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ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV ZA GOSPODINJSTVA V OBČINI RADEČE 
Urnik odvozov in navodila za ločevanje odpadkov 

 
S tem obvestilom, Vas skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Radeče (Ur. l. 
RS 45/2011), obveščamo da bomo v okviru izvajanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v 
mesecu aprilu izvajali brezplačne odvoze nenevarnih gospodinjskih kosovnih odpadkov iz gospodinjstev in 
možnosti oddaje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na zbirnem mestu po naslednjem razporedu: 
 

1. ODVOZ BELE TEHNIKE, ELEKTRONSKE IN ELEKTRIČNE OPREME TER KOVINSKIH 
KOSOVNIH ODPADKOV 

 

 Četrtek, 15.4.2021 za naselja:    
 
 

 Petek, 16.4.2021 za naselja:    
 

 
2. ODVOZ LESENEGA, OBLAZINJENEGA POHIŠTVA IN OSTALIH KOSOVNIH ODPADKOV 

 

 Četrtek, 22.4.2021 za naselja:    
 

 

 Petek, 23.4.2021 za naselja:    
 
 
 
Pozivamo Vas, da kosovne odpadke pripravite pravočasno po skupinah ob zabojnike za gospodinjske mešane 
odpadke ali skupne tipizirane zabojnike za gospodinjske odpadke do 6.00 ure zjutraj na dan odvoza. Na že 
pobrane lokacije se ekipe ne bodo vračale! 
 
Odpadke bomo odvažali iz vseh odjemnih mest rednega in kontejnerskega odvoza gospodinjskih odpadkov.  
Kaj lahko oddate kot kosovni odpadek? 

 OBLAZINJENO POHIŠTVO (razne fotelje, dvosede, trosede, sedežne garniture, kavče…), 
 VZMETNICE (enojne, dvojne, otroške…), 
 PREPROGE, TALNE OBLOGE…, 
 LESENO IN STAVBNO POHIŠTVO (mize, stole, postelje, omare, nočne omarice, lesene karnise, okna in 

vrata (brez stekla)), 
 SANITARNO OPREMO (umivalnike, wc školjke, bideje, kopalne kadi, tuš kabine, pipe…), 
 KOVINSKE PREDMETE (pomivalna korita, stojala za perilo, razna okovja, nosilce, radiatorje, peči, cevi, 

karnise, bojlerje, razne pohištvene profile…), 
 ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO (hladilnike in skrinje, štedilnike, pralne stroje, 

pomivalne stroje, televizorje, računalnike, ekrane, klimatske naprave, male gospodinjske aparate…), 
 ŠPORTNE REKVIZITE (smuči, fitnes opremo, sobna kolesa…), 
 ORODJE IN OPREMO (samokolnice, lopate, kosilnice, sode, razne zabojnike, pisarniške stole…) in 
 OSTALE KOSOVNE ODPADKE (vrtno leseno in plastično opremo, igrala, otroške vozičke, kolesa…).                                           

                                                                                                                                                                         

RADEČE, NJIVICE, OBREŽJE, ČELOVNIK, ZAVRATE, JELOVO, MOČILNO,  
ČIMERNO, ŽEBNIK in PRNOVŠE. 

SVIBNO, POČAKOVO, ZAGRAD, JAGNJENICA, STARI DVOR, HOTEMEŽ,  
VRHOVO, PRAPRETNO, LOG, DOBRAVA, BRUNŠKA GORA, RUDNA 
VAS,  VRHOVŠKA GORA  in GORELJCE. 

RADEČE, NJIVICE, OBREŽJE, ČELOVNIK, ZAVRATE, JELOVO, MOČILNO,  
ČIMERNO, ŽEBNIK in PRNOVŠE. 

SVIBNO, POČAKOVO, ZAGRAD, JAGNJENICA, STARI DVOR, HOTEMEŽ,   
VRHOVO, PRAPRETNO, LOG, DOBRAVA, BRUNŠKA GORA, RUDNA 
VAS,  VRHOVŠKA GORA  in GORELJCE. 



Prosimo, da upoštevate ločeno odlaganje bele tehnike, elektronske opreme in kovinskih odpadkov od 
ostalih gospodinjskih kosovnih odpadkov.  
Odpadni električni in elektronski opremi ne smejo biti odvzeti posamezni deli kot so npr. elektromotorji, 
ekrani, kompresorji, navitja, napajalni kabli in drugi elektronski sklopi. 
Kaj ne sodi med kosovne odpadke oz. kaj v okviru te akcije NE BOMO ODVAŽALI IZ GOSPODINJSTEV? 

 nevarnih odpadkov, jedilnega in motornega olja ter mešanih komunalnih odpadkov, 
 azbestne kritine in drugih odpadkov, ki vsebujejo azbest ter gradbenih odpadkov, 
 ravnega stekla in ostalih steklenih izdelkov, 
 zemlje, listja, vej in drugih biološko razgradljivih odpadkov, 
 avtomobilskih ter drugih pnevmatik in raznih avtomobilskih delov (odbijačev, sedežev, stekla…), 
 oblačil, hišnih tekstilij, obutve, pasov, potovalnih kovčkov, torbic… in 
 odpadne embalaže (papirne ter kartonske, mešane in steklene).  

 

3. ODDAJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV 
 

V SOBOTO 24.4.2021 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.   
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. 
Nevarne odpadke najlažje in najhitreje prepoznamo s pomočjo grafičnih simbolov, ki jih najdemo na 
nevarnih snoveh in njihovi embalaži: 

                               
 
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. 
V času zbiranja kosovnih odpadkov je le te možno pripeljati in oddati tudi v Zbirnem centru Hotemež in sicer: 

 v četrtek 15.4. in 22.4. 2021 od 9.00 do 13.30 ure             

 v petek 16.4. in 23.4. 2021 od 9.00 do 13.30 ure 
Pozivamo vas, da v našem podjetju brezplačno prevzamete hišno posodico za shranjevanje odpadnega 
jedilnega olja in za kasnejše prelivanje le tega v zbiralne posode. Zbiralne posode rumene barve so nameščene 
ob ekoloških otokih v Titovi ulici, Kolenovem grabnu in v Vrhovem. Odpadno jedilno olje nikakor ne sodi v 
kanalizacijski sistem, zato ga zlivajte v namenske posode. 
Več o projektu na: http://www.komunala-radece.si/projekti/. 
 
Pri rednih pregledih pristojnih redarjev Medobčinskega inšpektorata - skupni Prekrškovni organ občinskih 
uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica se opažajo kršitve v zvezi z ločevanjem 
komunalnih odpadkov na celotnem območju občine Radeče, zato vas ponovno pozivamo, da odpadke 
ločujete in jih odlagate v namenske zabojnike doma, na ekološke otoke ali pripeljete v Zbirni center 
Hotemež. V zabojnike na ekoloških otokih odlagamo samo odpadno embalažo!  
 
Dodatne informacije na: tel. 03/56-80-240 ali e-mail: tajnistvo@komunala-radece.si 

http://www.komunala-radece.si/projekti/

