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NAROČILO 
za odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev 

         

Ime in priimek            (obvezno) 
 
  

Naslov odvoza            (obvezno) 
 
  

Šifra plačnika 
(navedena na računu) 

(obvezno) 
 
  

Telefon, GSM (obvezno) 
  
  

E-pošta  
 
 

 
Naročam odvoz sledečih kosovnih odpadkov (ustrezno označite z X): 

X Vrsta kosovnih odpadkov: št. kosov 

 LESENO POHIŠTVO (mize, stoli, omare, postelje ipd.)  

 OBLAZINJENO POHIŠTVO (fotelji, kavči ipd.)  

 VZMETNICE  

 PREPROGE  

 VRTNA OPREMA IZ PLASTIKE ALI LESA (mize, stoli, senčniki ipd.)  

 SANITARNA KERAMIKA (umivalniki, kadi, tuš kabine, bideji, WC školjke ipd.)  

 KOVINSKI PREDMETI (pomivalna korita, stojala za perilo, karnise, radiatorji ipd.)  

 ŠPORTNA OPREMA (igrala, otroški vozički, kolesa, smuči ipd.)  

 ODPADNA ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (hladilniki, štedilniki, pralni 
stroji, pomivalni stroji, televizorji, računalniki ipd.) 

 

 DRUGO (opišite)  

Opomba: Vsakemu gospodinjstvu enkrat letno pripada brezplačen odvoz kosovnih odpadkov v 
količini do 2 m3. Kontejnerjev za brezplačen odvoz NE nameščamo. Za večje količine odpadkov (npr. 
ob praznjenju stanovanja) je potrebno naročiti odvoz proti plačilu. Gradbeni odpadki in vejevje ter 
zeleni obrez ne sodijo med kosovne odpadke. Izpolnjeno naročilo pošljite na naš naslov. Po prejemu 
naročila vas bomo poklicali in se dogovorili za termin odvoza. 
 

Podpis naročnika ob naročilu:  _____________________                                  Datum: ______________                                                                 

__________________________________________________________________________________ 

                                                        PREVZEM (izpolne delavec javnega podjetja): 

PREVZEMNIK KOSOVNIH ODPADKOV:  

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o. 

Datum odvoza: _____________________    

Ime in priimek prevzemnika odpadkov: ______________________________________________ 

                                                               Podpis prevzemnika odpadkov: ________________________ 

 

Podpis naročnika ob prevzemu (odvozu): ________________________________________________________ 



 
 

JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE, D.O.O. 
Savinjska cesta 11 A, 1420 TRBOVLJE 
Tel.: 03 56 53 100, FAX.: 03 56 53 135 
E-pošta: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si 

 
KS-JH Obr - 01 

 veljavnost od 1. februarja 2019 
stran 2 od 2 

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V LETU 2019 

DATUM ODVOZA LOKACIJA ČASOVNI TERMIN 

 

četrtek, 28. 3. 2019 

 

 

Tržnica Trbovlje, parkirišče od 12. do 14. ure 

Opekarna 26, dvorišče Toplarne Polaj od 14. do 16. ure 

Ulica Sallaumines, na parkirišču za Restavracijo »L« od 16. do 17.30 

Savinjska cesta, nasproti Komunale pri starem gasilskem 

domu 

od 17.30 do 19. 

ure 

Občani lahko brezplačno oddate naslednje nevarne odpadke iz gospodinjstev: odpadna jedilna in 

motorna olja, akumulatorje in baterije, ostanke barv, lakov in topil, stara zdravila, pesticide, druge 

nevarne kemikalije, neuporabne termometre, neuporabno kozmetiko in čistila ter embalažo pod 

pritiskom. Komunalne in nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko pripeljete v zbirni center Neža in jih 

brezplačno oddate (obratovalni čas: ob delavnikih od 7. do 15. ure, ob sobotah od 9. do 13. ure).  

AKCIJA ZBIRANJA E-ODPADKOV (OEEO)  

DATUM ODVOZA LOKACIJA ČASOVNI TERMIN 

sreda, 15. 5. 2019 

pred Delavskim domom Trbovlje (Parada učenja) 9.00 – 12.00 

Čeče, gasilski dom 13.30 – 15.30 

Klek, gasilski dom 16.00 – 17.00 

Dobovec, pri trgovini      18.00 – 19.30 

Krajani na zbirna mesta lahko prinesete oz. pripeljete in brezplačno oddate: velike gospodinjske 

aparate (pralne in pomivalne stroje, štedilnike), termoakumulacijske peči, hladilno zamrzovalne 

aparate, male gospodinjske aparate (mešalnike, fene, telefonske aparate, vrtalne stroje ipd.), 

televizorje in računalnike, baterije in akumulatorje. Lahko prinesete tudi aparate, ki še delujejo, vendar 

jih ne potrebujete več. 

KAKO DOSLEDNO LOČUJEMO ODPADKE 

Predstavniki Komunale Trbovlje skupaj z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Zasavje ter 
predstavniki družbe DINOS od novembra 2018 dalje izvajamo nadzor nad zbiranjem odpadkov v 
Trbovljah, kjer pregledujemo vsebino zabojnikov, še zlasti za mešano embalažo.  
Poleg odpadne embalaže smo v teh zbiralnikih našli precejšnje količine odpadne hrane, higienske 

pripomočke, jedilni pribor, tekstilne izdelke, čevlje, steklenice, cigaretne ogorke, zdravila in druge 

nevarne odpadke, OEEO in druge odpadke, ki med embalažo nikakor ne sodijo. Zaradi takšne 

nedoslednosti se povišajo stroški obdelave teh odpadkov, kar lahko vpliva tudi na ceno komunalnih 

storitev v občini. Z doslednim zbiranjem in ločevanjem odpadkov omogočamo kroženje surovin in 

cenejšo obdelavo, zmanjšujemo pa tudi negativni vpliv odpadkov na okolje.  

Ločevanje odpadkov je zakonsko predpisano. V primeru opaženih kršitev lahko obvestite 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje (telefon: 082 050 794, E-pošta: mir@trbovlje.si). 

UDELEŽITE SE AKCIJE OČISTIMO TRBOVLJE V SOBOTO, 30. 3. 2019 (rezervni termin: 13. 4. 2019)! 

februar 2019                                                                                                                                                Komunala Trbovlje, d. o. o.  
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