


 Kosovni odpadki

V občini Tržič smo v letu 2011 pričeli zbirati kosovne odpadke
na podlagi dopisnic. Vsako gospodinjstvo je prejelo dve
dopisnici za tekoče leto, vsako za brezplačen odvoz
kosovnih odpadkov do količine 1 m3.

Dopisnici lahko izkoristite vsako posebej ali skupaj. Če ko-
ristite dopisnico vsako posebej, pomeni, da imate dvakrat v
letu brezplačen odvoz kosovnih odpadkov do 1 m3 odpad-
kov. Če dopisnici koristite skupaj, pomeni, da imate enkrat v
letu brezplačen odvoz do 2 m3 kosovnih odpadkov.

Ko boste imeli kosovne odpadke, izpolnite dopisnico, jo vr-
nite po pošti ali prinesite na sedež podjetja. Poklicali vas
bomo najkasneje v treh tednih. Skupaj z vami se bomo do-
govorili za dan odvoza. 

Odpadke boste na dogovorjeni dan pripravili na dostopno
odjemno mesto – najbolje poleg mesta, kamor tedensko na
dan odvoza pripravite zabojnik za odpadke. 

Glede na težave, na katere smo naleteli pri odvozu
kosovnih odpadkov, vas prosimo, da odpadke pripravite
na mesto, ki bo dostopno našim vozilom, saj bomo le tako
vaše odpadke lahko prevzeli. 

Nudimo tudi najem zaboj-
nikov različnih velikosti (5, 7,
10, 12, 15, 20 in 30 m3).
Zabojnik lahko najamete za
več dni. 

Torej, v kolikor prenav-
ljate stanovanje oz. hišo
in imate večje količine
kosovnih odpadkov, pri



nas lahko naročite zabojnik. Pri tem lahko uveljavite dopisnici
in si s tem znižate stroške. 

Vabimo vas, da nas obiščete na sedežu podjetja, kjer boste
podpisali naročilnico in predložili dopisnici.

Dopisnice so namenjene izključno kosovnim odpadkom
iz gospodinjstev. 

V kolikor boste pripravili več kot 1 m3 odpadkov za eno do-
pisnico, bomo vsak nadaljnji m3 odpadkov zaračunali po 
veljavnem ceniku.

Kosovni odpadki so:

- leseno, kovinsko ali oblazinjeno pohištvo, vključno z
vzmetnicami, preprogami, talne obloge;

- mali gospodinjski aparati in bela tehnika;
- hladilne naprave (hladilniki, zamrzovalniki, …);
- sanitarni elementi (umivalniki, školjke, kadi, …);
- svetila in senčila;
- električna in elektronska oprema (sprejemniki,

računalniki, …);
- vrtna oprema;
- kolesa, smuči, …

Med kosovne odpadke je prepovedano odlagati:

- nevarne odpadke (akumulatorje, kemikalije, barve,
odpadna olja, …);

- odpadni gradbeni material;
- odpadke, ki vsebujejo azbest (salonitne plošče in cevi);
- avtomobilske dele in pnevmatike;
- okenske okvirje s steklom;
- zeleni odrez (veje, grmičevje, …).



 Nevarni odpadki

Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v navadne zabojnike
za odpadke, na odlagališča nenevarnih odpadkov in v nar-
avo, ne smemo jih zlivati v odtok ali v kanalizacijo. 

Nevarni odpadki zahtevajo poseben način odstranitve, saj
le tako preprečimo njihov škodljiv vpliv. Ko izdelek kupimo,
prevzamemo odgovornost, da ga uporabimo in odstranimo
na varen in okolju prijazen način. 

Vsako leto v spomladanskem času organiziramo akcijo zbi-
ranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in tako
omogočimo, da nevarne odpadke odložitmo ločeno od os-
talih nenevarnih odpadkov.

Odpadke zbiramo s posebej prilagojeno mobilno postajo.
Akcijo izvedemo v sodelovanju s podjetjem, ki je po-
oblaščeno za zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov.
Na zbirnem mestu, kamor lahko prinesemo nevarne
odpadke iz gospodinjstev, je prisoten delavec Komunale
Tržič d.o.o. in delavec pooblaščenega podjetja, ki brezplačno
sprejemata nevarne odpadke in ustrezno z njimi ravnata.

Nevarni odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih:

- olja, masti;
- zdravila;
- pesticidi;
- baterije in akumulatorji;
- fluorescentna svetila;
- kozmetika;
- razpršila;
- pralna in čistilna sredstva;
- fotokemikalije;
- barve, laki, lepila, topila;
- kisline, baze;
- embalaža, onesnažena z 

zgoraj naštetimi snovmi.



 Posebni odpadki

Posebni odpadki so odpadki, s katerimi je potrebno ravnati
na poseben način in na katere se nanašajo posebna pravila.

 Gradbeni material

Manjše količine gradbenih odpadkov (opeka, beton,
keramika itd.) iz gospodinjstev lahko občani brezplačno odd-
ajo v zbirnem centru Kovor. Za večjo količino pa velja plačilo
po veljavnem ceniku.

 Odpadki, ki vsebujejo azbest

Med izdelke, ki vsebujejo azbest, sodijo salonitne plošče,
azbestno-cementna kritina, azbestno-cementne vodovodne
cevi za vodovodna omrežja, toplotna izolacija na ogrevalnih
kotlih, izolacija na jeklenih gradbenih okvirjih, ventilacijske
cevi, …

Azbestni odpadki morajo biti zapakirani v nepropustno za-
prtih vrečah tako, da so stiki plastične folije zlepljeni. Potem
jih lahko odložimo na posebno polje na odlagališču
nenevarnih odpadkov v Kovor. Za oddajo azbestnih odpad-
kov velja plačilo po veljavnem ceniku.

 Izrabljene avtomobilske pnevmatike

Izrabljene avtomobilske gume v količinah, ki nastanejo iz
gospodinjstva, lahko brezplačno oddate na zbirnem
centru  Kovor.

 Oblačila in tekstil

Občani Tržiča lahko na
zbirnem centru odložijo
tudi oblačila in tekstil.



Zbirni center v Kovorju

Uporabniki iz gospodinjstev se morajo pred odložitvijo
odpadkov na zbirnem centru identificirati z veljavnim oseb-
nim dokumentom in z zadnjo plačano položnico komunalnih
storitev Komunale Tržič d.o.o. V primeru, da uporabnik zavrne
identifikacijo, pooblaščeni delavec odpadkov ni dolžan spre-
jeti. Uporabnik lahko brezplačno odda do 1m3 komunalnih
odpadkov mesečno, ki se zbirajo v zbirnem centru, vendar
največ 4 m3 letno. Uporabnik lahko proti plačilu skladno s
cenikom izvajalca, na izbirni center odloži tudi več kot 4 m3

odpadkov letno.

Delovni čas zbirnega centra v Kovorju:

od ponedeljka do petka  − od 7.00 do 17.00
ob sobotah  − od 7.00 do 13.00

ob nedeljah in praznikih zbirni center ne obratuje

Za informacije smo vam na voljo:

04 59 71 300 – tajništvo
041 335 992 – Mirko Cerovski 
041 356 129 – Špela Razinger
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www.komunala-trzic.si
KOMUNALA TRŽIČ

Pristava, Mlaka 6, SI - 4290 Tržič


