
 

                                                                                                                                              

AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV – ENOTA SLOVENJ 
GRADEC, za občino DRAVOGRAD  

 

Družba Kocerod d.o.o. obvešča občane občine Dravograd o akciji, na kateri bomo 
brezplačno zbirali KOSOVNE ODPADKE.  Zbiranje se bo izvajalo po sledečem razporedu: 

 
Opomba: Na lokaciji bosta postavljena dva kontejnerja. 
1. kontejner namenjen zbiranju pohištva, večjih kosov lesa, preprog in vzmetnic… 
2. kontejner namenjen zbiranju odpadnih kovin in velikih gospodinjskih aparatov 

Vsa zbirna mesta bomo nadzorovali, zato vas prosimo, da zgoraj navedene odpadke 
primerno ločite, v nasprotnem primeru jih ne bomo sprejeli. Po izteku navedenega časa 
zbiranja teh odpadkov bomo kontejnerje umaknili in akcijo zaključili. Prosimo, da 
upoštevate preventivne ukrepe, ki so oziroma bodo na dan akcije v veljavi zaradi 
preprečevanja širjenja koronavirusa (SARS- CoV-2). 
 
Mešanih komunalnih odpadkov, gradbenih odpadkov, e-odpadkov, odpadnih baterij, BIO 
odpadkov in vseh nevarnih odpadkov, ne bo možno oddati. Navedene odpadke lahko 
oddajate celo leto v Zbirnem centru Otiški Vrh, ki obratuje vsak dan v tednu (urnik – spletna 
stran Koceroda d.o.o.).  
 
Odvoz odpadkov za fizične osebe bo na podlagi 27. člena Odloka o načinu opravljanja 
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji izvajalo podjetje 
Kocerod d.o.o. BREZPLAČNO. Dodatna pojasnila na telefonski številki 064 153 790. 

     DAN V 
TEDNU 

KRAJEVNA 
SKUPNOST 

MIKRO LOKACIJE ODJEMNIH MEST Datum Čas 

 PONEDELJEK KS Dravograd Robindvor - zraven igrišča 14.03.2022 od: 12⁰⁰ -  16⁰⁰  

PONEDELJEK KS Dravograd Meža - parkirišče pri bloku št.154 14.03.2022 od: 12⁰⁰ -  16⁰⁰  

PONEDELJEK KS Dravograd Dravograd - Pod gradom pri bloku 14.03.2022 od: 11⁰⁰ -  13⁰⁰  

PONEDELJEK KS Dravograd Dravograd - parkirišče za Trabergom 14.03.2022 od: 14⁰⁰ -  16⁰⁰  
          

 
TOREK KS Črneče Črneče - parkirišče pri Gasilskem domu 15.03.2022 od: 13⁰⁰ -  16⁰⁰  

TOREK KS Šentjanž Šentjanž - parkirišče pod Sv. Emo. 15.03.2022 od: 13⁰⁰ -  16⁰⁰  

TOREK KS Dravograd Vič - parkirišče pri cerkvi 15.03.2022 od: 14⁰⁰ -  16⁰⁰  
          

 
SREDA KS Trbonje Trbonje - parkirišče pri Gasilskem domu 16.03.2022 od: 13⁰⁰ -  16⁰⁰  

SREDA  KS Trbonje Sv. Danijel - križišče na Cvitrškem sedlu 16.03.2022 od: 11⁰⁰ -  12⁰⁰  

SREDA  KS Črneče Dobrova - pri Gasilskem domu 16.03.2022 od: 13⁰⁰ -  15⁰⁰  
          

 
ČETRTEK KS Libeliče Libeliče - novo parkirišče pri EKO otoku 17.03.2022 od: 13⁰⁰ -  16⁰⁰  

ČETRTEK KS Dravograd Ojstrica - pri cerkvi 17.03.2022 od: 11⁰⁰ -  12⁰⁰  

ČETRTEK KS Dravograd Dravograd - Mariborska, parkirišče FURS 17.03.2022 od: 13⁰⁰ -  15⁰⁰  
          

 

     
 

  Lokacije kjer se pobirajo kosovni odpadki z manjšim tovornim vozilom 
 

 


