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ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV ZA GOSPODINJSTVA V OBČINI RADEČE
Urnik odvozov in navodila za ločevanje odpadkov
Spoštovani!
S tem obvestilom Vas želimo podrobneje seznaniti s pogoji in načinom odvoza gospodinjskih kosovnih
odpadkov v Občini Radeče.
Kosovni odpadki nastajajo v gospodinjstvih celo leto. Zaradi svoje velikosti, oblike, teže in sestave pa niso
primerni za oddajo v zabojnik za mešane komunalne odpadke ali v vreče za zbiranje odpadkov.
V nobenem primeru se namreč kosovni odpadki ne smejo znajti v zabojnikih za ločeno zbiranje odpadkov, ob
in na ekoloških otokih ali, kar je še huje, v naravi.
Nemarno oz. neodgovorno odvrženi kosovni odpadki škodujejo okolju in naravi ter posledično bistveno
poslabšajo kakovost bivanja v skupnosti.
Odgovornost vsakega posameznika je, da odpadke pravilno ločuje ter oddaja pooblaščenemu zbiralcu, saj le
na tak način lahko omogočimo njihovo pravilno recikliranje in s tem tudi dolgoročno skrb za okolje.
Zaradi tega bo Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki
na območju občine Radeče (Ur. l. RS 45/2011), v okviru izvajanja lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v mesecu aprilu izvajalo brezplačne odvoze nenevarnih gospodinjskih kosovnih odpadkov iz
gospodinjstev po naslednjem razporedu:

1. ODVOZ BELE TEHNIKE, ELEKTRONSKE IN ELEKTRIČNE OPREME TER KOVINSKIH
KOSOVNIH ODPADKOV
 Četrtek, 12.4.2018 za naselja:

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

 Petek, 13.4.2018 za naselja:

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

2. ODVOZ LESENEGA, OBLAZINJENEGA POHIŠTVA IN OSTALIH KOSOVNIH ODPADKOV
 Četrtek, 19.4.2018 za naselja:

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

 Petek, 20.4.2018 za naselja:

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

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 odvoza gospodinjskih odpadkov.

Kaj lahko oddate kot kosovni odpadek?
 OBLAZINJENO POHIŠTVO (razne fotelje, dvosede, trosede, sedežne garniture, kavči…),
 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…),
 KOVINSKE PREDMETE (pomivalna korita, stojala za perilo, razna okovja, nosilce, radiatorje, peči, cevi,
karnise…),
 ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO (hladilnike, štedilnike, pralne stroje, pomivalne
stroje, televizorje, računalnike…),
 ŠPORTNE REKVIZITE (smuči, fitnes opremo, kolesa…),
 ORODJE (samokolnice, lopate…) in
 OSTALE KOSOVNE ODPADKE (vrtno opremo, igrala, otroške vozičke…).
Kaj ne sodi med kosovne odpadke oz. kaj v okviru te akcije NE BOMO ODVAŽALI?
 nevarnih odpadkov,
 mešanih komunalnih odpadkov,
 azbestne kritine in drugih odpadkov, ki vsebujejo azbest,
 gradbenih odpadkov,
 ravnega stekla in ostalih steklenih izdelkov,
 zemlje, listja, vej in drugih biološko razgradljivih odpadkov,
 jedilnega in motornega olja,
 avtomobilskih ter drugih pnevmatik in raznih avtomobilskih delov (odbijačev, sedežev, stekla…),
 oblačil, hišnih tekstilij, obutve, pasov, potovalnih kovčkov, torbic… in
 embalaže (papirne ter kartonske, mešane in steklene).
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.
V terminih zbiranja kosovnih odpadkov je možno tovrstne odpadke pripeljati in oddati tudi v Zbirnem centru
Hotemež, ki bo v času akcije obratoval v prilagojenem odpiralnem času in sicer:
 Četrtek 12.4. in 19.4. 2018 od 10.00 do 14.00 ure
 Petek 13.4. in 20.4. 2018 od 10.00 do 14.00 ure
Kosovne odpadke, večje kose odpadne embalaže in ostale komunalne odpadke iz gospodinjstev lahko
pripeljete tudi v Zbirni center vsako sredo od 10.00 do 14.00 ure ali vsako soboto od 8.00 do 12.00 ure razen
praznikov.
KAJ LAHKO ODDAMO V ZBIRNEM CENTRU?








vse vrste odpadne embalaže,
kosovne odpadke,
baterije in akumulatorje,
žarnice (neonske, halogenske, fluorescentne),
embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi,
vse vrste električne in elektronske opreme,
kartuše in tonerje,









zdravila (ločeno od embalaže),
neonesnažen stiropor,
odpadna oblačila, obutev in hišni tekstil,
izrabljene avtomobilske gume,
odpadni les ter leseno embalažo,
odpadne nagrobne sveče in
nenevarne gradbene odpadke (proti plačilu).

Dodatne informacije: tel. 03/56-80-240
e-mail: tajnistvo@komunala-radece.si
Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o.

Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si moramo prizadevati vsi!

