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ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV PO NASELJIH - JESEN 2019 
V zabojnik za kosovne odpadke odlagamo: gospodinjske stroje in aparate, pohištvo, kopalniško opremo, 
talne obloge in preproge, svetila in senčila, predmete iz pločevine, kovine ali lesa, elektronsko in električno 
opremo, ostale večje odpadke iz gospodinjstva. 
 

Ne odlagamo: ostankov iz vrtov, zelenih površin, sadovnjakov, gradbenega materiala, stavbnega pohištva 
(okna, vrata), salonitnih plošč, avtomobilskih gum, tekočin in nevarnih odpadkov. 

 

RAZPORED ZA OBČINO TOLMIN 

Kosovni odpadki se bodo  zbirali od 12.00 do 17.00 ure po spodnjem razporedu: 

Datum Kraj Lokacija kontejnerja Datum Kraj Lokacija kontejnerja 

28.08 Podbrdo       na železniški postaji 18.09 Pečine            pred KS 

04.09 Dol. Trebuša pri šoli 25.09 Ponikve 
za gasilskim 

domom 

11.09 Kamno pri avtobusni postaji    

26.08 Hudajužna na stari cesti 10.09 Idrija pri Bači pri avtobusni postaji 

27.08 Obloke v vasi 11.09 Št. Gora pri šoli 

27.08 Koritnica          pri trgovini 16.09 Gor. Trebuša Pri domu KS 

28.08 Slap ob Idrijci 2x nad igriščem 17.09 Roče v vasi 

02.09 Kneža             nad domom KS 18.09 Prapetno brdo pri mlekarni 

03.09 Grahovo ob Bači 2x pod gasilskim domom- 2x 23.09 Kanalski Lom pri mlekarni 

04.09 Podmelec pred vasjo 24.09 Tolminski Lom pri bivšem obratu 

04.09 Klavže na železniški postaji 25.09 Ljubinj pri igrišču 

09.09 Bača pri Modreju pod železniškim mostom 26.09 Volarje            pri avtobusni 
 

Zaradi majhnih količin kosovnih odpadkov v preteklih letih se bo v spodaj navedenih naseljih izvajal odvoz 

kosovnih odpadkov na odpoklic, kar pomeni, da nas boste morali zainteresirani o vaši potrebi po odvozu 

kosovnih odpadkov obvestiti. V ta namen je potrebno izpolniti obrazec, ki ga najdete na naši spletni strani pod 

zavihkom »Obrazci, Naročilo odvoza kosovnih odpadkov«. Naročila zbiramo na  info@komunala-tolmin.si 

in na telefonu 05/38 19 304 VSAJ TRI DNI PRED DATUMOM ODVOZA, navedenega v nadaljevanju. 

Kosovne odpadke bomo odvažali med 08.00 in 13.00 uro po spodnjem razporedu: 

Datum Kraj Lokacija kontejnerja Datum Kraj Lokacija kontejnerja 

29.08 

Petrovo brdo na križišču za dom 

24.09 

Polje v vasi 

Stržišče pri kapelici Zakraj pri žagi 

Trtnik v vasi Daber v vasi 

Kuk križišče z glavno cesto Bukovski vrh pri bivši šoli 

05.09 

Bača pri Podbrdu na koncu vasi Gorski vrh Oplence 

Rut pri igrišču 

25.09 

Zadlaz Žabče pri vodohranu 

Grant na začetku vasi Tolm. Ravne v vasi 

Temljine v vasi Selišče pri mostu 

12.09 

Ilovca  nad šolo Selce v vasi 

Logaršče pri mlekarni 
26.09 

Čadrg v vasi (kombi) 

Hum v vasi Zadlaz Čadrg na križišču (kombi) 

Sela nad Podm. v vasi 

 
19.09 

Stopnik na avtobusni postaji 

Postaja pri eko otoku 

Drobočnik v vasi 

Gorenji Log v vasi 
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RAZPORED ZA OBČINO KOBARID 

Kosovni odpadki se bodo  zbirali od 12.00 do 17.00 ure po spodnjem razporedu: 
Datum 

 
Kraj Lokacija kontejnerja Datum Kraj Lokacija kontejnerja 

02.10 Livek            pri trgovini 16.10 Borjana             pri gostilni 

09.10 Drežnica        pri igrišču 17.10 Breginj           pri cerkvi 

30.09 Vrsno na vasi 09.10 Staro selo dom KS 

30.09 Ladra pri trgovini 14.10 Kred pri spomeniku 

01.10 Smast pri gostilni 15.10 Potoki ob glavni cesti 

02.10 Magozd za vasjo 15.10 Podbela pri hlevu 

07.10 Drežniške R.  2x zgoraj in spodaj 16.10 Stanovišče pri kapelici 

08.10 Jezerca v vasi 16.10 Sedlo pri cerkvi 

08.10 Koseč v vasi 21.10 Trnovo ob Soči   Avtobu. postaja 

09.10 Robič pri igrišču    
 

 

Zaradi majhnih količin kosovnih odpadkov v preteklih letih se bo v spodaj navedenih naseljih izvajal odvoz 

kosovnih odpadkov na odpoklic, kar pomeni, da nas boste morali zainteresirani o vaši potrebi po odvozu 

kosovnih odpadkov obvestiti. V ta namen je potrebno izpolniti obrazec, ki ga najdete na naši spletni strani pod 

zavihkom »Obrazci, Naročilo odvoza kosovnih odpadkov«. Naročila zbiramo na  info@komunala-tolmin.si 

in na telefonu 05/38 19 304 VSAJ TRI DNI PRED DATUMOM ODVOZA, navedenega v nadaljevanju. 

Kosovne odpadke bomo odvažali med 08.00 in 13.00 uro po spodnjem razporedu: 

Datum Kraj Lokacija kontejnerja Datum Kraj Lokacija kontejnerja 

03.10 
Krn pod trafo postajo 

17.10 
Plohi pred vasjo 

Libušnje pod župniščem Jevšček sredi vasi 

10.10 
Livške Ravne pri domu Kavka 

24.10 

Robidišče v vasi 

Avsa pred vasjo Homec ob glavni cesti 

   Logje pri cerkvi 
 

RAZPORED ZA OBČINO BOVEC 

Kosovni odpadki se bodo  zbirali od 12.00 do 17.00 ure po spodnjem razporedu: 

Datum Kraj Lokacija kontejnerja Datum Kraj 
Lokacija 

kontejnerja 

23.10 Srpenica     pri cerkvi 07.11 Soča             pri cerkvi 

30.10 Žaga            pri igrišču 13.11 Trenta           pred domom TNP 

06.11 Log pod Mang. pri trgovini    
 

 

Zaradi majhnih količin kosovnih odpadkov v preteklih letih se bo v spodaj navedenih naseljih izvajal odvoz 

kosovnih odpadkov na odpoklic, kar pomeni, da nas boste morali zainteresirani o vaši potrebi po odvozu 

kosovnih odpadkov obvestiti. V ta namen je potrebno izpolniti obrazec, ki ga najdete na naši spletni strani pod 

zavihkom »Obrazci, Naročilo odvoza kosovnih odpadkov«. Naročila zbiramo na  info@komunala-tolmin.si 

in na telefonu 05/38 19 304 VSAJ TRI DNI PRED DATUMOM ODVOZA, navedenega v nadaljevanju. 

Kosovne odpadke bomo odvažali med 08.00 in 13.00 uro po spodnjem razporedu: 

Datum Kraj Lokacija kontejnerja Datum Kraj Lokacija kontejnerja 

24.10 Log Čezsoški pred vasjo 28.10 Strmec v vasi 

24.10 Bavšica na koncu vasi 28.10 Lepena pri mostu  

 

Februar, 2019       Direktor: 

        Berti Rutar, univ. dipl. inž., l.r.   
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