NAČRT ODVOZA KOMUNALNIH IN NEVARNIH ODPADKOV V LETU 2018
V OBČINI DOBREPOLJE
I.

ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN MEŠANE EMBALAŽE
Mešane komunalne odpadke in mešano embalažo se bo odvažalo vsak ponedeljek in sredo ne
glede na praznike, izmenično na 14 dni razen praznika 1.1. odpadkov ne bomo odvažali. Odvoz
bomo nadomestili s prvo soboto po prazniku to je 6.1.
(dne 02.01.2018 se začne odvoz mešane embalaže).
Ponedeljek: vsa naselja razen Hočevja
Sreda:
naselje Hočevje
Biološko razgradljive odpadke bomo odvažali vse petke v letu, ne glede na praznike, v zimskem
času (od 15.11. do 15.3.) pa vsak drugi petek (prvi odvoz bo 12.01.2018).

II.

III.
ODVOZ LOČENO ZBRANIH ODPADKOV – EKOLOŠKI OTOKI
Ponedeljek:
steklo (odvoz na 14 dni, s pričetkom 06.01.2018) Praznik 01.01.2018 se prestavi na 06.01.2018
Četrtek:
papir (tedenski odvoz)
IV. ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
Odvoz kosovnih odpadkov za leto 2018 lahko naročite preko prejete dopisnice, ki velja za leto 2018, ali pa
preko naše spletne strani na http://odpadki.jkpg.si/zbiranje-in-odvoz/kosovni-odpadki/narocilo-odvoza-kosodpadkov.
V. PREVZEM NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
POMLADANSKI PREVZEM BO V PETEK DNE 16.03.2018
Struge
- parkirišče pred avtobusno postajo
13,00 - 14,00 h
Kompolje
- parkirišče pri gasilskem domu
14,30 - 15,30 h
Videm
- parkirišče pri trgovini Kmetijske zadruge
16,00 - 17,00 h
Predstruge
-parkirišče nasproti Iskre
17.15 – 17.45 h
Ponikve
- parkirišče pri gasilskem domu
18,00 - 18,30 h
JESENSKI PREVZEM BO V PETEK DNE 12.10.2018
Struge
- parkirišče pred avtobusno postajo
Kompolje
- parkirišče pri gasilnem domu
Videm
- parkirišče pri trgovini Kmetijske zadruge
Predstruge
-parkirišče nasproti Iskre
Ponikve
- parkirišče pri gasilnem domu

VI.

PREVZEM ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (OEEO)
bo v soboto dne 12.05.2018 po naslednjem vrstnem redu:

NASELJE:
Struge
Kompolje
Zagorica
Ponikve
Predstruge

ZBIRNO MESTO:
Parkirišče pred avtobusno postajo
Parkirišče pri gasilskem domu
Parkirišče pri starem igrišču
Parkirišče pri gasilskem domu
Parkirišče nasproti Iskre

ČAS ZBIRANJA:
7,30 – 8,00 h
8,15 - 8,45 h
9,00 - 9,15 h
9,45 - 10,15 h
10,30 - 11,00 h

13,00 - 14,00 h
14,30 - 15,30 h
16,00 - 17,00 h
17.15 – 17.45 h
18,00 - 18,30 h

Cesta
Videm
Zdenska vas
Hočevje

Prostor na igrišču
Parkirišče pri gasilskem domu
Parkirišče pri gasilskem domu
Parkirišče pri gasilskem domu

11,15 - 11,30 h
11,45 - 12,15 h
12,30 - 12,45 h
13,00 - 13,15 h

Med odpadno električno in elektronsko opremo sodijo:
1. Veliki gospodinjski aparati: pomivalni stroji, pralni stroji, štedilniki na elektriko, ipd.
2. Hladilniki, zamrzovalne omare, klime, ipd.
3. Monitorji, televizorji.
4. Mali aparati: sesalniki, likalniki, mlinčki za kavo, naprave za striženje las, osebni računalniki z vso opremo
(miška, tipkovnica, procesor, tiskalnik,…), telefoni, radijski sprejemniki, ipd.
5. Plinske sijalke: varčne žarnice, ipd.

VII. CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA DOLINA
Odpiralni čas
Letni delovni čas (15. 3. – 14. 11. )
Zimski delovni čas (15. 11. – 14. 3.)
pon - pet
7:00 – 19:00
pon - pet
7:00 – 16:00
sob
8:00 – 15:00
sob
8:00 – 13:00
nedelje in prazniki ZAPRTO
Občani lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo:
- papir in kartonsko embalažo (zvezki, knjige, revije, časopisni papir, kartonasta embalaža, ipd.);
- mešano embalažo (plastenke, pločevinke, tetrapak, razne folije, kovinska embalaža, embalaža iz
plastike, ipd.);
- stekleno embalažo (steklenice, kozarci od vlaganja, ipd.) in ravno steklo (okenska stekla, ipd.);
- odpadne avtomobilske gume (dovoljeno 50 kg/gospodinjstvo/leto)
- kovine (drobne kovine,večji kosi, kot so radiatorji, peči ipd.);
- kosovne odpadke (pohištvo, sedežne garniture, vzmetnice, preproge, peči, športni rekviziti...);
- odpadno električno in elektronsko opremo (veliki gospodinjski aparati, hladilniki in zamrzovalne
skrinje, televizorji, monitorji, mali gospodinjski aparati ipd.);
- nevarne odpadke (akumulatorji, baterije, odpadna zdravila, pesticidi, odpadna olja, odpadna električna in
elektronska oprema dolžine do 25cm, ipd.);
- odpadni tekstil – za ponovno uporabo (oblačila, obutev);
- PVC rolete (okenske plastične rolete);
- odpadno plastiko (plastične igrače, večje plastične kose...);
- odpadno azbestno kritino (potrebni podatki ob oddaji: ime in priimek lastnika, naslov, rojstni datum, parcelna
številka, katastrska občin);
- inertne gradbene odpadke (beton, opeka, ploščice) – manjše količine (do 350 kg/dan, do 5000
kg/leto/gospodinjstvo);
- lesne odpadke iz vrtov in gospodinjstev (do 500 kg/leto).
Občani lahko proti plačilu v zbirnem centru oddajo:
- preostanek komunalnih odpadkov;
- biološko razgradljivi odpadki;
- lahke izolacijske odpadke;

- mešane gradbene odpadke (do 350 kg/dan oziroma do 5000 kg/leto/gospodinjstvo).
Vse pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodno in storitveno dejavnostjo, lahko v zbirnem centru odpadke oddajo
pod enakimi pogoji kot fizične osebe, razen odpadne azbestne kritine (proti plačilu) in mešanih ali inertnih
gradbenih odpadkov, ki jih v zbirnem centru ne morejo oddati.
O vseh morebitnih spremembah načrta odvoza mešanih ali ločeno zbranih komunalnih odpadkov in o drugih
novostih vas bomo obveščali preko lokalnega časopisa, naše spletne in facebook strani ter lokalnega radia Zeleni
val.

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE

