AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV – JESEN 2020
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi obvešča občane občin: Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka,
Vuzenica in Ribnica na Pohorju, da se bo akcija odvoza kosovnih odpadkov izvajala po sledečem
razporedu:
OBČINA
RIBNICA NA
POHORJU

PODVELKA

VUZENICA

MUTA

RADLJE OB
DRAVI

MIKRO LOKACIJE ODJEMNIH MEST

DATUM

ČAS

Josipdol - pri menzi
Ribnica - Gasilski dom
Hudi kot - Svičeva Ravna

26.10.2020
27.10.2020
28.10.2020

Na vseh
lokacijah od:

Brezno - pri gasilskem domu
Podvelka - Železniška postaja
Ožbalt - pri Namestniku na Vurmatu
Kapla - pri Žajdlu (ob regionalni cesti Čermeniški grabi)
Lehen - pri čistini napravi Janževski vrh

2.11.2020
3.11.2020
4.11.2020
5.11.2020
6.11.2020

Na vseh
lokacijah od:

Vuzenica - pri Viaduktu
Sv. Vid - novo naselje pri kapelci
Sv. Primož na Pohorju - cetner
Šentjanž nad Dravčami - Polsnik

9.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020

Na vseh
lokacijah od:

Zg. Muta - parkirišče pri cerkvi
Sp. Muta - pri trgovini " Market "
Gortina - avtobusno postajališče
Bistriški jarek - transformator

16.11.2020
17.11.2020
18.11.2020
19.11.2020

Na vseh
lokacijah od:

Radlje - parkirišče Partizanska ulica
Vuhred - zadružni dom + Dobrava - Helbl
Remšnik - igrišče pri OŠ
Vas - pri trgovini + Havaji - igrišče
Zg. Vižinga - staro avtobusno postajališče
Sv. Anton - igrišče pri Greglu

20.11.2020
23.11.2020
24.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
27.11.2020

1000 – 1700

1000 – 1700

1000 – 1700

1000 – 1700

Na vseh
lokacijah od:
1000 – 1700

OPOMBA: akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena izključno samo gospodinjstvom !!
Na vsaki lokaciji so predvideni trije kontejnerji za kosovne odpadke.
Na navedeni lokaciji kontejnerji stojijo od 1000 ure zjutraj do 1700 ure popoldan - 1 dan !
V akciji odvoza kosovnih odpadkov lahko uporabniki oddajo IZKLJUČNO kosovne odpadke, med katere NE SODIJO:
-

mešani komunalni odpadki in odpadna embalaža, ter papir in tekstil
nevarni odpadki ( barve, laki, razredčila, akumulatorji…. )
gradbeni odpadki ( beton, opeka, ploščice, izolacija, okna z steklom… )
salonitna kritina
silirna folija
izrabljene gume

Hvala za razumevanje !

JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

