Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2019
Kako naročim odvoz kosovnih odpadkov?
Odvoz kosovnih odpadkov v letu 2019 lahko občani naročite po istem
postopku kot v lanskem letu.
1. Elektronsko
- preko obrazca Naročanje odvoza kosovnih odpadkov, ki se nahaja na spletni strani www.komunala-trzic.si v rubriki Obrazci,
- s sporočilom na e-naslov kosovni@komunala-trzic.si – v
sporočilu navedite vaše podatke (naslov in kontaktno telefonsko številko) ter vrsto in količino odpadka.
2. Občani, ki pa nimate dostopa do interneta, se lahko v času uradnih
ur (ponedeljek 8.00 –15.00, sreda 8.00–17.00, petek 8.00–13.00)
z zadnjo položnico oglasite v vložišču in osebno naročite odvoz.

Kdaj bo potekal odvoz kosovnih odpadkov?
- od 8. 4. 2019 do 10. 5. 2019,
- od 2. 9. 2019 do 4. 10. 2019.

Kaj naredim po oddaji naročila?
Počakate na naš klic – tri dni pred predvidenim datumom odvoza vas bomo poklicali na vašo telefonsko
številko.

Kako pripravim kosovne odpadke za odvoz?
Odpadke boste na dogovorjeni dan pripravili na dostopno odjemno mesto poleg mesta, kamor tedensko na
dan odvoza pripravite zabojnik za odpadke.

Vsako gospodinjstvo, ki je vključeno v odvoz odpadkov, je tudi v letu 2019 upravičeno do brezplačnega
odvoza do 2 m3 kosovnih odpadkov.

POMEMBNO: Glede na težave, s katerimi smo se pri odvozu
soočali v preteklosti, vas vljudno prosimo, da odpadke pripravite
na mesto, ki bo dostopno našim vozilom, saj bomo le tako lahko
vaše kosovne odpadke prevzeli na dogovorjen datum.
Prosimo vas, da odpadkov ne odlagate na predvidenem prevzemnem mestu več dni pred dogovorjenim terminom odvoza.
Odvoz kosovnih odpadkov lahko naročite enkratno (v enem
časovnem obdobju do 2 m3) ali v obeh časovnih obdobjih do
1 m3 kosovnih odpadkov. V kolikor boste pripravili več kot 2 m3
kosovnih odpadkov, bomo storitev obračunali po veljavnem
ceniku.
Uporabnik lahko kosovne odpadke pripelje na zbirni center preko
celega leta.

Dodatne informacije:
telefon: 04 59 71 300
e-naslov: info@komunala-trzic.si

 Kosovni odpadki so:
-

leseno, kovinsko ali oblazinjeno pohištvo,
vzmetnice, preproge, talne obloge, vrtna oprema,
mali gospodinjski aparati in bela tehnika,
hladilne naprave (hladilniki, zamrzovalniki, ...),
sanitarni elementi (umivalniki, školjke, kadi, ...),
svetila in senčila,
električna in elektronska oprema (TV sprejemniki,
računalniki, ...),
- kolesa, smuči, ...

 Med kosovne odpadke ne sodijo:

- nevarni odpadki (akumulatorji, kemikalije, barve,
odpadna olja, ...),
- odpadni gradbeni material,
- odpadki, ki vsebujejo azbest (salonitne plošče in
cevi),
- avtomobilski deli in izrabljene pnevmatike,
- okenski okviri s steklom,
- oblačila in tekstil,
- zeleni odrez (veje, grmičevje, ...), ...
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Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2019
Vsako leto organiziramo tudi akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz
gospodinjstev in tako omogočimo, da nevarne odpadke odložite
ločeno od ostalih nenevarnih odpadkov. Odpadke zbiramo s posebej
prilagojeno mobilno postajo.

Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko prinesete
na določena zbirna mesta po spodnjem razporedu:

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so odpadki, ki se dnevno
uporabljajo, vendar jih zaradi nevarnih sestavin ne smemo odlagati na
odlagališča komunalnih odpadkov.

Kovorska cesta 13 – pri kurilnici

8. april 2019

Bistrica

8.30–9.30

Loka – avtobusna postaja
Bistrica
Ročevnica – nasproti gasilskega
Bistrica
doma
Zelenica – bivša trgovina Mercator Bistrica

10.00–11.00

Deteljica 15 – pri kurilnici

Bistrica

14.30–15.30

Jelendol – pri gradu

Jelendol

8.30–9.30

Dolina – pri eko otoku

Jelendol

10.00–11.00

Lom – pri gasilskem domu

Lom

11.30–12.30

Slap – pri eko otoku

Tržič

13.00–13.30

Tržič – avtobusna postaja

Tržič

14.00–15.00

Balos – pri gasilskem domu

Tržič

15.30–16.00

Ravne – pri bivši trgovini

Ravne

16.00–16.30

Zbirni center v Kovorju

Za jezom – pri eko otoku

Ravne

16.30–17.00

Zbirni center je namenjen vsem uporabnikom, ki so vključeni v
sistem ravnanja z odpadki na območju občine Tržič.

10. april 2019

Podljubelj

08.30–9.30

Pristava

10.00–11.00

Pristava

11.30–12.30

Leše

13.00–14.00

Brezje

14.30–15.30

Kovor – pri gasilskem domu

Kovor

8.30–9.30

Zvirče – pri avtobusni postaji

Zvirče

10.00–11.00

Križe – vaški trg

Križe

11.30–12.30

Sebenje – avtobusna postaja

Sebenje

13.00–14.00

Senično – pri eko otoku

Senično

14.30–15.30

 Nevarni odpadki so:
-

akumulatorji, baterije, baterijski vložki,
laki, loščila, lepila, maziva, razredčila,
ostanki barv,
bencin, kisline, čistilna sredstva, detergenti,
črnilo in kartuše, flomastri, ki vsebujejo topila,
gnojila, insekticidi, pesticidi, strupi,
maščobe za kuhanje,
kurilno olje, nafta, nitro raztopine,
oljni filtri,
pločevinke pod pritiskom, tube,
varčne žarnice,
zdravila.

Uporabnik iz gospodinjstev se mora pred odložitvijo odpadkov
na zbirnem centru identificirati z dokazilom, da je vključen v
sistem ravnanja z odpadki na območju občine Tržič. V primeru,
da uporabnik zavrne identifikacijo, pooblaščeni delavec
odpadkov ni dolžan sprejeti.

Delovni čas zbirnega centra v Kovorju:
od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00
ob sobotah od 7.00 do 13.00
ob nedeljah in praznikih zbirni center ne obratuje

Dodatne informacije:
telefon: 04 59 71 300
e-naslov: info@komunala-trzic.si

11.30–12.30
13.00–14.00

9. april 2019

Podljubelj – parkirišče nasproti
osnovne šole
Pristava – na dvorišču bivše
Komunale
Pristava – Purgarjeva ulica – pri
blokih
Leše – pri gasilskem domu
Brezje – pri gasilskem domu
11. april 2019
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