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ZBIRANJE   KOSOVNIH   ODPADKOV 
PO SISTEMU »OD VRAT DO VRAT« 

 
Kosovni odpadki so odpadki iz gospodinjstev, ki  zaradi svoje velikosti, oblike in teže niso primerni za 

prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečah za odpadke. Odvoz teh odpadkov bomo organizirali po 

sistemu »od vrat do vrat«. 

 

Gospodinjstva, ki so vključena v reden odvoz odpadkov, lahko kosovne odpadke na navedeni dan postavijo 

na svoje običajno prevzemno mesto za praznjenje in odvoz odpadkov do 7. ure zjutraj. 

 

Prosimo vas, da kosovne odpadke odložite tako, da ne bodo ogrožali in ovirali prometa! 

Opozorili bi vas še, da se v naselja in ulice, kjer bomo že odstranili nastavljene kosovne odpadke ne bomo 

več vračali, zato upoštevajte navedeni datum in uro. 

 

MED KOSOVNE ODPADKE SPADA: 

- neuporabno leseno in oblazinjeno pohištvo in ostala stanovanjska oprema (školjke, umivalniki, kadi 
brez gradbenih ostankov in ploščic ) 

- izrabljena bela tehnika in ostali elektronski aparati ( hladilniki zamrzovalniki, štedilniki; pralni, 
pomivalni, sušilni stroj, TV, radii ) 

- kolesa  
- odsluženi izdelki iz železa in barvnih kovin 

V prazne – votle kosovne odpadke ni dovoljeno odlagati drugih odpadkov. 

 

MED KOSOVNE ODPADKE NIKAKOR NE SPADA: 

- odpadni gradbeni material ( opeka, kosi betona, ometi, ploščice, žlebovi, razne ograje…) 
- salonitne plošče 
- zeleni odpad ( obrezi, vejevje, trava, ipd.) 
- gospodinjski, posebni in nevarni odpadki 
- avtomobili in avtomobilski deli 
- tekstil, čevlji, oblačila 
- sodi z vsebino 
- ločene frakcije – embalaža, ki se zbira na ekoloških otokih 

 

V sistem zbiranja kosovnih odpadkov »od vrat do vrat« tudi ne spadajo kosovni odpadki iz dejavnosti. 

Prosimo vas, da pripravite kosovne odpadke sortirano po naslednjih skupinah: 

      -    oblazinjeno pohištvo 

- kovinske odpadke 
- lesene odpadke ( razstavljeno pohištvo ) 
- ostalo 

 

Informacije : Čuček Zdenko, tel. 041 238 942. 

Javno komunalno podjetje Log d.o.o. 

 

Razpored odvoza na hrbtni strani 
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OD VRAT  DO VRAT :  MEŽICA 

4.11.2013 –  8.11.2013 

 

 4.11. 2013 – PONEDELJEK 
                 

Individualne  hiše – pobiranje  od  vrat  do  vrat 

1.   MEŽICA :   vse ulice  

2.   SENČNA VAS 

3.   POLENA                                                                                                

4.   BREG 

5.   ONKRAJ MEŽE     

 6.11.2013 – SREDA 

 

Individualne  hiše – pobiranje  od  vrat  do  vrat                                        

1.   LOM 

2.   PLAT  

3.   PODKRAJ PRI MEŽICI 

4.   PODPECA 

5.   ZG. REHT                               

 

mailto:info@jkp-log.si
http://www.jkp-log.si/

