ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV PO NAROČILU
-

prevzem kosovnih odpadkov na vašem dvorišču ob vaši prisotnosti
1x letno do 3 m3
po predhodnem naročilu (prek izpolnjenega obrazca)

Vsa gospodinjstva, ki redno plačujete storitve ravnanja z odpadki, ste upravičena do enega
brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov v količini do 3 m 3. Poleg tega lahko koristite tudi
štiri brezplačne dovoze kosovnih odpadkov na zbirni center (s kuponom).

Možni termini odvoza kosovnih odpadkov:
februar, marec, april, maj, junij
september, oktober, november
(odvoza ne opravljamo ob sobotah, nedeljah in praznikih)

KAKO lahko naročite odvoz kosovnih odpadkov?
Gospodinjstva v individualnih hišah:
Izpolnite obrazec Naročilo odvoza kosovnih odpadkov, nanj zapišite svoje podatke,
želeni čas odvoza ter vrsto in količino kosovnih odpadkov, ki jih boste pripravili za
odvoz. Odpadkov, ki jih ne boste zabeležili na obrazcu, ne bomo odpeljali. Za odvoz lahko
pripravite do 3 m3 kosovnih odpadkov. Odvoz morate naročiti vsaj 14 dni pred želenim
dnem odvoza. V kolikor vaši želji ne bomo mogli ugoditi, vas bomo kontaktirali prek epošte oz. telefona in uskladili datum odvoza. O točnem datumu vas bomo obvestili
najkasneje 3 dni pred odvozom. Ob prevzemu je obvezna vaša prisotnost oz.
prisotnost vašega predstavnika.
Gospodinjstva v večstanovanjskih stavbah/bloku:
Datum odvoza kosovnih odpadkov določite v dogovoru z vašim upravnikom. Odvoz kosovnih
odpadkov bo za vsa godpodinjstva v bloku na isti dan. Vsako gospodinjstvo, ki bo
sodelovalo pri oddaji kosovnih odpadkov mora izpolniti svoj obrazec naročila odvoza
kosovnih odpadkov in ga oddati upravniku. Upravnik vse zbrane obrazce preda KSP d.d.
Sežana. Bodite pozorni, da so naročila oddana vsaj 14 dni pred želenim terminom odvoza.

KATERE odpadke lahko oddate v okviru kosovnega odvoza?
-

-

Oblazinjeno pohištvo: sedežna garnitura (fotelj, dvosed, trosed…), vzmetnice,
preproge, tapison, topli pod
Lesene predmete: miza, stol, kuhinjski element, komoda, postelja, regal, omara,
vrata, lesena okna (brez šip)
Kovinske predmete: pomivalno korito, bojler, radiator, pipe, stojalo za perilo
Gospodinjske aparate: pralni stroj, sušilni stroj, štedilnik, kuhinjska napa, pomivalni
stroj, mešalnik, mikrovalovna pečica, likalnik, opekač, hladilnik, zamrzovalnik, sesalec,
televizija, monitor, računalnik, radio, tiskalnik, cd/dvd predvajalnik, igralne konzole,
sušilec za lase…
Športno opremo in ostalo: kolo, skiro, smuči, sani, jadralna deska, pancerji, kovček
Vrtno opremo: miza, stol, senčnik, bazen, ležalnik, otroška igrala, gugalnica, vrtno
orodje, vrtna kosilnica, večje plastične igrače
Sanitarno opremo: umivalnik, wc školjka, kopalna kad, wc kotliček, bide, tuš kad in
kabina

Odpadki, ki NE sodijo med kosovne odpadke in vam jih NE bomo odpeljali:
-

nevarni odpadki (oddaja na Akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali v zbirni center)
mešani komunalni odpadki (odložite v vaš zabojnik za ostale odpadke)

-

azbestna kritina in drugi odpadki, ki vsebujejo azbest (dovoz na CERO Sežana)
gradbeni odpadki (oddaja v predelovalnico gradbenih materialov PGM d. o. o., Cesta na
Lenivec 102, Sežana)
steklo (dovoz na zbirni center)
zemlja, listje, veje in drugi biološko razgradljivi odpadki (domače kompostiranje ali
dovoz na zbirni center)
jedilno olje (akcija zbiranja nevarnih odpadkov ali dovoz na zbirni center)
avtomobilske pnevmatike (do 4 avtomobilske gume na osebo na zbirnem centru)
oblačila in obutev (še uporabna odložite v zabojnik za oblačila Humana d. o. o.,
neuporabna pa v zabojnik za ostale odpadke ali jih pripeljite na zbirni center)
embalažni materiali (zabojniki na ekoloških otokih ali dovoz na zbirni center)
odpadki iz dejavnosti in obrti (sklenitev pogodbe za odvoz odpadkov)

Vse dodatne informacije lahko dobite na:
Tel.št. 05/73 11 240 ali 05/73 11 248
KSP d.d. Sežana
Partizanska cesta 2, 6210 Sežana
e-pošta: info@ksp-sezana.si
Uradne ure:
ponedeljek 8h - 11h
sreda 8h - 11h in 13h - 15h
petek 8h - 11h
Prosimo vas, da se pri obiskih in klicih držite uradnih ur.

