Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2021
Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko prinesete na določena zbirna mesta po spodnjem razporedu.
Uporabniki iz gospodinjstev morajo pred oddajo nevarnih odpadkov predložiti dokazilo, da so vključeni v ravnanje z odpadki na
območju občine Tržič.

20. september 2021

22. september 2021

Zvirče – pri avtobusni postaji

Zvirče

08.30–09.30

Pristava – bivša Komunala

Pristava 08.30–09.30

Kovor – pri gasilskem domu

Kovor

09.45–10.30

Pristava – pri otroškem igrišču

Pristava 09.45–10.30

Ročevnica – nasproti gasilskega doma

Bistrica

10.45–11.30

Križe – vaški trg

Kovorska cesta 13 – pri kurilnici

Bistrica

11.45–12.30

Sebenje – avtobusna postaja

Sebenje 11.45–12.30

Zelenica – bivša trgovina Mercator

Bistrica

13.45–14.30

Senično – pri eko otoku

Senično 12.45–13.30

Brezje – pri gasilsem domu

Brezje

14.45–15.30



21. september 2021
Dolina – pri eko otoku

Jelendol 08.30–09.30

Lom – pri gasilskem domu

Lom

09.45–10.30

Slap – pri eko otoku

Tržič

10.45–11.30

Tržič – avtobusna postaja

Tržič

11.45–12.30

Balos – pri gasilskem domu

Tržič

12.45–13.30

Ravne – pri bivši trgovini

Ravne

13.45–14.30

Za jezom – pri eko otoku

Ravne

14.45–15.30

Podljubelj – parkirišče nasproti OŠ

Križe

10.45–11.30

Nevarni odpadki so:

- akumulatorji, baterije, baterijski vložki, varčne
žarnice,
- 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,
- zdravila.

Podljubelj 15.45–16.00

Dodatne informacije: T: 04 59 71 300
E: odpadki@komunala-trzic.si

NO
Delovni čas zbirnega centra v Kovorju VO
od 1. oktobra 2021 dalje
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota (vsaka)

od 9.00 do 18.00
od 9.00 do 17.00
od 9.00 do 18.00
od 9.00 do 17.00
od 9.00 do 15.00
od 8.00 do 12.00

ob nedeljah in praznikih zbirni center ne obratuje
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