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UVOD  
 
Tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki je sestavni del Odloka o izvajanju gospodarskih javnih 
služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 157/2020; v nadaljevanju: Odlok). 
 
Tehnični pravilnik iz prejšnjega odstavka obsega:  
 

•                   opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,  

• tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,  

• tipizacijo predpisanih posod za odpadke,  

• tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe,  

• minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic,  

• podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,  

• podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov,  

•                   podrobnejšo opredelitev vsebine katastra zbirnih in prevzemnih mest,     
                      zbiralnic in zbirnih centrov,  

• pogostost in urnike prevzemanja odpadkov, ki jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu,  

• normative za obračun količine storitev za pogodbene uporabnike,  

• normative za obračun količine storitev za nepogodbene uporabnike,  

•                  druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za    

•                  ravnanje z odpadki, skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne 
službe.  

 

1.0 OPREDELITEV TEHNOLOGIJE RAVNANJA Z ODPADKI 
 

V Mestni občini Nova Gorica se odpadki zbirajo ločeno na več ravneh: 
 

•  zbiranje bioloških odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih 
povzročiteljev oziroma na zbiralnicah ločenih frakcij – ekoloških otokih; 

• zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov v za to namenjenih posodah na ekoloških 
otokih; 

•  zbiranje kosovnih in nevarnih odpadkov v sklopu letnih akcij zbiranja;  

• zbiranje gradbenih odpadkov po naročilu, skladno z dovoljenjem ARSO za zbiranje 
tovrstnih odpadkov; 

• zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov na 
zbirnih centrih. 

1.1 Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad  
 
Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki se zbirajo v tipiziranih namenskih posodah rjave barve, 
ki so postavljene v mestnih, primestnih in drugih naseljih. Obvezno morajo biti nameščene 
tam, kjer uporabniki nimajo možnosti namestitve hišnega kompostnika (kot npr. pri 
večstanovanjskih objektih,..). Med biološko razgradljive kuhinjske odpadke sodijo: odpadki 
vseh vrst zelenjave in sadja., kavna usedlina in kavni filtri, čajne vrečke, ostanki hrane, 
pokvarjeni prehrambni izdelki. 
 
Gospodinjstva lahko v skladu s predpisom o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki sama 
zagotovijo predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim kompostiranjem. V tem primeru 
se gospodinjstvu, ki ima kompostnik in kompostira v skladu s predpisi, ne obračuna strošek 
zbiranja biološko razgradljivih odpadkov. 
 



 4 

Pravne osebe pri obračunu storitev niso upravičene do znižanja stroškov zaradi hišnega 
kompostiranja. 
  
Breme dokazovanja pravilnega kompostiranja je na prijavitelju kompostnika (gospodinjstvu). 
Kompostiranje odpadkov se lahko prijavi preko obrazca dostopnega na spletni strani podjetja 
Komunala Nova Gorica d.d. (v nadaljevanju tudi: izvajalec ali izvajalec javne službe).  
 
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08) se odvaža po programu odvoza odpadkov, 
ki ga določi izvajalec. Izvajalec po tehtanju odpelje zbrane odpadke na skladiščenje, zatem pa 
k izbranemu predelovalcu. 
 
Ločeno zbran les (20 01 38), zeleni vrtni odpad (20 02 01, 20 01 38) se ločeno skladiščijo na 
zbirnem centru CERO Nova Gorica do predaje predelovalcu oziroma pooblaščenemu zbiralcu 
odpadkov. Med vrtne odpadke sodijo: živa meja, trava, listje, manjše veje, stara zemlja 
lončnic, plevel, žagovina. Med les sodijo: lesene omare, lesena vrata, podboji brez drugih 
primesi, lesene mize in stoli…. 

1.2 Papir in karton ter papirna in kartonska embalaža (20 01 01 in  15 
01 01) 

 
Ločeno zbrani papir in karton ter papirna in kartonska embalaža se na zbirnem centru CERO 
Nova Gorica skladiščita do predaje končnemu zbiralcu oz. predelovalcu. Predvideno je 
baliranje s stiskanjem ter skladiščenje do oddaje zbiralcu oz. predelovalcu. Papirna in 
kartonska embalaža 15 01 01 se (na podlagi določenih deležev)  oddata družbam za ravnanje 
z odpadno embalažo (DROE).  Med papir in karton sodijo: časopisi, revije, knjige, zvezki, 
letaki, lepenka, kartonska embalaža.  

1.3 Steklo in steklena embalaža (20 01 02 in 15 01 07) 
 
Steklena embalaža (15 01 07) se na zbirnem centru ustrezno skladišči do predaje družbam za 
ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Dodatno sortiranje ni možno in predvideno, odstranijo 
se le morebitne nečistoče (keramika, gradbeni odpadki…). 
Ravno steklo (okna, vrata…) se  zbira v  zbirnem centru CERO Nova Gorica.  
Med stekleno embalažo sodijo: stekleni kozarci, steklenice pijač, steklene posode in vaze. 

1.4 Odpadna embalaža iz plastike in kovin – Mešana embalaža     (15 
01 06) 

 
Embalaža iz plastike in kovin se zbira in ustrezno skladišči do predaje družbam za ravnanje z 
odpadno embalažo (DROE). Med odpadno embalažo sodijo: pločevinke, plastika, tetrapak, 
plastična folija, zabojčki iz plastike, stiropor in podobno. 

1.5 Kovine (20 01 40) 
 
Večji kovinski odpadki se zbirajo v zbirnih centrih ali v okviru akcije zbiranja kosovnih 
odpadkov. Do predaje končnim porabnikom se začasno skladiščijo v zbirnem centru CERO. 
Med kovine sodijo vsi kovinski izdelki kot npr. : cevi raznih inštalacij, ogrodja koles, kovinske 
plošče, izdelki iz kovin, pločevina, vijaki… 
 
 

1.6 Nevarni odpadki iz gospodinjstev (vsi odpadki 15 01..* ter 20 
01..*) 
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Nevarni odpadki se zbirajo v zbirnih centrih in v okviru akcije zbiranja nevarnih odpadkov 

(predvidoma dvakrat letno, spomladi in jeseni).  
Nevarne odpadke se prevzema tudi na zbirnem centru CERO Nova Gorica. Posamezne 
frakcije nevarnih odpadkov se po pripravljenih embalažnih enotah oddaja registriranem 
prevzemniku tovrstnih odpadkov. Nevarni odpadki so vsi tisti odpadki, ki imajo eno ali več 
nevarnih lastnosti natisnjenih na embalaži izdelka. Med nevarne odpadke sodijo: topila, 
razredčila, barve, motorna olja, fiksirji, razvijalci, premazi, lepila, izolacijski premazi, 
akumulatorji, baterije, tlačne posode (spreji), pesticidi, herbicidi, onesnažena embalaža, ki ni 
izpraznjena,.. 

1.7 Kosovni odpadki (20 03 07) 
  
Na zbirnem centru CERO se kosovni odpadki v okviru možnosti razvrščajo na posamezne 
frakcije odpadkov. Med kosovne odpadke spadajo zlasti: 

• odpadna električna in elektronska oprema (OEEO po skupinah, predpisanih z zakonom 
kot npr., hladilniki, klime, tv, računalniki, električne igrače, monitorji, varčne žarnice, 
veliki gospodinjski aparati, pečice, sesalci….),  

• lesni kosovni odpadki (omare, vrata, stoli, mize), 

• odpadni nekovinski in ne lesni kosovni elementi (vzmetnice, sanitarni elementi, 
pohištvo in podobno), 

• večji kosi embalaže (kartonska embalaža, večje plastične posode), 

• plastično pohištvo (stoli, mize,..), 

• oblazinjeno pohištvo, 

• preproge, večji kosi tekstila. 
 

Posamezne frakcije kosovnih odpadkov se skladiščijo do predaje končnemu porabniku, 
ostanek sortiranja se odlaga na odlagališčih. 

1.8 Gradbeni odpadki (17 01… 17 09..) 
 
Gradbene odpadke pod klasifikacijsko skupino št. 17, ki nastanejo kot posledica rušenja, 
izgradnje oziroma adaptacije objektov, lahko zbira le pooblaščeni zbiralec gradbenih 
odpadkov. Podjetje Komunala Nova Gorica d.d. je pooblaščen zbiralec tovrstnih odpadkov.in 
jih zaračunava tako fizičnim kot pravnim osebam skladno s cenikom, ki je dostopen na spletnih 
straneh podjetja. Posamezni povzročitelj lahko naroči dostavo zabojnika na lokacijo izvajanja 
gradbenih del. Skladno z veljavno Uredbo o odpadkih mora investitor izdelati evidenčni list o 
ravnanju z odpadki (portal IS odpadki). Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke gradbenih 
odpadkov pridobiti od prevzemnika odpadkov izpolnjen evidenčni list in voditi evidenco o 
vrstah in količinah nastalih gradbenih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z 
odpadki, ali pa mora za to pooblastiti enega od izvajalcev del. 

1.9  Trdno vezani azbestno cementni odpadki (strešna kritina, 
azbestne cevi) 17 06 05* 

 
Trdno vezane azbestno cementne odpadke lahko prevzema le pooblaščen zbiralec tovrstnih 
odpadkov, ki mora biti registriran za zbiranje oziroma odstranjevanje azbestnih odpadkov pod 
klasifikacijsko številko 17 06 05*. Azbestno cementni odpadki so zdravju škodljivi odpadki in 
zato sodijo med nevarne gradbene odpadke Oznaka »*« pri številki odpadka pomeni, da ima 
posamezen odpadek  eno ali več nevarnih lastnosti. 
Zaradi ustreznega ravnanja s trdno vezanimi azbestno cementnimi odpadki se je podjetje 
Komunala Nova Gorica d.d. dodatno usposabljalo in posebej pridobilo dovoljenje za zbiranje. 

1.10  Zavržena vozila 
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Z zavrženimi vozili se ravna v skladu z veljavnimi državnimi in občinskimi predpisi. Podjetje 
Komunala Nova Gorica d.d. ne sme prevzemati tovrstnih odpadkov. 

1.11  Predelava na centrih za ravnanje z odpadki ter odlaganje 
ostankov predelave odpadkov na odlagališč ih (20 03 01) 

 
Mešane komunalne odpadke se pri fizičnih in pravnih osebah zbira v plastičnih posodah 
zelene barve, prostornine do 1100 litrov ter pri pravnih osebah (pogodbenih uporabnikih) v 
kontejnerjih od 4,7 m³ do 30 m³.  
 
Ostanek odpadkov se po predelavi lahko odlaga na odlagališčih le v skladu z veljavno 
zakonodajo. Ravno tako so opredeljene vrste in načini predelave, obdelave in uničenje 
odpadkov (R in D kode). 
 

2.0  TEHNOLOGIJA, POGOJI IN NAČIN LOČENEGA ZBIRANJA 
ODPADKOV 

 
Število odvozov odpadkov po posameznih kategorijah je definirano s Programom odvoza 
odpadkov, ki je sestavni del tega pravilnika. Program odvoza, v soglasju z občino se lahko 
spremeni skladno s posredovanim predlogom letnega programa gospodarske javne službe 
zbiranje in odvoz odpadkov in gospodarske javne službe obdelava in odlaganje odpadkov za 
naslednje leto. 
 
Odpadki se odvažajo z namenskimi vozili, ki omogočajo brezprašno nakladanje in odvažanje 
odpadkov. Nekatera teh vozil imajo tudi tako imenovano nadgradnjo za stiskanje odpadkov, 
Prav tako se odpadki odvažajo s samonakladalnimi vozili za prevoz večjih kontejnerjev (od 4 
do 7 m³) ter vozili s kotalnim prekucnikom ''abroll'' nadgradnjo za prevoz od 12 m³ do 35 m³ 
kontejnerjev in v nekaterih primerih tudi premičnih stiskalnic odpadkov (priklop na elektriko pri 
povzročitelju). 
 
Posebna (namenska) vozila se uporabljajo za zbiranje nevarnih odpadkov (premične 
zbiralnice) in so opremljena  skladno s predpisano zakonodajo. Zaposleni, ki so zadolženi za 
prevzem nevarnih odpadkov, so bili na obdobnih izobraževanjih ter pri pooblaščenem 
svetovalcu za kemikalije opravijo izpit za usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovmi. 
 
Za zbiranje kosovnih odpadkov se zaradi lažje dostopnosti do lokacije prevzema uporablja 
samonakladalno vozilo (4,7-10 m³) s polipnim grabilnikom za nakladanje tovrstnih odpadkov. 
 
Za večje količine in lažji dostop se lahko uporabi tudi večje vozilo  (kotalni prekucnik »abroll«) 
ki prav s polipnim grabilnikom naloži večjo količino odpadkov (12-35 m³). 
 
Mešane komunalne odpadke 20 03 01 se v naseljih z več kot 500 prebivalci praviloma odvaža 
enkrat tedensko, iz vaških in težje dostopnih področij se lahko odvaža enkrat štirinajstdnevno 
najmanj enkrat mesečno. 
 
Biološki odpadki se odvažajo glede na letni čas, v zimskem času najmanj enkrat 
štirinajstdnevno, v ostalem obdobju leta najmanj enkrat tedensko. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek lahko izvajalec javne službe od oktobra do marca na območju, 
kjer uporabniki javne službe večinoma hišno kompostirajo kuhinjske odpadke in zeleni vrtni 
odpad v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in 
zelenim vrtnim odpadom, prevzema biološke odpadke vsaj enkrat na tri tedne. 
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Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov (papir in karton, mešana embalaža, steklena 
embalaža), zbrane na zbiralnicah se odvažajo od dvakrat na teden do enkrat na mesec. 
Pogostost odvoza je pogojena s številom prebivalcev ki pripadajo posamezni zbiralnici ter 
številom in prostornino  posod, ki so postavljene. 
 
Kosovni odpadki in nevarni odpadki se odvažajo skladno s programom izvajanja letnih akcij. 
 
 

3.0  TIPIZACIJA PREDPISANIH POSOD ZA ODPADKE 
 
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v tipizirane posode, ki imajo certifikat, ki izkazuje, da 
so narejene skladno z evropskimi normami o zbirnih posodah za odpadke (EN-840-1. do 6.). 
 
Izhodiščna prostornina se določa glede na število povzročiteljev, vezanih na posamezno 
posodo.  
 
Na območju občine se uporabljajo naslednje velikosti in oblike posod za odpadke : 

• steklena embalaža: zvon volumna 1,2 m³; 1,8 m³; 2,0 m³; 3,0 m³; 

• embalaža iz plastike in kovin: zvon volumna od 1,2 m³ do 3,3 m³; 

• papir in karton: zvon volumna od 1,2 m³ do 3,3 m³; 

• mešani komunalni odpadki: od 240 l do 1,1 m³; 

• biorazgradljivi kuhinjski odpadki: 120 l, 240 l; 

• biorazgradljivi odpadki  do 1100 l. 
 
V predhodnem dogovoru z občino  se lahko namestijo  tudi posode drugačne prostornine kot 
je zgoraj navedeno.  Največkrat bi lahko prišlo do spremembe, če gre za posebno območje 
zbiranja odpadkov (npr. mestno jedro, določena ulica…). 
 
Skladno z dovoljenjem občine in medsebojnim dogovorom lahko izvajalec postavi tudi druge 
namenske posode, ki prav tako služijo namenu zbiranja drugih komunalnih odpadkov, ki so 
namenjeni izboljšanju kvalitete ločevanja odpadkov in se je izkazala potreba po njih (npr. 
odpadna električna in elektronska oprema, oblačila, jedilno olje…). 
 

4.0 TIPIZACIJA NAMENSKIH PREDPISANIH VREČ ZA 
MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE  

 
Namenska predpisana vreča za odpadke je vreča iz primernega materiala in z ustrezno 
oznako, ki jo izvajalec prodaja povzročiteljem za občasno zbiranje mešanih komunalnih 
odpadkov. 
 
V primeru, da izvajalec začne z zbiranjem odpadkov na način, ki predvideva uporabo vreč, se 
uporabijo vrečke  od 60 l do 120 l z logotipom podjetja koncesionarja (izvajalca). 
 
 
 

5.0 MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV PREVZEMNIH 
MEST IN ZBIRALNIC (EKO OTOKOV) 

 
Zbiralnica je prostor, na katerem so nameščeni zabojniki za prepuščanje določenih ločenih 
frakcij, ki so namenjeni vsem uporabnikom javne službe. 
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Zbiralnica mora biti urejena in vzdrževana tako, da:  
1. izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na enostaven način in brez dodatnega rokovanja 
z njimi, ki bi lahko predstavljalo nevarnost za človekovo zdravje, 
 
2. zaradi prepuščanja odpadkov ne prihaja do onesnaževanja zbiralnice in njene okolice z 
njimi, ter čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami. 
 
Zbiralnica (eko otok) je praviloma sestavljena iz tipiziranih posod za zbiranje steklene 
embalaže, papirja in kartona, embalaže iz plastike in kovin (mešana embalaža), 
biorazgradljivih odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov. 
 
Izvajalec javne službe v zbiralnici lahko zbira: 

• odpadni papir in karton,  

• odpadno embalažo iz papirja in kartona, 

• odpadno embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov ter odpadno embalažo 
iz stekla, 

• biorazgradljive odpadke, 

• mešane komunalne odpadke. 
 
V primeru, da na določenem območju ni postavljenih prevzemnih mest za odpadke, je 
zbiralnica lahko hkrati prevzemno mesto za mešane komunalne odpadke, biorazgradljive 
odpadke in mešano embalažo.  
 
Posode za posamezno frakcijo so različnih barv in sicer:  

• bela barva – steklena embalaža, 

• rumena barva – embalaža iz plastike in kovin (mešana embalaža), 

• modra barva – papir in karton, 

• zelena barva – mešani komunalni odpadki, 

• rjava barva – biorazgradljivi odpadki. 
 
Posode so opremljene z navodili, kaj vanje sodi in kaj ne, podrobneje pa o tem izvajalec 
uporabnike obvešča v okviru obveščanja in izobraževanja. 
 
Pri gradnji novih zbiralnic in obnovi obstoječih se upošteva Katalog urbane opreme občine,  
oziroma s strani občine sprejeta oblika ureditve. 
 
Prevzemno mesto odpadkov je mesto, kjer izvajalec znanim uporabnikom omogoča prevzem 
vsaj: 

• mešanih komunalnih odpadkov, 

• biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov. 
 
 
 
 

6.0 POGOJI PREPUŠČENJA KOMUNALNIH ODPADKOV V 
ZBIRNIH CENTRIH 

 
Zbirni center je zbirni center v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, namenjen za 
prevzemanje, predhodno sortiranje in predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov. 
 
Zbirni center za komunalne odpadke je namenjen brezplačni uporabi vsem fizičnim osebam, ki 
so vključene v sistem ravnanja z odpadki na območju občine. 
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Zbirni center upravlja izvajalec javne službe. 
 
Na zbirnem centru mora odpadke prevzemati oseba izvajalca, usposobljena za ločeno 
zbiranje. 
 
Zbirni center mora biti urejen in vzdrževan tako, da:  
1. uporabniki nedvoumno ugotovijo, v katero posodo oziroma kontejner razvrstijo posamezno 
nenevarno frakcijo in da nevarne frakcije in kosovne odpadke prepustijo osebi izvajalca, 
usposobljeni za ločeno zbiranje odpadkov, 
 
2. zaradi prepuščanja odpadkov ne prihaja do onesnaževanja zbirnega centra z njimi, ter 
čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami. 
 
Zbirni center mora biti kot infrastruktura lokalnega pomena v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo okolja, vpisan v kataster gospodarske infrastrukture v skladu s predpisi o urejanju 
prostora. 
 
Izvajalec javne službe mora stehtati vse odpadke, ki jih prevzame v zbirnem centru in vse 
odpadke, ki jih odda v nadaljnje ravnanje. Do oddaje v nadaljnje ravnanje mora z njimi ravnati 
tako, da je mogoča njihova obdelava v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki. 
 
Zbirnega centra ni potrebno urediti, če  je v okviru javne službe zbiranja zagotovljeno, da lahko 
izvirni povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo odpadke iz prvega odstavka tega člena v 
zbirnem centru na območju druge občine ter javno službo zbiranja v obeh občinah izvaja isti 
izvajalec javne službe. 
  
Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno 
hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice 
izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko hkrati 
urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij. V zbirnem centru so postavljeni večji zabojniki (5 
m³), pred vsakim je tabla, kjer je napisano, kaj spada v določen zabojnik. 
 
Na vstopu v zbirni center so postavljena večja premična kovinska vrata, ki omogočajo dostop 
vozilom za odvoz ločeno zbranih frakcij. V času, ko zbirni center ne obratuje, so vrata 
zaklenjena. Tak način ureditve zbirnih centrov omogoča izvajalcu javne službe pravilno 
ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov.  
 
Zbirni center  je opremljen za oddajo najmanj naslednjih odpadkov: 

• papirja in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in 
lepenke,  

• stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla, 

• plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov, 

• odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin, 

• lesa, vključno z odpadno embalažo iz lesa,  

• oblačil in tekstila, 

• jedilnega olja in maščob, 

• barv, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 

• detergentov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, 

• baterij in akumulatorjev, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v 
klasifikacijskem seznamu odpadkov,  

• električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi,  

• kosovnih odpadkov, 

• biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov, 
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• manjših količin izrabljenih gum (do 50 kg), 

• odpadnih zdravil. 
 
Lokacije in urniki zbirnih centrov so objavljene na spletni strani izvajalca javne službe. 
 
Gradbene odpadke in nekatere druge nekomunalne odpadke se lahko zbira na zbirnem centru 
le če izvajalec pridobi dovoljenje s strani ARSO ter s soglasjem občine lastnice zbirnega 
centra. 
 
Upravljavec je dolžan brezplačno prevzeti samo odpadke iz gospodinjstev, v običajnih 
količinah nastalih odpadkov v gospodinjstvu, vsi ostali uporabniki za prevzem odpadkov na 
CERO plačajo prevzem odpadkov v skladu s cenikom. 

7.0 PODROBNEJŠI POGOJI PREVZEMANJA KOSOVNIH 
ODPADKOV 

 

Kosovni odpadki so komunalni odpadki s številko odpadka 20 03 07, vključno s pohištvom in 

vzmetnicami, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih 

ali vrečah za druge komunalne odpadke. 

Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja z namenskimi vozili, ki so opremljena z zabojniki večje 

prostornine (5 m³-35 m³). Vozila lahko imajo nakladali polipni grabilnik, ki olajša nakladanje 

težjih kosov pohištva, opreme… 

Prevzem kosovnih odpadkov se izvaja skladno z veljavnim odlokom in sicer na zbirnih centrih 

na območju občine in v sklopu vnaprej objavljenih akcij zbiranja kosovnih odpadkov (dvakrat 

letno). 

O lokacijah prevzemnih mest kosovnih odpadkov je pred izvedbo zbiralne akcije obveščena 
lokalna skupnost, ki obvestilo o zbiralni akciji objavi na svoji spletni strani ter krajevne 
skupnosti na krajevno običajen način. Obvestilo glede zbiralne akcije se objavi tudi na spletni 
strani izvajalca javne službe: www.komunala-ng.si, lahko pa tudi v časopisu in drugih medijih. 
 
 
 
 

8.0 OPREDELITEV VSEBINE KATASTRA PREVZEMNIH 
MEST, ZBIRALNIC IN ZBIRNIH CENTROV 

 
Izvajalec v skladu z določili Odloka vodi kataster prevzemnih mest, zbiralnic (ekoloških otokov) 
in zbirnih centrov, s podatki o vrstah, tipih in prostornini predpisanih posod za odpadke na 
posameznih prostorih, v povezavi s podatki o povzročiteljih. 
 
Kataster obsega naslednje vsebine:  

• občina, 

• število vseh posod, 

• lokacija zbiralnice oz. prevzemnega mesta v koordinatnem sistemu (X ter Y 
koordinata), 

• število posameznih posod glede na tip odpadka, 

• prostornina posod, 

• ime ter številka zbiralnice oz. prevzemnega mesta  

• določitev pripadajočih uporabnikov posamezni zbiralnici oz. prevzemnem mestu. 

http://www.komunala-ng.si/
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9.0 POGOSTOST IN URNIK PREVZEMANJA ODPADKOV, KI 
JIH POVZROČITELJI PREPUŠČAJO IZVAJALCU  

 
Pogostost odvozov/praznjenj posod posameznih tipov odpadkov se določa glede na : 

• število uporabnikov, ki je vezano na posamezno zbiralnico - ekološki otok, 

• predvideno količino odpadkov, ki jo povzroči prebivalec (podatki iz evidence 
odpadkov), 

• števila zabojnikov in njihove prostornine. 
 
Akcija zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov je za gospodinjstva organizirana dvakrat letno 
(v jesenskem in pomladanskem času), o čemer so posamezna gospodinjstva predhodno 
obveščena na krajevno običajen način, določen v točki 7.0. Skozi vse leto pa obstaja možnost 
brezplačne oddaje odpadkov na bližnjem zbirnem centru v času obratovanja.  
 
Navedene odpadke se v akciji zbira s pomočjo premične zbiralnice (ali vozil, ki so ustrezno 
opremljena), ki je v vsaki krajevni skupnosti vsaj na eni predhodno določeni lokaciji. Tudi 
nevarne odpadke iz gospodinjstev se lahko skozi vse leto brezplačno oddaja na zbirnem 
centru CERO Nova Gorica.  
 
 



10.0 PROGRAM ODVOZA ODPADKOV 
 
Število odvozov odpadkov po posameznih kategorijah, pogostost in urniki prevzemanja odpadkov, ki jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu, so 
definirani s tem Programom odvoza odpadkov. Program odvoza odpadkov se lahko spreminja skladno s predlaganim in sprejetim Programom 
izvajanja GJS za prihajajoče leto. 

Sektor Lokacija Opis tipa odpadkov Obdobje Dan 

AJŠEVICA AJŠEVICA 10A PRI MARKETU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  AJŠEVICA 33 PRI RESTAVRACIJI MAMA Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        petek 

  AJŠEVICA 41B AVTOBUSNA POSTAJA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  AJŠEVICA 55 VRH ZA STARO ŠOLO IN ŽELVO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  AJŠEVICA 71 GMAJNA NA KRIŽIŠČU ZA MANDRIJO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 



 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  AJŠEVICA 77 MANDRIJA NA KONCU ASFALTNE POTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

BANJŠICE BANJŠICE 1 LOHKE NA ZAČETKU VASI OB CESTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  BANJŠICE 110 KRVAVEC NA SREDINI VASI PRI H.Š. 110 Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 117 KRVAVEC KUŠČARJI Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 122 KRVAVEC MOKRINI Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 13A LOHKE OB CESTI KRIŽIŠČE ZA MRCINJE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 28 MRCINJE V CENTRU VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 32 MRCINJE KRIŽIŠČE PRI CVETREŽNIKU Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 44 PRI JERONU Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

  BANJŠICE 49 MRCINJE V VASI PRI LJUBOTU Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 60 MRCINJE PODGRIČ PRI MADONU Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 67 TRUŠNJE V SREDINI VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 68 POKOPALIŠČE TRUŠNJE Mešani komunalni odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

  BANJŠICE 80 PODLEŠČE PRI PIRIHU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 80 PODLEŠČE PRI STRGARJU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 86 Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 91 RAVEN V CENTRU VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BANJŠICE 95 BREG V VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

BATE BATE 22 PRI KLAVDIJU BREŠČAKI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BATE 3 POKOPALIŠČE Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    MKO pokopališki odpadki Vsak teden ponedeljek 

  BATE 42 SVETO V VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 3. teden v četrtek 



 

Mesecu 

  BATE 48 Mešani komunalni odpadki 
4. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  BATE 70 PODLAKA PRI AVTOBUSNI POSTAJI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  BATE 8 NA ZAČETKU VASI-KOSOVNI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  BATE NN KRIŽIŠČE ZA RAVHARJA Mešani komunalni odpadki 
1. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PODLAKA V VASI MADONI-SEDEVČIČI Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

BRANIK BRANIK 102 ODCEPA ZA SPODNJO BRANICO Z BRANIKA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  BRANIK 134 POT ZA KOMEN POD ZIDOM BRANIK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 



 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  BRANIK 147 ŽELEZNIŠKA POSTAJA Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  BRANIK 196 V VASI BRANIK POD TABOROM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  BRANIK 2 BIZJAKI NA ZAČETKU BRANIKA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  BRANIK 207 CVETROŽ-LOJEVI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  BRANIK 22A AVTOBUSNA NAPREJ OD KMET. ZADRUGE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  BRANIK 32 POD OSNOVNO ŠOLO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 



 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  BRANIK 44 ZA POKOPALIŠČEM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  BRANIK 75 BALINIŠČE Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  BRANIK 93 PROTI ODCEPU ZA SP. BRANICO Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  BRANIK 94 ODCEP ZA SPODNJO BRANICO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  STESKE 7 OB CESTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

BRDO DORNBERK BRDO 18 PRED ZASELKOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

ČEPOVAN ČEPOVAN 104 TESNO H. Š.104 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  ČEPOVAN 126A DOL Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

  ČEPOVAN 135 ZASELEK PODČEPOVAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  ČEPOVAN 14 PUŠTALE OB CESTI  NA SREDINI VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  ČEPOVAN 153 NA VRATIH OB CESTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  ČEPOVAN 159 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  ČEPOVAN 176A ODCEP GRUDNICA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 



 

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  ČEPOVAN 54 TRGOVINA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        3. torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  ČEPOVAN 65 ZA ZDRAVSTVENIM DOMOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Papirna in kartonska embalaža Vsak teden četrtek 

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  ČEPOVAN 88 POKOPALIŠČE Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  ČEPOVAN 96A MLADINSKI CENTER Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

DORNBERK DORNBERK BOJANA VODO. 1 PRI ZDRAV. DOMU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  DORNBERK ČUKLJA 1 NAD O.Š. Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešana embalaža iz plastike in Vsak teden ponedeljek 



 

kovin 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  DORNBERK GREGOR. 30 PRI MARKETU MERCATOR Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  DORNBERK GREGOR. 44 OB CESTI PRED VASJO ZALOŠČE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  DORNBERK GREGOR.13 ZA KS DORNBERK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  DORNBERK GREGORČIČEVA UL. 44 POKOPALIŠČE MKO pokopališki odpadki Vsak teden četrtek 

    Sveče Vsak teden ponedeljek 



 

        četrtek 

        
2. 
ponedeljek 

  DORNBERK KOLODVORSKA 12 NA ŽEL. POSTAJI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Kosovni odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  SAKSID 1A PRI MOSTU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  TABOR 1A PRI DORENBERKU PRED VASJO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

GRADIŠČE NAD 
PRVAČINO GRADIŠČE NAD PRVAČINO 21 NA VRHU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Mešana embalaža iz plastike in Vsak teden ponedeljek 



 

kovin 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  GRADIŠČE NAD PRVAČINO 29 POKOPALIŠČE Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  GRADIŠČE NAD PRVAČINO 5 PRI ELEKTRARNI PRED DU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  
GRADIŠČE NAD PRVAČINO 61 V DOLINI PRED 
OŠEVLJEKOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  
GRADIŠČE NAD PRVAČINO 9 ZAČETEK VASI IZ DORN.-
ČEČK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Kosovni odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  GRADIŠČE NAD PRVAČINO 90 PRI CERKVI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     



 

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  GRADIŠČE NAD PRVAČINO 94 POD CERKVIJO V DOLINI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

GRGAR GRGAR 10 DOL OB CESTI NA ZAČETKU H.Š. Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  GRGAR 117 ODCEP LEVO OD FONTANE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  GRGAR 135 PRI FONTANI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGAR 165K PRED POKOPALIŠČEM NA LEVO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGAR 166 BITEŽ NA KRIŽIŠČU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 



 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGAR 17A DOL OB GLAVNI CESTI NA ZAČETKU  DESNO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGAR 192 FOBCA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGAR 43A PRI OSNOVNI ŠOLI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGAR 44 VRTEC Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  GRGAR 58 PRI MARKETU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Jedilno olje in maščobe 
3. teden v 
Mesecu sreda 

    Kosovni odpadki Vsak teden torek 

    Mešana embalaža iz plastike in Vsak teden petek 



 

kovin 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGAR 64E BREG PRI KOKORAVCU H.Š. 64E Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGAR 73 BREG PRED KRIŽIŠČEM ČEPOVAN RAVNICA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGAR DOL NA SREDINI OB GLAVNI CESTI Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  GRGAR46A VRSTNE HIŠE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

  ZAGORJE V VASI PRI GRGARJU PROTI RAVNICI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 3. teden v četrtek 



 

Mesecu 

GRGARSKE RAVNE DRAGOVICA 21 Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  DRAGOVICE 3 PRED VASJO PRI VODNEM ZAJETJU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGARSKE R.18A BITEŽ LOVSKA KOČA Mešani komunalni odpadki 
1. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  GRGARSKE R.23 BASKE NA SREDINI VASI Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  GRGARSKE R.30 PRI KRAJEVNI SKUPNOSTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGARSKE RAVEN 2 ZABRDO PRED CENTROM VASI Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  GRGARSKE RAVNE 5 ZABRDO V VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  GRGARSKE RAVNE V VASI NA VODI Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

KROMBERK BREG 10 NAD GRADOM LEVO KROMBERK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 



 

  BREG 16C OB CESTI NAD GRADOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

  BREG 27 PRI AVTOODPADU SEVER Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

  DAMBER 28 PARKIRIŠČE ZA BIOTEH. Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

  IZTOKOVA 6 PRED EL.OMARICO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  KEKČEVA POT 4 NA VRHU JAVNI Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  KEKEČEVA POT 1 PRI SKALI NA OVINKU LEVO ZA KEKEC Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  KROMBERK GRAJSKA C.1 POD GRADOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 1. teden v četrtek 



 

Mesecu 

  KROMBERK-VINKA VODOPIVCA 103 Kosovni odpadki Vsak teden sreda 

  MED TRTAMI 3 BLOK-KROMBERK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  PAVŠIČEVO NASELJE 6 PRED NASELJEM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  POD ŠKABRIJELOM 21 PRI SPOMENIKU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  POD ŠKABRIJELOM 24 POD BETONSKIM ZIDOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  POD ŠKABRIJELOM 30A PRI VODOHRAMU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  POD ŠKABRIJELOM 40 NA KRIŽIŠČU PRI OBEH TABLAH Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  PRI HRASTU 13 NA PARK. POKO. SV. TROJICE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

    Sveče Vsak teden torek 



 

        petek 

        2. petek 

  UL. BRATOV HVALIČ 138 DAMBER 2 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  UL. BRATOV HVALIČ 150 DAMBER 1 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  UL. BRATOV HVALIČ 91 DAMBER 3 NA VRHU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  UL. VINKA V. 102B OD GOST. KOMEL Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

  UL. VINKA V. 103C LOKE-NA DESNO KROMBERK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  
UL. VINKA V. 130 ODCEP PROTI GRADU OB CEST 
KROMBER Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  UL. VINKA V. 150B LOKE PRI AVTO. POSTAJI KROMBERK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 



 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  UL. VINKA V. 38 POD VRTCEM ČRIČEK KROMBERK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  UL. VINKA V. 72 V DOLINI NAPREJ OD BRONZI BARA KRO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  UL. VINKA. V. 54 PRI ZAKLONIŠČU OB GLAVNI CES Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 



 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  UL. VINKA. V. 6 NASPROTI KIA SERVIS Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VARDA 3 SPODAJ NAD VETRIŠČEM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  VODOVODNA POT 6 PRI A+A Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 



 

LOKE LOKE  3 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  LOKE 14 POKOPALIŠČE Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Sveče Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

        
2. 
ponedeljek 

  LOKE 1C OD PELOZA NAPREJ Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  LOKE 23A PRI STANKI OD SVETIL Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  LOKE 28 ZA SVETILI PRI ŠTEFANU Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  LOKE 40 AJŠEVICA ODCEP ZA KROM. PRI MOSTU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

LOKOVEC LOKOVEC 10 PRI GAMZINIH Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 105 REŠTELA PRED KOVAŠTVOM LEBAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 108 ZGORNJI NOVO MESTO OD WINKLERJA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 2. 



 

GOR ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 121 SREDNJI PRI POLICISTU Mešani komunalni odpadki 
3. teden v 
Mesecu torek 

  LOKOVEC 131  PODROB NA KRIŽIŠČU-SREDNJI LOKOVEC Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 135  KREDARJEVO BRDO OB CESTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 139 SREDNJI PRI KAČARJU-PIRIHU H.Š. Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 15 Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 170 ZGORNJI PRI MUROVCU OB CESTI NA KRIŽI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 177 ZGORNJI VRH JEČMENC IN VRATA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  LOKOVEC 180A PODŠPIK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 204 ŠPILNIK OB CESTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 209 ZGORNJI PODGOZD ZADRAGA Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 



 

  LOKOVEC 21 SPODNJI PRI GORJUPU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        
2. 
ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  LOKOVEC 214 PRI GOSTILNI PAVŠIČ (GRBUNČU) H Š. Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 218  PRI GARAŽAH OB CESTI-ZGORNJI LOKOVEC Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 223 ZGORNJI V LAZNI ZADNJI KONTEJNER Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 32 POD HRIBOM OB CESTI PRI BRUNOTU Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 35 PRI ČRNCU OB CESTI Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 59 SREDNJI PRI PAVLNOVIH Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 62 PREGLEVKA PAJERJI  PRI NOVI HIŠI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  LOKOVEC 71 NASPROTI TOVARNE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 



 

  LOKOVEC 79 PRI GOSTILNI WINKLER Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

LOKVE LOKVE 15 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  LOKVE 23 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  LOKVE 32 PRI STAREM HOTELU OB CESTI ZA ČEPOVAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  LOKVE 45 PRI VIKENDIH-CESTA ZA LAZNO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  LOKVE 46 POKOPALIŠČE Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. sreda 

  LOKVE 6 NA ZAČETKU VASI PRI SKOKOVIH Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  LOKVE 61 PROTI PREDMEJI OB CESTI Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  LOKVE 64A PRI UKOVIH OB CESTI Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

NEMCI NEMCI 2 PRI H.Š. RIJAVEC Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  NEMCI 6 V VASI PRI H.Š. Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  NEMCI 8 PRED VASJO Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

NOVA GORICA BARJE 4 PALUDE NOVA GORICA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 4. sreda 

  BAZOVIŠKA ULICA 1A ZA BIFEJEM STADIONČEK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  BAZOVIŠKA ULICA 6 ŠPORTNI PARK KEGLJIŠČE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Mešana embalaža iz plastike in Vsak teden četrtek 



 

kovin 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  BIDOVČEVA ULICA 3 ENOTA NOVA GORICA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  BIDOVČEVA ULICA 3 ZA ELEKTRO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 4. sreda 

  CANKARJEVA 1 VRTEC CICIBAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     



 

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 11 VHOD IVANA REGENTA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 14 BUNKER 36-51 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

  CANKARJEVA 15 39-66 VHOD NA IVANA REGENTA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 16 BUNKER 37-52 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

  CANKARJEVA 28 PRED BETONSKIMI GARAŽAMI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 32 ZA BETONSKIMI GARAŽAMI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 4 ERJAVČEVA; 12-50 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 42 34-65 ZA KIOSKOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 



 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 46 33-64 ZA KIOSKOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 60 ZA METULJEM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 62 KARE 5 PRED METULJEM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Jedilno olje in maščobe 
3. teden v 
Mesecu torek 



 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 62A NASPROTI METULJA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 76 PRI SEMAFORJU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA 82 ZA KARE 5; 69,70 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 



 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA ULICA 12 PRI REST. TRIGLAV Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden torek 

        četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CANKARJEVA ULICA 66 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  CESTA 15. SEPTEMBRA 10 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  CESTA 15. SEPTEMBRA 12 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  CESTA 15. SEPTEMBRA 14 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  CESTA 25. JUNIJA 1A NC QLANDIA NG Jedilno olje in maščobe 3. teden v torek 



 

Mesecu 

  CESTA 25. JUNIJA 1J Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

  CESTA 25.JUNIJA 3 TRGOVINA HRAST 4 PRI IDEALU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  DELPINOVA 12 24-34-STANOVANJSKI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  DELPINOVA 22 TRG.CENTER-PARKIRIŠČE Papir in karton     

  DELPINOVA 8 44-35 ZA PRIMORKO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     



 

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  DELPINOVA ULICA 16 
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

  DELPINOVA ULICA 22 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

        sreda 

        četrtek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  DELPINOVA ULICA-PREHRANA 1/TRŽNICA Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

  EDA CENTER - STANOVANJSKI DEL 2 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papirna in kartonska embalaža Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

    Steklena embalaža Vsak teden petek 

  ERJAVČEVA 25 NAPREJ OD KOGOJEVE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  ERJAVČEVA 31 STRELIŠKA TOPOLI NOVA STAVBA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  ERJAVČEVA ULICA 34 KRIŽIŠČE S PRVOMAJSKO SPREDAJ Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  ERJAVČEVA ULICA 8 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden četrtek 

  GORTANOVA UL. 26  MOST PANOVEC Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 



 

        sobota 

    Papir in karton     

  GORTANOVA ULICA 6 NAPREJ OD DU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden četrtek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  GRADNIKOVA 6 OBRTNI DOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  GRČNA 13 ZA PETROLOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

  GRČNA 14 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 16 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 17 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 18 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 20 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 22 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 24 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 26 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 28 NA DVORIŠČU OB CESTI Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 29 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 31 NA OVINKU OB KONCU ULICE Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 31 NA SREDINI ULICE Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 32 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 33 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 34 NA OVINKU NA KRIŽIŠČU Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 



 

  GRČNA 34 NA OVINKU NA KRIŽIŠČU COPATEK Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 35 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 35 OB OGRAJI ODCEP DESNO NA ZAČETKU Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 36 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 36A Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 37 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 38 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 38 OB CESTI Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 4 PRI KROŽIŠČU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  GRČNA 40 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 42 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 43 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 45 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 0. četrtek 

  GRČNA 46 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 46A Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 47 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 47A Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 48 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 50 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 50A Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 



 

  GRČNA 50A NA PLOČNIKU ZA MODRIJANOM Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 51 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 52 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 52 NA JAŠKU PRED MODRIJANOM Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 53 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 54 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 55 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 56 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 58 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 59 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 60 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 61 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 62 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 63 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 64 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 65 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 66 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 67 NA VOGALU DVORIŠČA BIZJAK EMIL Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 69 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 73 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 73A Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 73A OB PROMETNEM ZNAKU Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 75 FRIZERSKI SALON MARIJA BENČINA Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 75 OB CESTI OB OGRAJI Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 77 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 79 LESKOVEC VASJA Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 81 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 83 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GRČNA 89 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 



 

  GRČNA 91 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  GREGORČIČEVA UL. 12A (NG) 19-13 PROTI DU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  GREGORČIČEVA UL. 12C (NG) 18-12 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  GREGORČIČEVA UL. 25 (NG) KRIŽIŠČE PRI DU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     



 

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  GREGORČIČEVA ULICA 19 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  IVANA REGENTA 1A LEDINE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  KIDRIČEVA 16B PRI SODIŠČU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden četrtek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  KIDRIČEVA 16B ZA BEVKOVIM TRGOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 



 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  KIDRIČEVA 29C PRI ZAVAROVALNICI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  KIDRIČEVA 30 ZELENICA MED BLOKOMA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  KIDRIČEVA 33C PRED OŠ FRANA ERJAVCA Jedilno olje in maščobe 
3. teden v 
Mesecu torek 

  KIDRIČEVA ULICA 31C NASPROTI DOMA UPOKOJENCEV Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  KOLODVORSKA 8 ŽEL.POSTAJA SVP Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 



 

  KOLODVORSKA POT 8 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

  LEDINE 1 ZA KEMOMETALOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  LEDINE 137 PROTI PARTIZANSKI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  LEMUTOVA ULICA 2 VETRIŠČE 6,7 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  PARTIZANSKA UL. 57 PRI AVTO VUGA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

  PARTIZANSKA UL. 59 PROTI ŠOLI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  POD GRČNO 10 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 12 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 14 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 15 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 16 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 18 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 20 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 23 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 24 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 25 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 26 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 



 

  POD GRČNO 27 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 28 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 29 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 3 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 30 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 31 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 32 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 34 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 35 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 36 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 37 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 4 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 42 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 4A Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 5 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 6 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 7 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  POD GRČNO 8 Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. četrtek 

  PREŠERNOVA ULICA 1 PRI HOTEL PARK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  REJČEVA ULICA 11 ZGRADBA ZVEZDA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 



 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  REJČEVA ULICA 13 ZA PECIVOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  REJČEVA ULICA 24-PRI PECIVU NOVI BLOK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  REJČEVA ULICA 5- BAZENI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 



 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  REJČEVA ULICA 5 BLOK MOČERAD Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  RUTARJEVA 15-40 POD SMREKO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  SEDEJEVA ULICA 2A Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 4. sreda 

  SEDEJEVA ULICA 8 PRED GRAFIKO SOČA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešana embalaža iz plastike in Vsak teden četrtek 



 

kovin 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 4. sreda 

  STRELIŠKA PANOVEC - OKR.TRIMČEK Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

  STRELIŠKA POT 14 POD KAPELO NOV OBJEKT Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

  STRELIŠKA POT 6 POD KAPELO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  ŠČEDNE 14 SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  TRUBARJEVA 5A NAPREJ OD JASLI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 



 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  TRUBARJEVA ULICA 9A Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     

  TUMOVA ULICA 3 NASPROTI VRTCA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     



 

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. GRAD. BRIGADE 23 - 4 KINGS BAR Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. GRAD. BRIGADE 3 - 7 NA KONCU PARKIRIŠČA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

        sreda 

        četrtek 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. GRAD. BRIGADE 3 ZA LEKARNO 
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 



 

  UL. GRAD. BRIGADE 31 - 2 PRI KNJIŽNICI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. GRAD. BRIGADE 33 - 3 NA SREDINI LEVO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Kosovni odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

        sreda 

        četrtek 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. GRAD. BRIGADE 49 - 1 NA ZAČETKU LEVO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

        sreda 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. GRAD. BRIGADE 4A - 6 PRI FURS Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. GRAD. BRIGADE 63 - KARE 8 VHOD V GARAŽE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. RADA SIMONITIJA 17 VETRIŠČE SEVER Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Mešana embalaža iz plastike in Vsak teden sreda 



 

kovin 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. TOLMIN. PUNTARJEV 10 PDG Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden četrtek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. TOLMIN. PUNTARJEV 14 - 9 SLOVENIKA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. TOLMIN. PUNTARJEV 4 NEBOTIČNIK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

        2. sreda 



 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

  
UL.ŠANTLOVIH 2 VEČSTANOVANJSKI OBJEKT POD 
KAPELO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 4. sreda 

  ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 1 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        petek 

  ULICA IVANA REGENTA 4 VRSTNE HIŠE 9-17 OB CESTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  ULICA IVANA REGENTA 6 VRSTNE HIŠE 29-35 NA OVINKU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 



 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  ULICA MARIJA KOGOJA 46 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Jedilno olje in maščobe 
3. teden v 
Mesecu torek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  VOJKOVA CESTA 107A BLOKI "HAWAI" NG Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  VOJKOVA CESTA 31 NAPREJ OD HERMELIKE 
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 



 

  VOJKOVA CESTA 31 ODCEP ŽABJI KRAJ Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  VOJKOVA CESTA 39 NASPROTI KARE 8 ZA ZIDOM SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  VOJKOVA CESTA 49 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  VOJKOVA CESTA 49 ZA EUROSPINOM 
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  VOJKOVA CESTA 6 PRI HECU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    Mešana embalaža iz plastike in Vsak teden sreda 



 

kovin 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  XXX. DIVIZIJE 3B NOVI OBJEKT LEVI BOKS Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  XXX. DIVIZIJE 3B V BOKSU 2 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  XXX. DIVIZIJE 48 - 3-20, 4-21 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Jedilno olje in maščobe 
3. teden v 
Mesecu torek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 



 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  XXX. DIVIZIJE 58 - 22 ZA SEMAFORJEM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

OSEK OSEK 18C PRI POKOPALIŠČU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  OSEK 1A H.Š. DESNO STANKOVA POT Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

  OSEK 45 BRCE PRI MEHANIKU VINKU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

  OSEK 46B PRED VASJO PRI MOSTU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

    Papir in karton     



 

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

OZELJAN OZELJAN 117 POD ŽAGO OD GRADA NAPREJ Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  OZELJAN 127A KONČE OD MLINA PRVI KONTEJNER Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  OZELJAN 20 PRI CESTI AVTOBUSNA SMER NOVA GORICA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  OZELJAN 28A Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

  OZELJAN 2B HALE ODCEP ZA VOGRSKO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  OZELJAN 52 PRI TRGOVINI MERCATOR Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Kosovni odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 1. teden v četrtek 



 

Mesecu 

  OZELJAN 54 PRI POKOPALIŠČU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

    Sveče Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

        
2. 
ponedeljek 

  OZELJAN 66D LANJŠČE FAKINOVCA PRI MOSTU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  OZELJAN 6A Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  OZELJAN KONČE NA VRHU PRI DROTU Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

POTOK PRI DORNBERKU 
POTOK PRI DORNBERKU 1 NA KONCU VASI ODCEP 
DESNO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 



 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

PRESERJE BRJE 121 SVETI MARTIN Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  PRESERJE 115 VRH V VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRESERJE 14A 3. PRI KUHARICI POT PROTI SV. MARTINU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  PRESERJE 20 3. PRED AVTOPR. SMER SV.MARTIN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRESERJE 25 PRI GOSTILNI IN TRGOVINI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRESERJE 42B 2. PROTI SV.MARTINU PRI FARMI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  PRESERJE 4A 4. NA VRHU HRIBA SMER SV.MARTIN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 



 

  PRESERJE 5 1. POT PROTI SV.MARINU PRI HRASTU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  PRESERJE 62 PRED KMEČKIM TURIZMOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRESERJE 77A VRH SVETA KATARINA Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

PRISTAVA KOSTANJEVIŠKA C. 1 RAFUT NA VRHU OB CESTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

  KOSTANJEVIŠKA C. 2 RAFUT PRISTAVA NAD CESTO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  KOSTANJEVIŠKA C.31 PRISTAVA KONEC VRSTNE HIŠE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

  KOSTANJEVIŠKA C.54 PRISTAVA ZAČETEK VRSTNE HIŠE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 
2. 
ponedeljek 



 

  STRMA POT 9 RAFUT NAD PRISTAVO NG Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

  ULICA P. TOMAŽIČA 1 PRISTAVA RAFUT Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

PRVAČINA PRVAČINA 123 A in 123 B Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRVAČINA 139 PRI KMEČKEM TURIZMU PRI HIDRANTU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

  PRVAČINA 178 PRI POKOPALIŠČU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     



 

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRVAČINA 19 NA ZAČETKU ČEZ ŽELEZ. PROGO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRVAČINA 211 POD ZIDOM NA SREDI VASI Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

  PRVAČINA 215E RUMENA BLOKA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRVAČINA 239 LAŽNIVA POT NA KONCU VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRVAČINA 47 ZADRUŽNI DOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

        petek 



 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRVAČINA 5A PRI MOSTU PODFRATA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

  PRVAČINA 83A POD CESTO ZA DORNBERK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRVAČINA 95 NASPROTI MERCATORJA POD ZIDOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  PRVAČINA 98A PRI NOVIH BLOKIH Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

  PRVAČINA118B PRED ŽEL.P.PRI TRAFO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

RAVNICA PODGOZD 12 V VASI PRI LJUBOTU Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  PODGOZD 16 NA KRIŽIŠČU ZA NEMCE Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. sreda 

  PODGOZD 9 PRED VASJO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  RAVNICA 1 SLEME Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  RAVNICA 24 NA ZAČETKU VASI PRI VODNJAKU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  RAVNICA 2A NA MOSTU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  RAVNICA 39A PRI CERKVI Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  RAVNICA 4 ZA MOSTOM  H.Š.4 POD OREHI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  RAVNICA 41A PRI PEČI PRED VASJO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  RAVNICA 46 PRI H.Š.46 PRED KRAJEM TRNOVO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  RAVNICA 47 SEDOVEC PRI AVTO. POSTAJI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  RAVNICA 8 PRI POKOPALIŠČU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  SEDOVEC Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

ROŽNA DOLINA CESTA PARTIZANSKE TEHNIKE 4  NA ODLAGALIŠČE Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  LISKUR 16 LISKUR 2.10-18 NA MAK.POTI LEVO IZ STARA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  LISKUR 1C LISKUR 1.OB CESTI ROŽNA DOLINA Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  LISKUR 25 NASPROTI TABLE STARA GORA Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  LISKUR 4 PRI FELTRINU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  LISKUR 9 LISKUR 4. PRI OREHU  IZ STARA GORA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešana embalaža iz plastike in Vsak teden petek 



 

kovin 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  OD.SG- NA VHODU 
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

  POD GRIČEM 2 ROŽNA DOLINA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  POKOPALIŠČE STARA GORA 1.POLINA Sveče Vsak teden torek 

        petek 

        2. petek 

  POKOPALIŠČE STARA GORA 2.POLINA Sveče Vsak teden torek 

        petek 

        2. petek 

  POKOPALIŠČE STARA GORA 3.POLINA Sveče Vsak teden torek 

        petek 

        2. petek 

  POKOPALIŠČE STARA GORA 4.POLINA Sveče Vsak teden torek 

        petek 



 

        2. petek 

  POKOPALIŠČE STARA GORA 5.POLINA Sveče Vsak teden torek 

        petek 

        2. petek 

  POKOPALIŠČE STARA GORA NAD VEŽICAMI Sveče Vsak teden torek 

        petek 

        2. petek 

  POKOPALIŠČE STARA GORA PARKIRIŠČE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  UL. PART. TEHNIKE 6 PRI TEHTNICI CERO Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  ULICA 25. MAJA 29 NA KRIŽIŠČU UL. J.MIHEVCA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

  ULICA 25. MAJA 71 VRH SMREKE ROŽNA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 



 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

  ULICA 9. MAJA 13 GRČA-ROŽNA DOLINA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  ULICA PART. TEHNIKE 6 PRED ODLAGALIŠČEM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VIPAVSKA C. 130A AJŠEVICA VRH PRI AVTO. POSTAJI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     



 

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VIPAVSKA C. 2C OTROŠKO IGRIŠČE ROŽNA DOLINA Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

  VIPAVSKA CESTA  MIKLAVNIK ZA BAJTO SLEPA ULICA Mešani komunalni odpadki Vsak teden 2. torek 

  VIPAVSKA CESTA 100D PRI BAJTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VIPAVSKA CESTA 112 PRED OCEPOM ZA ODLAGALIŠČE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

  VIPAVSKA CESTA 116 OD BAJTE PRI MOSTU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

  VIPAVSKA CESTA 126 PRED OCEPOM ZA ODLAGALIŠČE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  VIPAVSKA CESTA 13 Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

  VIPAVSKA CESTA 15 OD NADVOZA DESNO OB CESTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 



 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VIPAVSKA CESTA 15 PRIMEX ROŽNA DOLINA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VIPAVSKA CESTA 2 CARINARNICA ROŽNA DOLINA Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

  
VIPAVSKA CESTA 5 ZA PETROLOM NA ZAČETKU 
UL.25.MAJA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 
2. 
ponedeljek 

  VIPAVSKA CESTA 55 ZA MERKURJEM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 



 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VIPAVSKA CESTA 64 ZA 924 BAROM PRI MIZARJU Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  VIPAVSKA CESTA 80 PRI TRAFO POSTAJI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VIPAVSKA CESTA 90 ZA RASTLINJAKOM Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

SOLKAN BORISA KALINA 1 V HRIB Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 



 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

  CESTA IX. KORPUSA 62 NAPREJ OD PIONIRSKE OB CESTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CESTA IX. KORPUSA 88 MINIMARKET SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  CESTA IX. KORPUSA 98A PRI PETROLU SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 



 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  KLANEC 14 LANGOBARDSKA 6 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  MED OGRADAMI 3 SOLKAN-STANOVANJSKI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

        sreda 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  MILOJKE ŠTRUKELJ 1 PRI ARENA BARU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 



 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  MILOJKE ŠTRUKELJ 19 NASPROTI AVTOBUSNE P. SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  MIZARSKA UL. 13 ZA SPOMENIKOM SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 



 

  PARTIZANSKA UL. 9 PARKIRIŠČE IZ PRVOMAJSKE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  POD VINOGRADI 3 ŽABJI KRAJ ZA GARAŽAMI SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  POT NA BREG 12 SOLKAN LEVO ČEZ ŽEL. PREHOD Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     



 

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  PRVOMAJSKA 6 STARA CARINARNICA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  PRVOMAJSKA UL. 23 MAJSKE POLJANE NG Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 4. sreda 

  PRVOMAJSKA ULICA 35 - SUPERNOVA Jedilno olje in maščobe 
3. teden v 
Mesecu torek 

  PRVOMAJSKA ULICA 39 
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

  SKALNIŠKA CESTA 10 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  SKALNIŠKA CESTA 11 KROŽIŠČE PRI LAPOSU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  
SKALNIŠKA CESTA 5 ODDIH NAD GOSTILNO 
STANOVANJSKI Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  SOŠKA CESTA 22 POT ZA POKOP.SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 



 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  SOŠKA CESTA 31 POKOPALIŠČE SOLKAN Sveče Vsak teden torek 

        petek 

        2. petek 

  SOŠKA CESTA 36 PRED ODCEPOM ZA ŽOGICO SOLKAN Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  SOŠKA CESTA 38 PRED ODCEPOM ZA ŽOGICO SOLKAN Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  SVETA GORA 2 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ŠOLSKA ULICA 20 PRI TRAFO POSTAJI SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  ŠOLSKA ULICA 25 
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Papir in karton     

  ŠOLSKA ULICA 58 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ŠOLSKA ULICA 60 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 



 

  ŠOLSKA ULICA 62 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ŠOLSKA ULICA 66 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TOMINČEVA UL. 2 SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  TRG JOŽETA SREBERNIČA 8A SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Kosovni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  UL. LUDVIKA SLOKARJA 2 OB PARKU SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Mešana embalaža iz plastike in Vsak teden sreda 



 

kovin 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        torek 

        sreda 

        četrtek 

        sobota 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  ULICA BORISA KALINA 1 PRI ŠOLI SOLKAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Jedilno olje in maščobe 
3. teden v 
Mesecu torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden sreda 

        petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        sreda 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 2. sreda 

  ULICA KLEMENTA JUGA 7 Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

  ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 62 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 66 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 68 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 70 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 70A Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 74 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 76 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 



 

  ULICA MILOJKE ŠTRUKELJ 80 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  VELIKA POT 14 - IND. CONA SOLKAN NA PARKIRIŠČU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    Biorazgradljivi odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 4. sreda 

  VELIKA POT 15A - IND. CONA SOLKAN OB ŽELEZNICI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža Vsak teden 4. sreda 

SPODNJA BRANICA SPODNJA BRANICA 31 PRI POTOKU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

STARA GORA CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI NOVA GORICA Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

  STARA GORA 10A PROTI VOGRSKEM ZA MAKUCOM Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  STARA GORA 14 VRH NA KRIŽIŠČU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 



 

  STARA GORA 18 PRI OK KORAL Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  STARA GORA 24A 1.OD OK KORALA H.Š.24 PROTI Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

ŠEMPAS ŠEMPAS 159 PRI POKOPALIŠČU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  ŠEMPAS 159A POKOPALIŠČE Sveče Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

        
2. 
ponedeljek 

  
ŠEMPAS 160A MAK. POT PROTI VOGRSKEM PRI 
POGAČNIKU Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  ŠEMPAS 171A POT PROTI OZELJANU PRI MOSTU DESNO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  ŠEMPAS 173 Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 



 

  ŠEMPAS 189 NA NOVEM ZIDU OB TABLI OB GLAVNI CESTI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  ŠEMPAS 52B PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  ŠEMPAS 76B NA PARK. OSNOVNA ŠOLA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  ŠEMPAS 9 NOVI BLOK PRI ZANU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

  ŠEMPAS 90 NAPREJ OD CERKVE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 



 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

        petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

ŠMIHEL ŠMIHEL 16A LIVIŠČE-KRIŽIŠČE ŠMIHELJ OZELJAN Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  ŠMIHEL 27 NA HRIBU PRED OSMICO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ŠMIHEL 4 PRISTAJ.PADALCEV Kosovni odpadki Vsak teden sreda 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  ŠMIHEL 41 NA HRIBU PRI VINKOTU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ŠMIHEL 55 PRI CERKVI Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ŠMIHEL 58 JAMA POKOPALIŠČE Sveče Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

        
2. 
ponedeljek 

TRNOVO TRNOVO 1H NOVO NASELJE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO 29A-REBEK Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO 2D NOVO NASELJE PRI H.ŠT. 2D Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO 32 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO 34E RIJAVCI OB CESTI TRNOVO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO 37 ZA TRGOVINO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  TRNOVO 51 OB CESTI PRI OVČARJU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO 7 GOZDARSKA HIŠA CESTA ZA RIJAVCE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO 83 RIJAVCI V VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  TRNOVO 88-KOVAČEVI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

  TRNOVO 92 OB CESTI PROTI NEMCEM Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO 98C ODCEP ZA MIMOVEC IZVEN VASI Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO GLOBOKO CESTA PROTI ZAVRHU VOGLARJI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 



 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  TRNOVO NA MUROVI OB CESTI ZA TRPINOVŠČE Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO NN PRED VASJO-PADALCI Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO REZIJA OB CESTI ZA TRPINOVŠČE Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

  TRNOVO TRPINOVŠČE-VIKENDI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  TRNOVO ZAVRH DOLINA PRI TRNOVEM Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  ZBC TRNOVO Izrabljene gume Vsak teden torek 

        petek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

VITOVLJE VITOVLJE 15A PRIREDITVENI PROSTOR Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VITOVLJE 23 STARA ŠOLA V VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 



 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

  VITOVLJE 29A NA OVINKU POD VASJO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

  VITOVLJE 43 NOVO NASELJE ČIKAVEC Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VITOVLJE 45G BRDO PRED ČIKAVCEM NAD KMEČ.TURIZ. Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

  VITOVLJE 46A ČIKAVC Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

  VITOVLJE 63C DOLENJE POD VASJO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VITOVLJE 66 KRIŽIŠČE SVETA LUCIJA Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden petek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VITOVLJE 70A BADALIČI NAD DOLENJAMI Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

  VITOVLJE 73A PRI OLGI VISOKO Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešana embalaža iz plastike in Vsak teden petek 



 

kovin 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
1. teden v 
Mesecu četrtek 

  VITOVLJE 7C UŽIČE Mešani komunalni odpadki Vsak teden petek 

  VITOVLJE 82 VISOKO 1. DESNO Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  VITOVLJE 87 VISOKO LEVO V VASI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

  VITOVLJE 91 BRCE VHOD ZA STARO ŠOLO ŠEMPAS Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden torek 

VOGLARJI VOGLARJI 1 PRI H.Š.1 
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden 2. četrtek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

  VOGLARJI 31 NA HRIBU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  VOGLARJI 32 ZASELEK ZAGRAJA V DOLINI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  VOGLARJI 44 Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  VOGLARJI 47 OSNOVNA ŠOLA Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

  VOGLARJI NA KRIŽIŠČU PRI AVTOBUSNI POSTAJI Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden sreda 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
3. teden v 
Mesecu četrtek 

ZALOŠČE ZALOŠČE 12B PRI ZALOŠČANU Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 



 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  ZALOŠČE 30S NA GMAJNI PRI KMETIJI GREGORIČ Biorazgradljivi kuhinjski odpadki Vsak teden torek 

    
Mešana embalaža iz plastike in 
kovin Vsak teden ponedeljek 

    Mešani komunalni odpadki Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

    Papir in karton     

    Steklena embalaža 
2. teden v 
Mesecu ponedeljek 

  ZALOŠČE 63 POKOPALIŠČE Sveče Vsak teden ponedeljek 

        četrtek 

        
2. 
ponedeljek 

 
 

* Pri odvozu sveč iz pokopališč  je nekoliko povečan obseg odvozov le za določene mesece in sicer v oktobru in del novembra 
Pomen izrazov v planu odvoza:  
 
Sektor :   ime kraja v občini 
Lokacija:          natančnejši opis lokacije prevzemnega mesta oz. eko otoka-zbiralnice  
Opis tipa odpadkov: ime odpadka, ki se ga prevzema na posamezni lokaciji 
Obdobje:  pogostost odvozov v posameznem obdobju (npr. vsak teden pomeni tedenski odvoz, 2. teden v mesecu pomeni, da je 
odvoz enkrat mesečno in sicer drugi teden v mesecu. Če je napisano vsak teden (obdobje) in Dan pa 2. četrtek pomeni, da je odvoz vsak 2. 
četrtek, se pravi dvakrat mesečno 
Dan:   Dan v tednu, ko se odpravlja odvoz 
Urnik obratovanja zbirnih centrov v Mestni občini Nova Gorica je objavljen na spletni strani izvajalca javne službe. Morebitne spremembe 
urnikov obratovanja se usklajuje s pristojnimi občinskimi službami. 
 
Zbirni center CERO Nova Gorica zadošča pogojem veljavne zakonodaje o času obratovanja zbirnih centrov in sicer:  



 

Izvajalec javne službe mora odpadke iz prvega odstavka tega člena v zbirnem centru prevzemati najmanj 30 ur na teden, od tega najmanj 10 ur 
po 15. uri in najmanj dve soboti na mesec po štiri ure.



11.0 NORMATIVI ZA OBRAČUN KOLIČINE STORITEV ZA 
POGODBENE UPORABNIKE 

 
Enota količine storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov 
je teža (kg) odpadkov, ki jih uporabniki storitev prepustijo izvajalcu zbiranja. Sodilo za 
razdelitev količine storitve na povzročitelja odpadkov je izračunana vsakoletna predračunska 
količina zbranih odpadkov na osebo, ki se izračuna na podlagi podatkov preteklega obdobja, 
ter upoštevanja vplivov na količine v prihodnjem obdobju. 
 
Cene storitev ravnanja z odpadki za pravne osebe so izražene v evrih na kilogram in so enake 
kot za gospodinjstva. 

 
Količine storitev ravnanja z odpadki za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike ali 
posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, se opredelijo na podlagi sklenjene pogodbe 
med povzročiteljem odpadkov in izvajalcem zbiranja, pri čemer se upošteva normative, ki so 
za posamezno vrsto dejavnosti določene s tem pravilnikom, kot sledi v nadaljevanju.  

 
Način obračunavanja zbiranja komunalnih odpadkov se določi ločeno za: 

• pogodbene uporabnike javne službe, to je tiste uporabnike, ki ustvarijo bistveno večjo 
količino komunalnih odpadkov kot posamezno gospodinjstvo in so zato dolžni imeti 
lastno posodo (ali več posod) za odpadke, 

• ostale uporabnike javne službe: gospodinjstva, lastnike oziroma uporabnike počitniških 
objektov in drugih objektov, uporabnike poslovnih objektov in manjša podjetja oziroma 
obrtnike ter druge izvajalce pridobitne dejavnosti – nepogodbene uporabnike (vinarje, 
kmečke turizme ipd.), ki ustvarjajo manjše količine odpadkov kot pogodbeni uporabniki 
in oddajajo odpadke v skupne (javne) posode za odpadke. 
 

Pogodbenim uporabnikom se obračunavajo storitve javne službe glede na količino zbranega 
ostanka komunalnih odpadkov (mešanih komunalnih odpadkov), merjeno v kilogramih (kg). V 
kolikor izvajalec javne službe ne izvaja tehtanja odpadkov pogodbenim uporabnikom javne 
službe pri individualnem praznjenju posod za odpadke, se količina odpeljanih odpadkov v kg 
ugotavlja kot zmnožek prostornine posamezne posode za odpadke izražene v litrih, števila 
praznjenj posamezne posode in povprečne specifične teže  mešanih komunalnih odpadkov 
izražene v kg na 1 liter prostornine posode odpeljanih v preteklem koledarskem letu. 
 
Pogodbenim uporabnikom se količina odpadkov oddanih v obdelavo določi tako, da se 
določena količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov  pomnoži z razmerjem obračunske 
količine vseh odpadkov oddanih v obdelavo v preteklem obdobju (letu) proti obračunski količini 
vseh zbranih mešanih komunalnih odpadkov v preteklem obdobju (letu). 
 
Pogodbenim uporabnikom se količina odloženih ali odstranjenih odpadkov določi tako, da se 
določena količina zbranih mešanih komunalnih odpadkov  pomnoži z razmerjem obračunske 
količine vseh odloženih ali odstranjenih odpadkov v preteklem obdobju (letu) proti obračunski 
količini vseh zbranih mešanih komunalnih odpadkov v preteklem obdobju (letu). 
 
Pogodbenim uporabnikom se storitev javnih služb obračuna kot zmnožek tako ugotovljenih 
količin in potrjenih cen posamezne gospodarske javne službe, izraženih v EUR/kg. 
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12.0 NORMATIVI ZA OBRAČUN KOLIČINE STORITEV ZA 
NEPOGODBENE UPORABNIKE 

 
 
Ostalim uporabnikom se obračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene 
količine in cene posameznih storitev javnih služb na osebo na mesec in sicer: 

• pavšalno količino zbranih komunalnih odpadkov brez bioloških odpadkov, 

• pavšalno količino zbranih bioloških odpadkov, 

• pavšalno količino odpadkov oddanih v obdelavo in 

• pavšalno količino odloženih ali odstranjenih odpadkov. 
 

Pavšalne količine odpadkov na osebo na mesec se ločeno določijo za 

• zbrane komunalne odpadke brez bioloških odpadkov,  

• zbrane biološke odpadke, 

• odpadke oddane v obdelavo in 

• odložene ali odstranjene odpadke,  
tako, da se predračunske količine odpadkov v naslednjem obdobju (letu) delijo s  številom  
uporabnikov. 
 
Cena storitev javnih služb na osebo na mesec se izračuna kot vsota zmnožkov pavšalnih 
količin posameznih storitev na osebo na mesec in cen posameznih storitev javne službe. 
 
Za uporabnike poslovnih objektov oziroma prostorov, ki z izvajalcem GJS zbiranja komunalnih 
odpadkov nimajo posebej sklenjene pogodbe, se zaračunavajo storitve javne službe glede na 
pavšalno določene količine oddanih odpadkov v sorazmerju z uporabljano poslovno površino 
objektov oziroma prostorov.  
 
Obračunska lestvica je naslednja: 

• za poslovno površino           do 29 m²   1 oseba, 

• za poslovno površino od 30 do 44 m²   2 osebi, 

• za poslovno površino od 45 do 59 m²   3 osebe, 

• za poslovno površino od 60 do 75 m²   4 osebe. 
Za vsakih naslednjih 15 m² poslovne površine se upošteva dodatno še 1 (ena) oseba. 

 

13.0 POGOJI ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA OBRAČUN 
STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI IZ URADNIH EVIDENC 

 
Občina je dolžna dostaviti izvajalcu zbiranja potrebne podatke o fizičnih uporabnikih za 

obračun storitev javne službe 4 x letno, in sicer: 

-       podatke o nosilcih gospodinjstev in število oseb v gospodinjstvu po naslovu na območju 
občine, oziroma o lastnikih stanovanjskih in drugih objektov, 

-       podatke o lastnikih oziroma uporabnikih počitniških objektov, praznih stanovanjskih 
objektov, 

-       število oseb s stalnim in začasnim bivališčem po naslovu bivanja. 
 

Obveznost sporočanja ažurnih podatkov za obračun storitev je v skladu z določili Odloka na 
strani uporabnikov storitev, ki so dolžni obveščati izvajalca o vsaki spremembi podatkov, ki 
vpliva na obračun storitev javne službe. 
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Če uporabnik izvajalcu zbiranja ne sporoči potrebnih podatkov v skladu z določili Odloka, ima 
izvajalec pravico pridobiti in za obračun storitev ravnanja z odpadki uporabiti podatke iz 
evidenc, ki jih dostavi občina.  
 
Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec določi tudi izvedenca. Stroški v zvezi 
s pridobivanjem podatkov in stroški izvedeniškega mnenja bremenijo uporabnika. 
 

14.0 POGOJI ZA DAJANJE NAVODIL ZA RAVNANJE Z 
ODPADKI, KI NI POSEBEJ UREJENO Z ODLOKOM 

 
Pogoje za izdajo raznih navodil določi izvajalec javne službe ali pooblaščen zbiralec, 
predelovalec odpadkov ali drugi ustrezni državni in občinski organi, skladno s pooblastili. 
 

15.0 POGOJI ZA ODLOČANJE O POSEBNIH PRIMERIH 
DRUGAČNEGA NAČINA RAVNANJA Z ODPADKI  

 
Koncesionar vzdrževanja javnih površin v občini je dolžan poskrbeti za odvoz odpadkov iz 
košev, zelenic in drugih površin, ki jih po pogodbi redno vzdržuje, jih oddati pri pooblaščenem 
zbiralcu odpadkov (izvajalcu javne službe) in za to plačati tudi stroške oddaje odpadkov. 
Prepovedano je odlaganje tovrstnih odpadkov v skupinske ali individualne posode (zbiralnic - 
ekoloških otokov, prevzemnih mest) pri gospodinjstvih ali drugih uporabnikih.  


