
Zbiranje kosovnih odpadkov ''od vrat do vrat'' v občini Ilirska Bistrica 

 
Kaj in kam odlagamo? 

 

Akcija odvoza kosovnih odpadkov je ena izmed akcij, s katerimi želimo očistiti bivalno okolje in preprečiti 

nastanek divjih odlagališč. Vsako gospodinjstvo v občini Ilirska Bistrica ima možnost redne akcije zbiranja 

kosovnih odpadkov, brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov po sistemu ''od vrat do vrat'' enkrat letno v količini 

do 2m
3
. Spodaj omenjene odpadke bomo po vašem predhodnem naročilu prišli iskat k vam na dom.  

 

  
 belo tehniko (hladilniki, zamrzovalniki, pralni 

in sušilni stroji, štedilniki ipd.) 

 pohištvo (kopalniška oprema, leseno 
pohištvo, oblazinjeno pohištvo) 

 športne rekvizite (smuči, jadralne deske, 
kolesa ipd.) 

 vzmetnice in preproge 

 orodje in oprema 

 igrače (sodi, samokolnice, otroški vozički) 

 vrtna oprema iz plastike in lesa (mize, stoli, 
senčniki ipd.) 

 električne aparate (televizorji, radijski 
sprejemniki, gospodinjski aparati,..) 

 kovinske odpadke. 
 

 preostanka (gospodinjskih) odpadkov,  

 stavbnega pohištva (okna, vrata itd.),  

 gradbenih odpadkov,  

 zemlje,  

 listja in vej,  

 nevarnih odpadkov,  

 avtomobilskih gum. 
 

 

Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov? 

 

Odvoz je potrebno predhodno naročiti preko naročilnice, ki jo najdete na spletni strani, v rubriki Vloge in obrazci 

ali preko telefonske številke: 05 71 10 673 ali 041 651 305. Ko bomo na JP Komunali Ilirska Bistrica prejeli vašo 

naročilnico (osebno, elektronski pošti, po pošti na naslov Prešernova 7, 6250 Ilirska Bistrica), vas bomo poklicali 

in skupaj se bomo dogovorili za datum odvoza (predviden realiziran odvoz v 14. dneh od dneva naročila). Na dan, 

dogovorjen za odvoz kosovnih odpadkov, jih pripravite na prevzemna mesta za komunalne odpadke. Ko JP 

Komunala Ilirska Bistrica prevzame kosovne odpadke, mora biti njihov lastnik obvezno dosegljiv po telefonu, če 

pa želi, je lahko tudi fizično navzoč. 

 

V kolikor naročate kosovne odpadke za več gospodinjstev skupaj, dostavimo 5 m
3
 kontejner (potrebujemo vsaj 5 

naročnikov in njihove podatke).  

 

Kosovni odpadki morajo biti postavljeni pri odjemnem mestu posode za odpadke, na dogovorjeni dan odvoza. 

Zbrani morajo biti samo kosovni odpadki. V nasprotnem primeru zaračunamo odlaganje oziroma procesiranje ter 

strošek odvoza za vse ostale odpadke ločeno. 

 

Če ste možnost brezplačnega odvoza že izkoristili, lahko kosovne odpadke odpeljete brezplačno v Zbirni center 

Ilirska Bistrica - Globovnik ali pa se z nami dogovorite za prevzem in odvoz, kar pa treba plačati v skladu s 

cenikom. Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov: info@kp-ilb.si.  

 

Kako pripraviti kosovne odpadke? 

 

Kosovne odpadke zložite poleg zabojnikov in jih razvrstite glede na vrsto (kovine, les itd.). Odpadkov, ki niso 

kosovni odpadki, ne bomo odpeljali in bomo o njih obvestili pristojne inšpekcijske službe. 

Kosovne odpadke pripravite do 7. ure na dan odvoza. Če je določena natančnejša ura, pa do dogovorjene ure. 
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