ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V LETU 2015
Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!
Kosovni odpadki so vsi odpadki, ki jih zaradi njihove velikosti in teže ni možno prepuščati v
posodah za komunalne odpadke. Običajno gre za odpadke, ki so sestavljeni iz več različnih
materialov in jih je zato pred odstranitvijo potrebno ustrezno razstaviti. Kosovni odpadki, ki jih
občani oddajate, so: pohištvo, bela tehnika in druga odpadna elektronska in elektro oprema
(OEEO), vzmetnice, preproge, športni rekviziti, vrtni stroji, termoakumulacijske peči, centralne
peči in drugi večji odpadki. Preden odvečne predmete zavržete, preverite, ali jih lahko ponovno
uporabite, podarite, prodate. Če so predmeti zanimivi in še uporabni, se lahko obrnete tudi na
Center ponovne uporabe v Kočevju, kjer jih bodo veseljem ponudili v nadaljnjo uporabo.
Med kosovne odpadke NE štejemo: izrabljene avtomobilske gume, izrabljena motorna vozila
in avtomobilski deli (odbijači, sedeži,…), gradbeni material, azbestne plošče, neobdelan les,
zemlja, pesek, trava in podobni odpadki. V primeru, da bodo med prepuščenimi odpadki tudi
zgoraj našteti odpadki, se le-ti ne bodo odpeljali.
Odvoze v letu 2015 bomo izvajali med 1. aprilom in 10. junijem ter med 7. septembrom in
10. novembrom (v primeru zimskih razmer bomo z odvozom zaključili predčasno). Znotraj
tega časovnega obdobja nam gospodinjstvo, ki želi oddati kosovne odpadke, pošlje izpolnjen
kupon ali odvoz naroči po telefonu na telefonski številki 893 95 54, 895 03 40. Poklicali vas
bomo nazaj in vam sporočili točen datum in uro odvoza vaših odpadkov. Na dogovorjeni dan in
uro boste pripravili odpadke za odvoz. Tako se bomo izognili večjim kupom odpadkov pred
vašimi vrati, ki morajo včasih na odvoz počakati kakšen dan in preprečili raznašanje ali
odtujevanje koristnih odpadkov.
Kosovne in tudi druge odpadke lahko občani brezplačno oddate na Zbirnem centru v Mozlju
znotraj obratovalnega časa, kjer jih morate oddati skladno z navodili pooblaščenih delavcev.


KUPON ZA BREZPLAČEN ODVOZ DO 3 m3 KOSOVNIH ODPADKOV IZ
GOSPODINJSTVA V LETU 2015

Z vrnitvijo tega kupona Komunali Kočevje sporočam, da gospodinjstvo želi izkoristiti
brezplačen odvoz do 3 m3 kosovnih odpadkov.
Ime in priimek nosilca gospodinjstva:
Naslov:
Telefonska številka:
KOMUNALA Kočevje, d.o.o.
Tesarska 10, 1330 Kočevje
tel: 893 95 54, 895 03 40
fax: 895 16 97
info@komunala-kocevje.si

