék étkezési olajok és zsírok 
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 Opozorilo: Baterije in stara zdravila prinesite ločeno od ostalih nevarnih in posebnih od- padkov. 
Tekočine prinesite le v zaprtih posodah. Občani lahko svoje lastne nevarne in posebne odpadke nekaj 
mesecev skladiščijo doma, ne da bi jim to predstavljalo posebno ne- varnost, saj ne gre za velike 
količine. / 
 Figyelem: Az elemeket és a lejárt gyógyszereket a többi veszélyes és különleges hul- ladékoktól 
elkülönítve adják le. A folyadékokat csak zárt edényekben adják le. A saját tulajdonú veszélyes és 
különleges hulladékot a lakosság több hónapon át otthon is tárol- hatja, anélkül, hogy ez különleges 
veszélyt jelentene számára, mert nem egy nagy mennyi- ségről van szó. 

Nevarne in posebne odpadke bomo zbirali s specialnim vozilom z mobilno zbiralno postajo na 
določenem mestu, v soboto, 24.10.2020, po spodnjem urniku. / 
A veszélyes és a különleges kezelést igénylő hulladék összegyűjtése egy speciális mobil állo- mással 
rendelkező járművel történik 2020. oktober 24-én az adott menetrend és hely szerint. 

Ekipa /csapat 1: 

URA / ÓRA NASELJA / TELEPÜLÉS 
LOKACIJA ZBIRANJA / 

A GYŰJTÉS HELYE 

8.00 – 9.00 PINCE, PINCE MAROF, BENICA VAŠKI DOM PINCE 

9.00 – 10.00 ČENTIBA, DOLINA ZBIRALNICA GROZDJA ČENTIBA 

10.00 – 12.00 LENDAVA , TRIMLINI, LEND.GORICE PARKIRIŠČE PRI EKO-PARKU 

12.00 – 13.00 DOLGA VAS, DOLGOV. GORICE PRI TRGOVINI DOLGA VAS 

13.00 – 14.00 MOSTJE, BANUTA, GENTEROVCI, 
RADMOŽANCI, KAMOVCI 

VAŠKO - GASILSKI DOM 
GENTEROVCI 

Ekipa / csapat 2: 

URA / ÓRA NASELJA / TELEPÜLÉS 
LOKACIJA ZBIRANJA / 

A GYŰJTÉS HELYE 

8.00 – 9.00 PETIŠOVCI PRI TRGOVINI "MERCATOR« 

9.00 – 10.00 DOL. LAKOŠ, GOR. LAKOŠ PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU 

10.00 – 11.00 GABERJE PRI VAŠKEM DOMU 

11.00 – 12.00 KAPCA, KOT PRI GOSTILNI JAKŠIČ 

12.00 – 13.00 HOTIZA PRI TRGOVINI "MERCATOR" 

 
Naši strokovnjaki razvrstijo odpadke glede na njihove lastnosti, da bi preprečili nepredvidene reakcije 
med različnimi snovmi. / Szakembereink annak érdekében, hogy megakadályoz- zák a különböző nem 
kívánt anyagok közötti reakciót, a hulladékot a hulladék tulajdonságai szerint helyezik el. 

 


