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AKCIJA ZBIRANJA KOSOVNIH ODPADKOV

V letošnjem letu smo se odločili, da poskusno uvedemo nov – naročniški sistem zbiranja in odvoza
kosovnih odpadkov, ki vključuje pobiranje kosovnih odpadkov od vrat do vrat po predhodnem naročilu
stranke. / 
Idén  úgy  döntöttünk,  hogy  kísérletként  bevezetünk  egy  új  –  megrendelési  rendszere  működő
darabhulladék gyűjtési és elszállítási módot, amely az ügyfelek előzetes egyeztetése és megrendelése 

Vsem,  ki  plačujete  storitve  zbiranja  in  odvoza  odpadkov  pripada  1-krat  letno  brezplačen  odvoz
kosovnih odpadkov, ki ga izvede Eko-park. / 
Mindazok,  aki  fizetik  a  hulladékok  összegyűjtésére  és  elszállítására  vonatkozó  szolgáltatásokat  1
alkalommal évente jogosultak az Eko-park vállalat által végzett darabhulladék ingyenes elszállítására.

O dnevu odvoza iz vašega naselja boste predhodno pisno obveščeni. 

KAJ SODI MED KOSOVNE ODPADKE?
Med kosovne odpadke sodijo  tisti  nenevarni  odpadki,  ki  nastanejo v  gospodinjstvih ter  jih zaradi
njihove teže, velikosti  ali  oblike ni mogoče prepuščati v zabojnikih, posodah ali  vrečah za mešane
komunalne odpadke. Med kosovne odpadke prištevamo stanovanjsko opremo, gospodinjske aparate,
kovinske in plastične predmete in druge nenevarne odpadke. Podrobnejša opredelitev je v spodnji
preglednici. / 
A darabhulladékok közé azok a nem veszélyes hulladékok sorolhatóak be, amelyek a háztartásokban
keletkeznek  és  súlyuktól,  méretüktől  vagy  alakjuktól  fogva  nem  lehet  őket  tárolni
hulladékkonténerekben,  edényekben,  vagy  a  vegyes  kommunális  hulladékoknak  szánt  műanyag
zsákokban. A darabhulladékok csoportjába soroljuk a lakberendezéseket, háztartási gépeket, fém és
műanyag termékeket és egyéb nem veszélyes hulladékot.   A részletesebb meghatározás az alábbi
táblázatban található.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev sodijo: Med kosovne odpadke iz gospodinjstev 
NE sodijo:

- leseno, kovinsko ali oblazinjeno pohištvo 
vključno z vzmetnicami, talne obloge preproge,

- gospodinjski mali aparati in bela tehnika,
- hladilniki in zamrzovalniki, peči
- sanitarni elementi, kopalniška oprema (umival-

niki, školjke..),
- svetila in senčila,
- električna in elektronska oprema (sprejemniki, 

računalniške komponente),
- večji kovinski predmeti, 
- večji leseni predmeti, 
- večji plastični kosi (vrtna garnitura, …) 
- vrata, igrala, kolesa, smuči….

- odpadni gradbeni material, stavbno 
pohištvo,

- strešne salonitne kritine,
- avtomobilske gume,
- avto karoserije,
- tekoči in nevarni odpadki,
- zemlja, veje, listje, 
- ostanki komunalnih odpadkov, ki jih lahko 

oddamo pri rednem prevzemu v zabojnike 
ali vrečke.



A háztartási darabhulladékok közé a következők 
sorolhatók be:

A háztartási darabhulladék közé NEM 
tartozik:

- fa, fém vagy kárpitozott bútorok, beleértve a 
matracokat, padlóburkolatokat, és szőnyegeket,

- háztartási kisgépek és háztartási készülékek,
- hűtőszekrények és fagyasztók, tűzhelyek
- szaniter elemek, fürdőszoba berendezési tár-

gyak (mosdók, WC kagylók..)
- fény,- és árnyék technika,
- elektromos és elektronikus berendezések (ve-

vőkészülékek, számítógép-alkatrészek)
- nagyobb fém tárgyak,
- nagyobb fából készült tárgyak,
- nagyobb műanyag darabok (kerti készlet, ...)
- ajtók, játékszerek, kerékpárok, sílécek 

- hulladék építőanyag, lakberendezés,
- azbesztcement tetőfedő anyagok,
- autó gumiabroncsok,
- autó karosszéria,
- folyékony és veszélyes hulladékok,
- föld, ágak, levelek,
- háztartási hulladék maradékai, amelyeket 

leadhatjuk a rendszeres átvételnél 
hulladékgyűjtő konténerekben vagy 
zsákokban.

Brezplačen prevzem kosovnih odpadkov se izvršuje za ločeno dostavljeno električno opremo, kovine
in večje plastične kose, medtem ko se sprejem ostalih ločeno ali  pomešano dostavljenih kosovnih
odpadkov obračunava v skladu z veljavnim cenikom CEROP d.o.o. Puconci. / 
A darabhulladékok ingyenes átvétele a külön begyűjtött és leadott elektromos berendezések, fém-és
nagyobb  műanyag  darabokra  érvényes,  míg  az  összes  többi  külön  begyűjtött  vagy  más  vegyes
darabhulladék  leadása  összhangban  a  CEROP  d.o.o.  Puconci  érvényes  árlistája  alapján  kerül
elszámolásra.

Pri tem bi vas želeli opozoriti, da se določeni odpadki, ki spadajo med kosovne odpadke, kljub temu,
če  se  dostavijo  ločeno  (npr.  oblazinjeno  pohištvo,  les,  ki  vsebuje  nevarne  sestavine,  vzmetnice)
zaračunajo, saj jih je potrebno v skladu z zakonodajo v postopku obdelave zmleti ter ustrezno predati
v sežig oziroma na odlaganje. Ostale ločene frakcije, ki se sprejmejo v sklopu akcije zbiranja kosovnih
odpadkov se sprejemajo brezplačno. Material, ki je pomešan, se zaračuna v skladu s cenikom. / 
Ezzel szeretnénk Önöket figyelmeztetni, hogy bizonyos hulladékok után, amelyek a darabhulladékok
közé  tartoznak,  annak  ellenére,  hogy  külön  begyűjtve  kerülnek  leadásra  (pl.  kárpitozott  bútor,
veszélyes összetevőket tartalmazó faanyagok, matracok) kezelési díjat számolunk fel,  hiszen ezeket
összhangban a törvényekkel a kezelési eljárás során le kell őrölni és megfelelően átadni égetésre vagy
lerakásra. Az összes más szelektált frakciót, amely átvételre kerül a darabhulladékok begyűjtése során
ingyenesen fogadjuk. A kevert hulladék anyag után, az árlistával összhangban számolunk el kezelési
díjat.

NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV:

Nekaj dni pred zbiranjem in odvozom kosovnih odpadkov iz vašega naselja boste prejeli pisno obvestilo
na dom. Ker odpadke zbiramo z vašega dvorišča, prosimo, da nas obvestite, če imate kosovne odpadke
in zagotovite prisotnost v času odvoza, ki bo predvidoma med 10:00 in 18:00 uro na določen dan.

Izpolnjen obrazec Naročilo nam pošljite po pošti na sedež našega podjetja, na elektronski naslov ali
po faksu. Da imate kosovni odpad, lahko sporočite tudi po telefonu. /  
A kitöltött jelentkezési lapot (Megrendelés) kérjük, küldje el postai úton, e-mailen vagy faxon. Az
elvitel megrendelését jelenthetik az alul található telefonzámra is: 

 Eko-park d.o.o. Lendava, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava 
 e-naslov: info@eko-park.si | Fax: 02/ 577 62 84 | Tel: 02 577 62 86.


