
 
 

 

 

 Zbiranje in odvoz kosovnega odpada iz občine Metlika v letu 2019 
 

➢ kosovne odpadke zbiramo v posebnih akcijah po krajevnih skupnostih enkrat letno, 
➢ kosovne odpadke zbiramo skozi celo leto na zbirnem centru Bočka, 
➢ stroški zbiranja kosovnih odpadkov so vključeni v ceno ravnanja z odpadki. 

 

Med kosovne odpadke odlagamo: kopalniško opremo, leseno pohištvo, oblazinjeno 
pohištvo, 
športne rekvizite, orodje, opremo, igrače (sodi, samokolnice, otroške vozičke), vrtno opremo iz 
plastike in lesa (mize, stoli, senčniki ipd.), vzmetnice in preproge, svetila in senčila, veliki 
gospodinjski aparati (gospodinjska bela tehnika).  
 

Med kosovne odpadke ne smemo odlagati: preostanka (gospodinjskih) odpadkov, 
stavbnega pohištva (okna, vrata itd.), gradbenih odpadkov, zemlje, listja in vej, nevarnih 
odpadkov, avtomobilskih gum. 

 

Urnik za mesto Metlika 
 

čas zbiranja ulica mesto zbiranja 

 
03. 6. do 10. 6. 2019 

Ulica 1. maja št. 1, 3, 5 kurilnica 

Ulica 1. maja št. 2, 4, 6 parkirišče 

Naselje Borisa Kidriča za lekarno 

 
10. 6. do 17. 6. 2019 

Župančičeva  št. 3, 5, 7 parkirišče 

Župančičeva št. 2, 4, 8 parkirišče 

Župančičeva št. 8, 10, 12 parkirišče 

 

Urnik za ostale krajevne skupnosti 
 

 

čas zbiranja kraj mesto zbiranja 
 
19. 8. do 26. 8. 2019 

Gradac veseliščni prostor pri pošti 

Podzemelj pri gasilskem domu 

Krasinec pri gasilskem domu 

Krivoglavice pri gasilskem domu 

 
26. 8. do 02. 9. 2019 

Božakovo pri gasilskem domu 

Rakovec na križišču 

Želebej na križišču   

Rosalnice parkirišče za pokopališčem  

 
2. 9. do 9. 9.  2019 

Slamna vas pri vaški hiši 

Bojanja vas pri spomeniku 

Radovica nasproti igrišča nad čistilno 

Drašiči pri kapelici ob poti za Blaževo vas 

 
9. 9. do 16. 9. 2019 

Lokvica pri gasilskem domu 

Gornji Suhor sredi vasi 

Jugorje ob poti za Mačkovec 

Grabrovec pri gasilskem domu 

Dole ob cesti za NM 

 
V kolikor obstaja potreba po odvozu kosovnih odpadkov tudi iz ostalih lokacij na območju 
občine Metlika, nam to sporočite telefonsko ( 07 363 72 00 ali 051 356 968) ali po 

elektronski pošti: info@komunala-metlika.si. 
 


