
URNIK ODVOZA OSTANKA KOMUNALNIH ODPADKOV 2020

OBČINA KOMEN

Brestovica pri Komnu, Brje pri Komnu, Gorjansko, Klanec pri Komnu, Majerji, Nadrožica, Škofi, Vale

29. januar, 26. februar, 25. marec, 23. april, 25. maj, 22. junij, 21. julij, 18. avgust, 15. september, 13. oktober, 
10. november, 8. december

Coljava, Čipnje, Gabrovica pri Komnu, Ivanji Grad, Lisjaki, Lukovec, Preserje pri Komnu, Volčji Grad, Zagrajec

30. januar, 27. februar, 26. marec, 28. april, 26. maj, 23. junij, 22. julij, 19. avgust, 16. september, 14. oktober, 
11. november, 9. december

Čehovini, Dolanci, Hruševica, Kobdilj, Kobjeglava, Koboli, Kodreti, Štanjel, Trebižani, Tupelče, Večkoti

28. januar, 25. februar, 24. marec, 22. april, 21. maj, 18. junij, 20. julij, 17. avgust, 14. september, 12. oktober, 
9. november, 7. december

Divči, Jablanec, Komen, Mali Dol, Rubije, Sveto, Šibelji, Škrbina, Tomačevica

6. januar, 3. februar, 2. marec, 30. marec, 29. april, 27. maj, 24. junij, 23. julij, 20. avgust, 17. september, 15. oktober, 
12. november, 10. december

NE ODLAGAMO:

papirja, plastenk, plastične embalaže, 
pločevink, stekla, nevarnih, kosovnih 
in gradbenih odpadkov, bio 
odpadkov, zelenega odreza z vrtov, 
žarečega pepela, avtomobilskih gum

ODLAGAMO:
pometnine, vsebine sesalcev, 
kopalniške odpadke (higienski vložki, 
plenice, vatirane palčke za čiščenje ušes, 
vata, britvice ...), kuhinjske krpice in 
gobice, manjše količine izrabljenih 
oblačil in obutve, manjše predmete iz 
trde plastike (izrabljena pisala, 
polomljeni dežniki, manjše polomljene 
igrače), ohlajen pepel

KOSOVNI ODPADKI

Odvoz kosovnih odpadkov po naročilu bomo izvajali v dveh terminih:
- februar, marec in april
- september in prva polovica oktobra

Odvoz kosovnih odpadkov naročite s priloženim obrazcem vsaj 14 dni pred želenim terminom odvoza.

NEVARNI ODPADKI

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov bo potekala v pomladanskih mesecih ob sobotah. Obvestilo s podatki o dnevu 
in uri akcije boste prejeli v poštni nabiralnik teden dni pred izvedbo akcije.

Zabojnike na dan odvoza dostavite do 6 ure zjutraj ali dan prej. 


