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Priporočila za oddajo 
organskih (bio) odpadkov
V zabojnik za organske odpadke (zelen 
zabojnik) oddajajte organske odpake le 
v biološko razgradljivih ali papirnatih 
vrečkah.

V zabojnik za organske odpadke spa-
dajo le biološko razgradljivi odpadki, 
med katerimi so tudi papirnati prtički in 
papirnate brisačke.

V zabojnik za organske odpadke  
ne odlagajte tekočih ostankov hrane in 
olja ter odpadkov, ki spadajo v druge za-
bojnike.

Izdalo: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika, tel.: 01 750 29 70, www.kpv.si.  
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V zabojnik za 
bio odpadke le 
papirnate ali 
biorazgradljive 
vrečke

Vedno je pravi čas, da v skrbi za 
okolje razmislimo o tem, kaj in 
kako lahko vsak izmed nas prispe-

va za izboljšanje navad in za skrbnejše 
ravnanje z naravnimi dobrinami. Naj 
nam bo to vsak dan izziv, da se loti mo 
česa novega, okolju prijaznejšega. Ver-
jemite, da to ni tako težko in da nam 
mora biti v zadovoljstvo vsak, še tako 
majhen korak.

To, da po skoraj treh desetletjih zna-
mo odlično razvrščati in zbirati odpadke, 
ni več posebnost. Velik izziv pa ostajajo 
detajli, malenkosti, ki nas, zaposlene, 
žalostijo. Kljub trudu in prizadevanju, 
da ustvarjamo pogoje za okolju prija-
zno ravnanje, nekateri občani še vedno 
namerno, neodgovorno in nepravilno 
odlagajo kosovne in druge odpadke na 
ekoloških otokih. Ti so namreč name-
njeni izključno tistim vrstam odpadkov, 
ki spadajo v posamezne zvonove, zato 
je odlaganje drugih odpadkov vanje 
prepovedano. Prepovedano pa je tudi 
smetenje okoli njih.

Trenutno je za vsako gospodinjstvo 
pomembno tudi skrbno ravnanje pri 
uporabi električne energije. Razmere 
nas vračajo v čas, ko nismo kar tako 
nepre mišljeno zavrgli stvari, ki še delu-
jejo. Ni več vse tako samoumevno. Čas 
je za nove odločitve, nova dejanja, nov 
načrt. 

V Ogrizku vam bomo, poleg ostale 
vsebine, povedali, da lahko še delujoče 
aparate podarite v Zbirnem centru, v 
Kotičku za ponovno uporabo. Na zadnji 
strani smo vam pripravili tudi urnik od-
voza odpadkov za leto 2023.

Obstaja čudovit, skrivnosten zakon 
narave, da tri reči, po katerih v življe-
nju najbolj hrepenimo – srečo, zdravje 
in duševni mir – vedno pridobimo tako, 
da jih podarimo nekomu drugemu.  
V letu, ki prihaja, jih podarite tudi vi. Naj 
bo leto 2023 čim bolj zdravo, poživljajo-
če, srečno, povezovalno in uspešno za 
vse nas.

 Direktor mag. Gregor Klemenčič 
 s sodelavci   

Občine Borovnica, Log - Dra-
gomer in Vrhnika so prido-
bile mednarodni certifikat 

»Občina Zero Waste«, ki ga pode-
ljuje Mission Zero Academy. Oce-
nili so jih s tremi zvezdicami od pe-
tih.  Evropski certifikat, za katerega 
v Sloveniji skrbijo Ekologi brez meja, 
je namenjen spodbujanju in pospe-
ševanju prehoda evropskih mest v 
družbo brez odpadkov in izvajanju 
krožnega gospodarstva na lokalni 
ravni. 

Pridobljeni certifikat je nagrada in 
hkrati zaveza, da se bomo skupaj še 
bolj trudili in v naslednjem ocenjeval-

Občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika prejele
Mednarodni certifikat »Občina Zero Waste«

nem obdobju osvojili še kakšno do-
datno zvezdico pri doseganju ciljev 
občin brez odpadkov.

Javno podjetje Komunalno podje-
tje Vrhnika je odgovorno za zbiranje 
komunalnih odpadkov.  Ločeno zbi-
ranje poteka že od devetdesetih, ko 
smo med prvimi prepoznali nujo po 
ohranjanju naravnih virov. Pridruži-
tev evropski mreži Zero Waste leta 
2014 je bila skoraj samoumevna po-
teza, ki je še bolj poglobila zavedanje 
o pomembnosti zmanjševanja količin 
odpadkov in željo po spremembi po-
trošniških vzorcev in poslovnih pro-
cesov v duhu strategije Zero Waste. 

Spodbujanje ponovne uporabe 
in podaljševanja življenjske dobe 
predmetov že od leta 2014 uspe-
šno uresničujemo s  projektom 
depo, v okviru katerega poleg 
trgo vine z izdelki iz druge roke de-
luje popravljalnica koles in prede-
lava odpadnih materialov v izdel-
ke z večjo vrednostjo.

Za uspeh strategije Zero Waste 
pa je najpomembnejše vključeva-
nje skupnosti z izobraževanjem in 
sodelovanjem. 

Na območju občin Borovnica, 
Log - Dragomer in Vrhnika otroci 
od vključitve v vrtec do zaključka 

osnovne šole najmanj trikrat 
obiščejo Komunalno podjetje in 
se podrobneje seznanijo z okolj-
skimi vsebinami. Poleg otrok pa 
nas obiskujejo tudi domače in 
tuje delegacije, ki jih zanimajo 
primeri dobre prakse.
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Vzemite si čas in koristne odpadke razvrstite v zabojnike, 
ki so jim namenjeni. Ekološki otok zapustite čist in 
urejen, kajti vsako vaše dejanje vpliva na okolje.

Skrbimo za čistočo in urejenost ekoloških otokov, 
zabojniki naj bodo dostopni!

    Ekološki otoki so namenjeni samo 
za zbiranje steklene, papirnate in plastične oz. kovinske embalaže.

Prineseno razstavite, zložite, razrežite,  
strgajte in stisnite 

na primerno velikost 
in nato odložite v zabojnike, v odprtine, 

namenjene za določeno vrsto ločenih frakcij.

Na ekoloških otokih ne puščajte ničesar drugega.

POMEMBNO OBVESTILO

Medobčinska inšpekcijska služba 
lahko posameznika, ki odloži 
odpadke ob zabojnikih, na 
podlagi Odlokov kaznuje za 
prekršek z globo 400 evrov.
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 depo@kpv.si,      041 777 385, Cankarjev trg 6a, Vrhnika

www.kpv.si/depo         depo Vrhnika

odpadke ločujem, zabojnika  
z  nekoristnimi odpadki  

ne napolnim do vrha

Pon  800 – 1400

Tor  800 – 1800

Sre  800 – 1900

Čet  800 – 1800

Pet  800 – 1400

Sob  800 – 1200

Poletni urnik 
Od 1. 4. tekočega leta do 30. 9. tekočega leta (6 mesecev).

Zimski urnik 

Pon  800 – 1400

Tor 800 – 1700

Sre 800 – 1700

Čet 800 – 1700

Pet 800 – 1400

Sob 800 – 1200

Od 1. 10. tekočega leta do 31. 3. naslednjega leta (6 mesecev).

Nasveti  
občanom  
pred zimo 
Prosimo vas, da jih upoštevate 
in tako našim delavcem olajšate 
izvajanje zimske službe:

• po pluženju javnih cest in obi
čajnem ročnem čiščenju dostopa 
do svojih vhodov ne   odmetavajte 
spluženega snega nazaj na cesto;

• s svojih dvorišč ne odmetavajte 
snega na javno cesto tudi, ko se 
ta začne že taliti; tudi spomladi so 
jutranje temperature nizke, zato 
lahko nastane nepredvidena po
ledica;

• odstranite sneg z mesta, kjer 
imate postavljen zabojnik za 
odpadke, seveda tudi pot do 
njega, pred odvozom pa očisti-
te sneg tudi z zabojnika;

Ker pozimi pogosto sprašujete, 
ali je mogoče na naši komunali 
dobiti brezplačno sol za posipanje 
zasebnih dvorišč, vas obveščamo, 
da tako sol lahko kupite v vrečah v 
skoraj vseh trgovinah z gradbenim 
materialom. Pri nas je ni mogoče 
dobiti.

Kotiček za oddajo aparatov  
v ponovno uporabo
Iz zaprašenega kota v kotiček za ponovno uporabo, ki ga lahko 
najdete tudi v Zbirnem centru Vrhnika, v enem od 60ih kotičkov 
v Sloveniji. 

Tja lahko prinesete tudi svoje še delujoče aparate (npr.: za-
bavno elektroniko, mobilne telefone, zvočnike, male gospo-
dinjske aparate, namizne in prenosne računalnike, TV z ravnim 
zaslonom in daljincem, LCD-monitorje, glasbene stolpe, krožne 
žage, vrtalnike, sesalnike in druge primerne aparate na elek-
triko ali baterije, pralni stroj, sušilni stroj, hladilnik, zamrzoval-
nik …)  

Zbrane aparate v procesu ponovne uporabe najprej pregledamo 
in jih nato pripravimo za oddajo novim lastnikom. 

Projekt Life  Spodbujamo ekrožno se je začel v začetku leta 2022 
in spodbuja krožno gospodarstvo na področju eopreme, pri čemer 
poudarja okoljski in socialni vidik podaljševanja življenjske dobe 
aparatov.

V kotičku zbiramo aparate, ki so varni za uporabo, niso pokvarjeni 
ali poškodovani, niso prekomerno umazani in niso starejši od 10 let.

Ponedeljek zaprto
Torek  od 10.00 do 18.00 
Sreda od 14.00 do 18.00
Četrtek  od 10.00 do 18.00
Petek  od 9.00 do 12.00
Sobota  od 9.00 do 12.30
Nedelje in prazniki  zaprto

Delovni čas trgovine depo



Straniščna školjka ni 
koš za smeti, vanjo 
sodijo le tri stvari.
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Zbiranje odpadnega jedilnega olja
Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki ga uvrščamo med 
nevarne odpadke, saj je zelo škodljivo za okolje. Zato moramo  
z njim ravnati skrbno. 

Odpadno jedilno olje shranjujemo doma v plastenkah, steklenicah 
ali v steklenih kozarcih. 

Občani občin Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika lahko 
pripeljejo odpadno jedilno olje in druge nevarne odpadke iz 
gospodinjstev poleg organiziranih akcij na terenu (ki so vsako leto  
v mesecu aprilu in septembru) tudi na Zbirni center Vrhnika. 

Oddaja odpadnega jedilnega olja je za gospodinjstva brezplačna.
Odpadnega jedilnega olja torej
•  ne smemo mešati z drugimi odpadki;
•  ne smemo zlivati v odtoke ali v straniščno školjko;
•  ne smemo zlivati v naravo;
•  ne smemo kuriti v pečeh;
•  ne smemo odlagati med biorazgradljive odpadke ali na kompost; 
•  ne smemo odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke;

Občine Borovnica, Log  Dragomer in Vrhnika imajo v načrtu nakup 
malih kantic za zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki jih bodo 
prejela vsa gospodinjstva. Do prejema kantic pa lahko prav vsako 
gospodinjstvo že pridno in vestno zbira olje, saj je primerne 
embalaže, (ki nam dnevno nastaja) za zbiranje omenjenega olja na 
pretek. 

Poskrbimo in se 
odločimo, da bo tudi iz 
našega gospodinjstva 
odpadno jedilno olje 
odstranjeno pravilno. 

Začnimo ga zbirati 
čimprej.

Portal Komunala.info
Obveščamo vas, da smo z oktobrom posodobili portal  
Komunala.info, ki je namenjen vsem našim uporabnikom. 

Portal Komunala.info uporabnikom omogoča:

	pregled prejetih računov za komunalne storitve in zemeljski plin,
	pregled finančne kartice uporabnika (sklop odprti/zaprti računi),
	možnost neposredne prijave na eračune,
	oddajo stanja števcev za vodo in zemeljski plin,
	pregled zgodovine oddanih števčnih stanj.

Novosti na portalu:

	uporabnik bo prejemal aktualne novice in obvestila podjetja,
	uporabnik lahko po portalu naroči kosovni odvoz,
	uporabnik lahko po portalu reklamira račun,
	pregled urnika odvozov smeti,
	podatki o porabi pitne vode na odjemnem mestu  

(grafično, tabelarično),
	omogočanje pregleda več odjemnih mest  

(več dostopov) z enim uporabniškim imenom,
	pregled obračunanih storitev,
	vizualizacija računa (v pdfobliki).

Uporaba portala Komunala.info

Za uporabo portala Komunala.info se mora nov uporabnik 
registrirati. S klikom na polje Registracija novega uporabnika se 
odpre izpustni seznam, na katerem je treba izbrati naziv podjetja (JP 
Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.). V nadaljevanju morate določiti 
Uporabniško ime in Geslo, ki ga potrdite v polju Ponovi geslo. V polji 
Šifra stranke in Odjemno mesto vnesite podatke s položnice, ki vam 
jo je poslal JP KPV, d. o. o. Obvezna podatka pri registraciji novega 
uporabnika sta tudi naslov epošte in številka mobilnega telefona. 
Po vnosu vseh podatkov boste na naslov epošte prejeli obvestilo o 
odprtju uporabniškega računa, ki bo vsebovalo tudi polje Potrditev. 
S klikom nanj boste opravili aktivacijo novega uporabniškega računa 
in ga lahko začeli uporabljati. 

Za uporabo portala Komunala.info so vam na polju Pomoč na 
voljo tudi natančna pisna navodila, ilustrirana s slikovnim prikazom.

Kaj ne spada v kanalizacijo
K nemotenemu delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav 
lahko veliko prispevamo tudi uporabniki.  V kanalizaciji žal pogosto 
najdemo stvari, ki vanjo ne spadajo in ki ovirajo ali celo onemogočijo 
pretok odpadne vode,  škodujejo materialom kanalizacijskih cevi ali 
napravam na kanalizacijskem sistemu, lahko pa celo spremenijo sestavo 
odpadne vode do take mere, da se upočasni ali povsem zavre biološka 
stopnja čiščenja na čistilni napravi. Te snovi so lahko nevarne tudi za 
delavce, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje.

V odtok in kanalizacijski sistem  
ne spadajo:
• Odpadna olja, maščobe in naftni derivati, saj so to biološko 

težko razgradljive ali nerazgradljive snovi, ki se na čistilni napravi ne 
razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnike.

• Gradbeni odpadki (gradbeni ostanki, malta, cement, deske, opažni 
elementi), ker zmanjšujejo prevodnost kanalov.

• Barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, fitofarma-
cevtska sredstva in zdravila, ker vsebujejo težko razgradljive in 
strupene snovi, ki povzročajo motnje ali celo prekinitve delovanja bio-
loškega dela čistilne naprave in zastrupitev živih organizmov v odvod-
nikih.

• Trdni odpadki (higienski vložki, vata in palčke za ušesa, tamponi, kon-
domi, vlažilni robčki, zaščitne maske in rokavice,  čistilna volna, kosi 
tekstila, drobni plastični predmeti, papir in embalaža), ker pri obrato-
vanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe. 

• Organski odpadki (ostanki hrane, pokošena trava, plevel z vrtov, 
kosti ali celo deli živalskih trupel) in vsebina greznic in MKČN, ker 
povečujejo obremenitev odpadne vode in povečujejo količino usedlin, 
ki pospešujejo gnitje v kanalu in povzročajo neprijetne vonjave, poleg 
tega so organski odpadki vaba in hranilo za glodavce, ki se zato 
čezmerno razmnožujejo. Zmanjša pa se tudi prevodnost, kar lahko 
povzroči tudi zamašitev kanalizacije.

• Meteorna voda, ker poveča obremenitev kanala in čistilne naprave.  
To lahko poveča  stroške obratovanja in vzdrževanja.



POBIRANJE  
S SMETARSKIM VOZILOM 

A =  ponedeljek 
VRHNIKA (Idrijska, Betajnova, Notranjska, 
Gabrče, Grilcev grič, Švabičeva, Hrastje, 
Turnovše, Raskovec, Pavkarjeva pot, 
Močilnik, Kolesarska, Med vrtovi, Pot 
k studencu, Prisojna pot, Ob potoku, 
Ob beli, Opekarska, Mokrice, Rožna, 
Kuclerjeva, Vrtnarija, Pod Hruševco, 
Zlatica, Kolodvorska, Možinova, Sivkina, 
Ob progi, Ljubljanska-del)

C = ponedeljek 
VRHNIKA (klanci, Dobovičnikova, Dolge 
njive, Pri lipi, Pot na Košace, Na klancu, 
Pot k Trojici, Čuža, Pet,kovškova, Vas, 
Tičnica, Stara cesta, Cankarjev trg in 
ZAPLANA

D = ponedeljek 
VRHNIKA (Mirke, Lošca, Prečna 
pot, Pot v Močilnik, Usnjarska, 
Mrakova, Sušnikova, Kopališka, 
Ob Ljubljanici, Ribiška pot, 
Ob igrišču, Robova (od Loke 
do Mantove), Tržaška cesta – 
desna stran smer Logatec do 
Gradišča, Voljčeva, Na Klisu, 
Hrib, Kurirska, Cesta 6. maja, 
Na Zelenci, Krožna, Poštna, 
Krpanova, Cesta gradenj, 
Tržaška cesta – desna stran 
smer Ljubljana do priključka 
avtoceste)

E = torek 
JANEZOVA VAS – vse ulice, 
STARA VRHNIKA, PODLIPA, 
KROŠLJEV GRIČ

F = torek 
SINJA GORICA, DRENOV GRIČ, 
LESNO BRDO

Urnik odvoza MEŠANIH 
KOMUNALNIH ODPADKOV  
v občini Log – Dragomer  
v letu 2023

POBIRANJE  
S SMETARSKIM VOZILOM 

G =  torek 
LOG, Jordanov kot, Barjanska

J = četrtek   
DRAGOMER, LUKOVICA, Pot na mah,  
Pot na Plešivico

POBIRANJE S KOMBIJEM
M = sreda 
LOG (del - Cesta na breg,  
Pot na Ferjanko, Jordanov kot)  
DRAGOMER  
(Pod Lovrencem)

Urnik odvoza 
MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV v občini 
Borovnica v letu 2023

POBIRANJE  
S SMETARSKIM VOZILOM 

B =  ponedeljek 
BOROVNICA, DOL

K = četrtek    
BOROVNICA (Ljubljanska, Demšarjeva, 
Cesta pod goro), OHONICA, DRAŽICA, 
BREZOVICA PRI BOROVNICI, NIŽEVEC, 
ZABOČEVO, PAKO, BREG.

POBIRANJE S KOMBIJEM
M = sreda  
BOROVNICA (del - Cerkova ulica, 
Pot v Jele, Brezovica pri Borovnici, 
Zabočevo, Breg, Pako, Dol)

H = torek 
VRHNIKA (Delavsko naselje, 
Partizanski tabor, Robova) 
BEVKE, BLATNA BREZOVICA, 
MALA LIGOJNA, VELIKA 
LIGOJNA 

I = četrtek 
VERD, BISTRA

POBIRANJE S KOMBIJEM 

C = ponedeljek 
ZAPLANA

L = sreda 
STARA VRHNIKA, Trojica, 
Tankovska, Star maln, Mala  
in Velika Ligojna, Mirke,  
Bevke, Blatna Brezovica

M = sreda 
POKOJIŠČE, DRENOV GRIČ, 
LESNO BRDO

N = četrtek 
PODLIPA, SMREČJE

Urnik odvoza 
MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV v občini 
Vrhnika v letu 2023

U R N I K  O D V O Z A  O D P A D K O V  2 0 2 3

D A N N A S E L J A

PON a JANEZOVA VAS, LOG, LOG 
-vas. JORDANOV KOT, del 
Vrhnike (od Vrtnarije do 
Petrola), Pod Hruševco, 
Mokrice, STARA VRHNIKA ...

TOR b VRHNIKA, VRHNIKA - klanci, 
VERD, PODLIPA, LIGOJNA, 
BISTRA 

SRE c BOROVNICA, SINJA GORICA

ČET d DRAGOMER, LUKOVICA, 
Robova, Partizanski tabor, 
Delovsko naselje, 

PET e BEVKE, BLATNA BREZOVICA,  
DRENOV GRIČ, LESNO BRDO

Urnik odvoza  

BIOLOŠKO  
RAZGRADLJIVIH  
ODPADKOV:
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J A N U A R
ned., 01. 01. Novo leto
pon., 02. 01. Novo leto
tor., 03. 01. *a *A
sre., 04. 01. *b *E
čet., 05. 01. *c *L
pet., 06. 01. *d *I
sob., 07. 01. *e
ned., 08. 01.
pon., 09. 01. ni  

odvoza 
BIO  

odpadkov

B
tor., 10. 01. F
sre., 11. 01.
čet., 12. 01. J
pet., 13. 01.
sob., 14. 01.
ned., 15. 01.
pon., 16. 01. a C C
tor., 17. 01. b G
sre., 18. 01. c M
čet., 19. 01. d K
pet., 20. 01. e
sob., 21. 01.
ned., 22. 01.
pon., 23. 01. ni  

odvoza 
BIO  

odpadkov

D
tor., 24. 01. H
sre., 25. 01.
čet., 26. 01. N
pet., 27. 01.
sob., 28. 01.
ned., 29. 01.
pon., 30. 01. a A
tor., 31. 01. b E

F E B R U A R
sre., 01. 02. c L
čet., 02. 02. d I
pet., 03. 02. e
sob., 04. 02.
ned., 05. 02.
pon., 06. 02. ni  

odvoza 
BIO  

odpadkov

B
tor., 07. 02. F
sre., 08. 02. Prešernov dan
čet., 09. 02.
pet., 10. 02. *J
sob., 11. 02.
ned., 12. 02.
pon., 13. 02. a C C
tor., 14. 02. b G
sre., 15. 02. c M
čet., 16. 02. d K
pet., 17. 02. e
sob., 18. 02.
ned., 19. 02.
pon., 20. 02. ni  

odvoza 
BIO  

odpadkov

D
tor., 21. 02. H
sre., 22. 02.
čet., 23. 02. N
pet., 24. 02.
sob., 25. 02.
ned., 26. 02.
pon., 27. 02. a A
tor., 28. 02. b E

M A R E C
sre., 01. 03. c L
čet., 02. 03. d I
pet., 03. 03. e
sob., 04. 03.
ned., 05. 03.
pon., 06. 03. a B
tor., 07. 03. b F
sre., 08. 03. c
čet., 09. 03. d J
pet., 10. 03. e
sob., 11. 03. odvoz kosovnih odpadkov
ned., 12. 03.
pon., 13. 03. a C C
tor., 14. 03. b G
sre., 15. 03. c M
čet., 16. 03. d K
pet., 17. 03. e
sob., 18. 03.
ned., 19. 03.
pon., 20. 03. a D
tor., 21. 03. b H
sre., 22. 03. c
čet., 23. 03. d N
pet., 24. 03. e
sob., 25. 03.
ned., 26. 03.
pon., 27. 03. a A
tor., 28. 03. b E
sre., 29. 03. c L
čet., 30. 03. d I
pet., 31. 03. e

A P R I L
sob., 01. 04.
ned., 02. 04.
pon., 03. 04. a B
tor., 04. 04. b F
sre., 05. 04. c
čet., 06. 04. d J
pet., 07. 04. e
sob., 08. 04.
ned., 09. 04. Velika noč
pon., 10. 04. Velikonočni ponedeljek
tor., 11. 04. *a *C *C
sre., 12. 04. *b *G
čet., 13. 04. *c *M
pet., 14. 04. *d *K
sob., 15. 04. *e
ned., 16. 04.
pon., 17. 04. a D

tor., 18. 04. b H
Akcija zbiranja 

nevarnih odpadkov 
- Dragomer

sre., 19. 04. c
Akcija zbiranja 

nevarnih odpadkov 
- Borovnica

čet., 20. 04. d N

Akcija 
zbiranja 
nevarnih 
odpadkov  
- Vrhnika

pet., 21. 04. e
sob., 22. 04.
ned., 23. 04.
pon., 24. 04. a A
tor., 25. 04. b E
sre., 26. 04. c L
čet., 27. 04. d I Dan upora proti 

okupatorju 

pet., 28. 04. e
sob., 29. 04.
ned., 30. 04.

M A J
pon., 01. 05. Praznik dela

tor., 02. 05. *a *B Praznik dela    

sre., 03. 05. *b *F
čet., 04. 05. *c
pet., 05. 05. *d *J
sob., 06. 05. *e
ned., 07. 05.
pon., 08. 05. a C C
tor., 09. 05. b G
sre., 10. 05. c M
čet., 11. 05. d K
pet., 12. 05. e
sob., 13. 05. odvoz kosovnih odpadkov
ned., 14. 05.
pon., 15. 05. a D
tor., 16. 05. b H
sre., 17. 05. c
čet., 18. 05. d N
pet., 19. 05. e
sob., 20. 05.
ned., 21. 05.
pon., 22. 05. a A
tor., 23. 05. b E
sre., 24. 05. c L
čet., 25. 05. d I
pet., 26. 05. e
sob., 27. 05.
ned., 28. 05.
pon., 29. 05. a B
tor., 30. 05. b F
sre., 31. 05. c

J U N I J
čet., 01. 06. d J
pet., 02. 06. e
sob., 03. 06.
ned., 04. 06.
pon., 05. 06. a C C
tor., 06. 06. b G
sre., 07. 06. c M
čet., 08. 06. d K
pet., 09. 06. e
sob., 10. 06.
ned., 11. 06.
pon., 12. 06. a D
tor., 13. 06. b H
sre., 14. 06. c
čet., 15. 06. d N
pet., 16. 06. e
sob., 17. 06.
ned., 18. 06.
pon., 19. 06. a A
tor., 20. 06. b E
sre., 21. 06. c L
čet., 22. 06. d I
pet., 23. 06. e
sob., 24. 06.
ned., 25. 06. Dan državnosti
pon., 26. 06. a B
tor., 27. 06. b F
sre., 28. 06. c
čet., 29. 06. d J
pet., 30. 06. e

J U L I J
sob., 01. 07.
ned., 02. 07.
pon., 03. 07. a C C
tor., 04. 07. b G
sre., 05. 07. c M
čet., 06. 07. d K
pet., 07. 07. e
sob., 08. 07.
ned., 09. 07.
pon., 10. 07. a D
tor., 11. 07. b H
sre., 12. 07. c
čet., 13. 07. d N
pet., 14. 07. e
sob., 15. 07.
ned., 16. 07.
pon., 17. 07. a A
tor., 18. 07. b E
sre., 19. 07. c L
čet., 20. 07. d I
pet., 21. 07. e
sob., 22. 07.
ned., 23. 07.
pon., 24. 07. a B
tor., 25. 07. b F
sre., 26. 07. c
čet., 27. 07. d J
pet., 28. 07. e
sob., 29. 07.
ned., 30. 07.
pon., 31. 07. a C C

A V G U S T
tor., 01. 08. b G
sre., 02. 08. c M
čet., 03. 08. d K
pet., 04. 08. e
sob., 05. 08.
ned., 06. 08.
pon., 07. 08. a D
tor., 08. 08. b H
sre., 09. 08. c
čet., 10. 08. d N
pet., 11. 08. e
sob., 12. 08.
ned., 13. 08.
pon., 14. 08. a A
tor., 15. 08. Marijino Vnebovzetje
sre., 16. 08. *b *E
čet., 17. 08. *c *L
pet., 18. 08. *d *I
sob., 19. 08. *e
ned., 20. 08.
pon., 21. 08. a B
tor., 22. 08. b F
sre., 23. 08. c
čet., 24. 08. d J
pet., 25. 08. e
sob., 26. 08.
ned., 27. 08.
pon., 28. 08. a C C
tor., 29. 08. b G
sre., 30. 08. c M
čet., 31. 08. d K

S E P T E M B E R
pet., 01. 09. e
sob., 02. 09.
ned., 03. 09.
pon., 04. 09. a D
tor., 05. 09. b H
sre., 06. 09. c
čet., 07. 09. d N
pet., 08. 09. e
sob., 09. 09. odvoz kosovnih odpadkov
ned., 10. 09.
pon., 11. 09. a A
tor., 12. 09. b E
sre., 13. 09. c L
čet., 14. 09. d I
pet., 15. 09. e
sob., 16. 09.
ned., 17. 09.
pon., 18. 09. a B

tor., 19. 09. b F
Akcija zbiranja 

nevarnih odpadkov 
- Dragomer

sre., 20. 09. c
Akcija zbiranja 

nevarnih odpadkov 
- Borovnica

čet., 21. 09. d J
Akcija zbiranja 

nevarnih odpadkov 
- Vrhnika

pet., 22. 09. e
sob., 23. 09.
ned., 24. 09.
pon., 25. 09. a C C
tor., 26. 09. b G
sre., 27. 09. c M
čet., 28. 09. d K
pet., 29. 09. e
sob., 30. 09.

O K T O B E R
ned., 01. 10.
pon., 02. 10. a D
tor., 03. 10. b H
sre., 04. 10. c
čet., 05. 10. d N
pet., 06. 10. e
sob., 07. 10.
ned., 08. 10.
pon., 09. 10. a A
tor., 10. 10. b E
sre., 11. 10. c L
čet., 12. 10. d I
pet., 13. 10. e
sob., 14. 10.
ned., 15. 10.
pon., 16. 10. a B
tor., 17. 10. b F
sre., 18. 10. c
čet., 19. 10. d J
pet., 20. 10. e
sob., 21. 10.
ned., 22. 10.
pon., 23. 10. a C C
tor., 24. 10. b G
sre., 25. 10. c M
čet., 26. 10. d K
pet., 27. 10. e
sob., 28. 10.
ned., 29. 10.
pon., 30. 10. a D
tor., 31. 10. b H Dan reformacije 

N O V E M B E R
sre., 01. 11. Dan spomina na mrtve
čet., 02. 11. *c
pet., 03. 11. *d *N
sob., 04. 11. *e
ned., 05. 11.
pon., 06. 11. a A
tor., 07. 11. b E
sre., 08. 11. c L
čet., 09. 11. d I
pet., 10. 11. e
sob., 11. 11. odvoz kosovnih odpadkov
ned., 12. 11.
pon., 13. 11. a B
tor., 14. 11. b F
sre., 15. 11. c
čet., 16. 11. d J
pet., 17. 11. e
sob., 18. 11.
ned., 19. 11.
pon., 20. 11. a C C
tor., 21. 11. b G
sre., 22. 11. c M
čet., 23. 11. d K
pet., 24. 11. e
sob., 25. 11.
ned., 26. 11.
pon., 27. 11. a D
tor., 28. 11. b H
sre., 29. 11. c
čet., 30. 11. d N

D E C E M B E R
pet., 01. 12. e
sob., 02. 12.
ned., 03. 12.
pon., 04. 12. a A
tor., 05. 12. b E
sre., 06. 12. c L
čet., 07. 12. d I
pet., 08. 12. e
sob., 09. 12.
ned., 10. 12.
pon., 11. 12. ni  

odvoza 
BIO  

odpadkov

B
tor., 12. 12. F
sre., 13. 12.
čet., 14. 12. J
pet., 15. 12.
sob., 16. 12.
ned., 17. 12.
pon., 18. 12. a C C
tor., 19. 12. b G
sre., 20. 12. c M
čet., 21. 12. d K
pet., 22. 12. e
sob., 23. 12.
ned., 24. 12.
pon., 25. 12. Božič
tor., 26. 12. ni  

odvoza 
BIO  

odpadkov

*D Dan samostojnosti 
in enotnosti

sre., 27. 12. *H
čet., 28. 12.
pet., 29. 12. *N
sob., 30. 12.
ned., 31. 12.

  odvoz je   

  odvoz je   

  odvoz je   


