
ZBIRANJE KOSOVNIH ODPADKOV PO NASELJIH – POMLAD 2020 
OBČINA KOBARID 

 
 
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. 
 

 

Kosovni odpadki se bodo  zbirali od 12.00 do 15.00 ure po spodnjem razporedu: 

Datum Kraj 
Lokacija 

kontejnerja 
Datum Kraj Lokacija kontejnerja 

11.03. Livek            pri trgovini 25.03. Breginj                 pri cerkvi 

18.03. Drežnica        pri igrišču      

09.03. Vrsno na vasi 17.03. Borjana     pri gostilni 

10.03. Magozd za vasjo 18.03. Potoki ob glavni cesti 

10.03. Jezerca V vasi 18.03. Podbela pri hlevu 

11.03. Drežniške R.  2x zgoraj in spodaj 19.03. Sedlo pri cerkvi 

12.03. Koseč v vasi 23.03. Trnovo ob Soči   avtobusna postaja 

16.03. Staro selo dom KS 24.03. Jezerca v vasi 

17.03. Kred pri spomeniku    

 
 
 
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. 
 
 
Predvidene kosovne odpadke bomo odpeljali med 08.00 in 13.00 ure po spodnjem razporedu: 

Datum Kraj 
Lokacija 

kontejnerja 
Datum Kraj Lokacija kontejnerja 

09.03. 
Krn pod trafo postajo 

16.03. 
Plohi pred vasjo 

Libušnje pod župniščem Jevšček sredi vasi 

12.03. 
Livške Ravne pri domu Kavka 

19.03. 
Stanovišče pri kapelici 

Avsa pred vasjo Robič pri igrišču 

13.03. 

Robidišče v vasi 
20.03. 

Ladra pri trgovini 

Homec ob glavni cesti Smast pri trgovini 

Logje pri cerkvi    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


