
 
Potrebujete oglasni prostor? Organizirate dogodek, želite bi� prepoznavni? 
Nudimo oglaševanje na atrak�vnih lokacijah po mestu. Kontak�rajte nas na telefon 01 8950 340 ali preko 
elektronske pošte oglasevanje@komunala-kocevje.si. Poskrbeli bomo, da bodo vaš oglas videli vsi!  

Več informacij na spletni strani h�p://www.komunala-kocevje.si/oglasevanje/. 

JESENSKI ODVOZ NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV 

Nevarni odpadki so odpadki, ki zaradi možnih škodljivih vplivov 
na zdravje ljudi ali na okolje zahtevajo še posebej pazljivo 
ravnanje in poostren nadzor. Imajo eno ali več lastnos� 
nevarnih snovi. Med nevarne odpadke sodijo baterije, 
akumulatorji, ostanki barv, lakov, čis�l, razredčil, škropiv, 
pes�cidov, kozme�ke, mineralna olja, odpadna jedilna in 
motorna olj, maziva, neonske žarnice in drugi nevarni odpadki. 
Pri njihovem prepoznavanju so nam lahko v pomoč simboli, ki 
jih najdemo na nevarnih snoveh in njihovi embalaži: 

 

Različnih nevarnih odpadkov med seboj ne mešajte, saj lahko 
pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi. Hranite 
jih v originalni embalaži, na suhem, varnem in otrokom 
nedostopnem mestu. Nevarnih odpadkov nikoli ne sežigajte, jih 
ne zlivajte v odtoke in jih ne poskušajte uničeva� na nikakršen 
drug način, temveč jih oddajte v organizirani akciji zbiranja 
nevarnih odpadkov ustrezno usposobljenim osebam. Nevarne 
odpadke lahko odpeljete tudi v Zbirni center Mozelj, kjer jih v za 
to namenjenem prostoru sami razvrs�te skladno z navodili na 
zabojnikih oz. sodih.  

Jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico 
bo potekala med 26. in 28. septembrom 2019. Zbrane nevarne 
odpadke prinesite in predajte pooblaščenemu podjetju 
Saubermacher Slovenija d.o.o. na vam najbližji lokaciji. 

 

 

 

 

Ob pričetku novega šolskega leta uporabnike, ki uveljavljate opros�tev plačila stroškov ravnanja z odpadki zaradi 
bivanja izven kraja, spominjamo, da je potrebno na naš naslov dostavi� nova potrdila o vpisu v izobraževalno 
ins�tucijo ali prijavi začasnega bivališča. 
Prav tako vas spominjamo na vašo dolžnost sporočanja kakršnih koli sprememb, vezanih na 
izvajanje javne službe in obračun storitev (npr. rojstvo otroka, odselitev, preselitev, smrt 
družinskega člana,..), in sicer v roku 8 dni po nastali spremembi. 

 

 
KRAJ ČETRTEK, 26.9. PETEK, 27.9.. SOBOTA, 28.9. LOKACIJA 
BANJA LOKA 

 
9:15 – 10:15 

 
pri ekološkem otoku 

BREG 
  

9:00 - 9:15 pri ekološkem otoku (trafo.) 
BREZOVICA 11:30 - 11:45 

  
pri tabli Brezovica, v križišču 

CVIŠLERJ (SPODNJI) 8:00 - 8:15 
  

na avtobusnem postajališču 
CVIŠLERJI ( ZGORNJI) 8:30 - 8:45   pri ekološkem otoku 
ČRNI POTOK 

 
13:00 - 13:15 

 
pri kapelici 

DOLGA VAS 
 

13:30 - 13:45 
 

pri Gasilskem domu 
FARA 

 
8:00 - 9:00 

 
pri ekološkem otoku 

GORENJE 
  

13:45 - 14:00 pri ekološkem otoku pri kapelici 
KLINJA VAS 

  
13:15 - 13:30 pri Gasilskem domu 

KNEŽJA LIPA 12:45 - 13:00 
  

pri ekološkem otoku 
KOČEVJE 14:15 - 16:00 

  
pri Športni dvorani  

KOČEVJE 
 

14:00 - 15:30 
 

na parkirišču pri TUŠ-u 
KOČEVJE 

  
10:00 - 12:00 na parkirišču v Kidričevi ulici 

KOČEVSKA REKA 
 

11:30 - 12:15 
 

pri Kulturnem domu 
KOPRIVNIK 9:30 - 10:00 

  
pri ekološkem otoku 

LIVOLD 13:45 - 14:00 
  

pri trgovini 
LOŽINE 

 
15:45 - 16:00 

 
na parkirišču pri Tušku 

MAČKOVEC 9:00 - 9:15 
  

v križišču na začetku vasi 
MAHOVNIK 

  
9:30 - 9:45 pri Gasilskem domu 

MLAKA PRI KOČEVJU 
  

14:15 - 14:30 pri ekološkem otoku pri HŠ 2 
MORAVA 

 
10:30 - 10:45 

 
pri ekološkem otoku 

MOZELJ 13:15 - 13:30 
  

pri ekološkem otoku 
KOBLARJI 

  
8:00 - 8:15 pri ekološkem otoku pri barju 

NEMŠKA LOKA 11:00 - 11:15 
  

pri ekološkem otoku 
NOVI LAZI 

 
11:00 - 11:15 

 
pri ekološkem otoku 

PREDGRAD 12:00 - 12:15 
  

pri Kulturnem domu 
SLOVENSKA VAS 

  
8:30 - 8:45 pri ekološkem otoku 

STARA CERKEV 
  

14:45 - 15:30 na parkirišču ob pokopališču 
ŠALKA VAS 

  
12:15 - 12:30 pri Gasilskem domu 

ŠTALCERJI 
 

12:30 - 12:45 
 

pri trgovini 
ŽELJNE   12:45 - 13:00 pri bivši trgovini 


