
POMLADANSKA AKCIJA ZBIRANJA IN ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
V OBČINI DRAVOGRAD

Potek akcije v času od  14.04. do 18.04.2014

Občina Dravograd in Javno komunalno podjetje Dravograd obveščata občane
občine Dravograd, da organizirata SPOMLADANSKO AKCIJO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV.

Kosovne odpadke bomo zbirali v kontejnerje. Na vsaki spodaj navedeni lokaciji bodo
postavljeni trije kontejnerji velikosti 5-6m3 po spodaj navedenem urniku in sicer:
1. kontejner namenjen zbiranju pohištva, večjih kosov lesa, preprog in
vzmetnic
2. kontejner namenjen zbiranju odpadnih kovin in velikih gospodinjskih
aparatov
3. kontejner za zbiranje večjih kosov plastike in druge embalaže

Vsa zbirna mesta bomo nadzorovali, zato vas prosimo, da zgoraj navedene kosovne
odpadke primerno ločite, v nasprotnem primeru jih ne bomo sprejeli. Po izteku
navedenega časa zbiranja kosovnih odpadkov bomo kontejnerje umaknili in akcijo
zaključili.

Poudarjamo, da ne bo možno oddati mešanih komunalnih odpadkov,BIO odpadkov in
zelenega odreza ter vseh nevarnih odpadkov (tudi gradbenih odpadkov). Navedene
odpadke lahko oddajate celo leto v Zbirnem centru Otiški Vrh, ki obratuje vsak dan od
PO-PE od 8.00 do 15,00 ure, vsak torek do 17,00 ure in vsako prvo soboto v mesecu
od 9,00 do 12,00 ure.

Kosovne odpadke bomo zbirali po Krajevnih skupnostih in sicer:

KS Dravograd – ponedeljek, 14.04.2014,
v naselju Robindvor in naselju Meža od 9.00 do 17.00 ure,
na parkirišču za TRABERGOM od 14.00 do 18.00 ure .
KS Šentjanž - torek 15.04.2014, na parkirišču pod domom Sv. Eme,
od 10.00 do 17.00 ure

KS Črneče - sreda, 16.04.2014, na parkirišču pri gasilskem domu,
od 10.00 do 17.00 ure
KS Libeliče - četrtek, 17.04.2014, na parkirišču v Libeličah,
od 10.00 do 17.00 ure
KS Trbonje - petek, 18.04.2014, na parkirišču gasilskega doma,
od 10.00 do 17.00 ure

Odvoz kosovnih odpadkov za fizične osebe bo na podlagi 27. Člena Odloka o
načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
v Koroški regiji izvajalo Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
BREZPLAČNO.
(za dodatna pojasnila lahko pokličete 87 21 110 )

ZA LEPO IN ČISTO OKOLJE IN NAŠE BOLJŠE POČUTJE


