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ZBIRANJE   KOSOVNIH   ODPADKOV 
 

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

prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečah za odpadke. Organizirali bomo odvoz teh odpadkov  z 

zbiranjem v za to namenjenem kontejnerju. 

 

Stanovalci bloka lahko kosovne odpadke na navedeni dan oddajo v 30 m3 kontejnerje postavljene na 

lokacijah navedenih na priloženem seznamu. 

Kontejner bo na navedeni lokaciji stal od 8.00 ure do 18 ure. Upoštevajte navedeni datum in uro, saj se na 

lokacijo po tem času ne bomo vračali. 

 

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 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 

 
V izrednih primerih  izvedemo proti plačilu odvoz kosovnega odpada mi ( starejši občani, ki nimajo 

možnosti dostave kosovnega odpada do kontejnerja ).  

V tem primeru pokličite g. Čuček Zdenka, tel. 041 238 942. 
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