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CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI
#,- %.*('#)/012)-1341)51367819

ponedeljek, torek, 
sreda :8);<=>=<? od 7.00 - 15.00 ure 

petek : januar od 7.00 - 17.00 ure
februar od 7.00 - 17.30 ure
marec od 7.00 - 18.00 ure
april od 7.00 - 19.30 ure
maj od 7.00 - 20.30 ure
junij od 7.00 - 21.00 ure
julij od 7.00 - 21.00 ure
avgust od 7.00 - 20.30 ure
september od 7.00 - 19.30 ure
oktober od 7.00 - 18.00 ure
november od 7.00 - 17.30 ure
december od 7.00 - 17.00 ure

sobota od 9.00 - 13.00 ure 

nedelje in prazniki ZAPRTO
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KONTEJNERJA ZA KOSOVNI 
ODPAD NA VAŠ NASLOV:
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številko:

(05) 365 97 20
-  !-#$%.'/(*+#+'+&*0% "&%#"$%0%)('%#

na naslov:

info@ksda.si
-  !"#%1(.)(*+# !#2$0!3(#$%4/+*/!5
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d.o.o., Goriška cesta 23b,
#621BC;:87

Kam s kosovnimi odpadki 
iz gospodinjstev?

GEODELA
ugodne geodetske storitve

Želite:
določiti mejo parcele
razdeliti parcelo
graditi, adaptirati
pridobiti hišno številko
izdelati etažni načrt
vpisati nepremičnino
v kataster, zemljiško knjigo
spremeniti boniteto, površino
in znižati davek na zemljiščih...?
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kontakt: Marko Breščak
tel. (041) 28-38-29

e-mail:
internet:

info@geodela.si

www.geodela.si

-

Izvajamo geodetske meritve
v Vipavski dolini in na Krasu

1. Kosovne odpadke lahko sami 

pripeljete v Center za ravnanje z od-

padki Ajdovščina (pod Dolgo Polja-

no), kjer jih lahko oddate brezplač-

no 

V okviru Centru za ravnanje z od-

padki Ajdovščina (pod Dolgo Po-

ljano), se nahaja ZBIRNI CENTER, 

kjer lahko občani brezplačno ločeno 

oddate vse odpadke iz gospodinjstva, 

predvsem pa tiste odpadke, ki jih 

zaradi velikosti ali drugih lastnosti, 

ne morete oddati v zabojnike, ki so 

namenjeni rednemu zbiranju in od-

vozu odpadkov. V ZBIRNEM CEN-

TRU lahko oddate kosovne odpadke 

(les, kovine, vzmetnice, pohištvo…), 

odpadno električno in elektronsko 

opremo, nevarne odpadke (barve, 

lake, odpadna jedilna olja, zdravila, 

pesticide, akumulatorje, baterije…), 

stiropor, kartonsko embalažo velikih 

dimenzij, tekstil, zeleni odrez, zemljo, 

gradbene odpadke, azbestne odpad-

ke (zložene na paleti in ovite s folijo) 

itd.

2. Kosovne odpadke lahko odložite 

v kontejner, ki vam ga dostavimo na 

vaš naslov

Če ste se na primer odločili očistiti 
vaše podstrešje, nas lahko pokliče-
te in naročite kontejner za kosovne 
odpadke, ki vam ga po ugodni ceni 
pripeljemo na dom in nato odpadke 
odpeljemo v ZBIRNI CENTER.
3. Kosovne odpadke lahko brezplač-

no oddate v akciji odvoza kosovnih 

odpadkov, ki se izvaja dvakrat letno 

na že ustaljenih lokacijah v naseljih

V kontejnerje, ki so nameščeni po 
naseljih, lahko odlagate kosovne od-
padke kot so les, kovine, izdelki iz pla-
stike, vzmetnice, pohištvo, stiropor, 
kartonska embalaža velikih dimenzij 
ipd., ne smete pa odlagati električne 
in elektronske opreme, nevarnih od-
padkov (barve, laki, odpadna jedilna 
olja, zdravila, pesticidi, akumulatorji, 
baterije…), tekstila, zelenega odreza, 
zemlje, gradbenih odpadkov, azbe-
stnih odpadkov, pnevmatik itd. 
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 Obnovljivi viri energije – ekosubvencije 
in ekokrediti
Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju Eko sklad) je največja finančna ustanova, ki je 
namenjena spodbujanju okoljskih naložb v Republiki Sloveniji.

Eko sklad je tudi letos objavil 
javni poziv za dodelitev nepovra-
tnih "nančnih spodbud za obča-
ne, ki se bodo odločili investirati v 
pridobivanje energije iz obnovljivih 
virov energije ter v izboljšanje učin-
kovite rabe energije.

V letu 2011 sklad ponuja občanom 
iz sredstev, ki jih zbira na podlagi 
energetskega zakona in uredbe o za-
gotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Uradni list RS 
št.114/2009), nepovratne "nančne 
spodbude v skupni višini 12 milijo-
nov evrov.

Za javni poziv za nove nalož-
be rabe obnovljivih virov energije 
in večje energijske učinkovitosti 
stanovanjskih stavb (poziv 6SUB-
OB11) je namenjenih 10 milijonov 
evrov, preostala 2 milijona pa je na-
menjenih javnemu pozivu za nepo-
vratne "nančne spodbude občanom 
za nove naložbe rabe obnovljivih 
virov energije in večje energijske 
učinkovitosti večstanovanjskih 
stavb (poziv 7SUB-OB11).
Ukrepi za katere znotraj poziva 
6SUB-OB11 občani lahko pridobijo 
nepovratne spodbude, so naslednji:
- vgradnja solarnega ogrevalnega 
sistema
- vgradnja kurilne naprave na lesno 
biomaso
- vgradnja toplotne črpalke

- prva vgradnja centralnega ogreva-
nja pri obnovi stavbe in priključitvi 
na daljinsko ogrevanje na obnovljiv 
vir energije
- vgradnja lesenega zunanjega 
stavbnega pohištva pri obnovi stav-
be
- toplotna izolacija fasade pri obno-
vi stavbe
- toplotna izolacija strehe oziroma 
podstrešja pri obnovi stavbe
- vgradnja prezračevanja z vrača-
njem toplote odpadnega zraka
- gradnja ali nakup nizkoenergijske 
in pasivne stanovanjske stavbe
- nakup stanovanjske enote v tri 
ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni 
ali prenovljeni v pasivnem energij-
skem razredu.

Višine spodbud so omejene. Za 
večino ukrepov je določena omeji-
tev v višini 25 % priznanih stroškov 
naložbe, pri vseh ukrepih pa so do-
ločene tudi omejitve višine prizna-
nih stroškov oziroma nominalne vi-
šine spodbud in/ali obsega naložbe, 
npr. subvencija za m2 vakuumskega 
sončnega kolektorja je 200 evrov, 
izolacija fasad je subvencionirana 
po 12 evrov za m2 (za največ 200 
m2 fasade enostanovanjske stav-
be), izolacija strehe pa ne več kot 10 
evrov za m2 (za največ 150 m2 to-
plotne izolacije strehe oz. podstrešja 
stanovanjske enote).

Večja sprememba v primerjavi z 
letom 2010 je omejitev spodbud 
na področju zamenjave zunanjega 
stavbnega pohištva, tako da bodo 
do sredstev upravičeni le investitor-
ji v lesena okna, balkonska vrata in 
"ksne zasteklitve.

Občani pa bodo na podlagi javnega 
poziva 7SUB-OB11 lahko pridobili 
nepovratna sredstva za načrtovano 
naložbo obnove večstanovanjske 
stavbe, kot so:
- toplotna izolacija fasade
- toplotna izolacija strehe oziroma 
podstrešja
- vgradnja naprave za centralno 
ogrevanje na obnovljiv vir energije
- vgradnja termostatskih ventilov in 
hidravlično uravnoteženje ogreval-
nih sistemov in
- vgradnja sistema delitve stroškov 
za toploto

Vloge na razpis morajo biti od-
dane pred izvedbo ukrepa oziroma 
naložbe.

Eko sklad vsako leto razpiše tudi 
kredite z ugodno kreditno obrestno 
mero, namenjene različnim nalož-
bam na področju varstva okolja na 
katerem lahko kandidirajo vlagate-
lji, ki so "zične osebe, gospodarske 
družbe, občine, samostojni pod-
jetniki posamezniki, zasebniki ali 
druge pravne osebe, ne glede na 

velikost podjetja, in bodo izvajali 
okoljske naložbe na območju Repu-
blike Slovenije.

Več informacij o nepovratnih 
sredstvih in kreditih lahko dobite 
na spletni strani Eko sklada: http://
www.ekosklad.si, kjer so objavljeni 
obrazci za pridobitev subvencije, oz. 
na njihovi tel.št.: 01/ 241 48 20.

Obrnete se lahko tudi na najbliž-
jo energetsko svetovalno pisarno v 
Novi Gorici, Sedejeva ulica 7, tel. št. 
05/300 16 87. 

Natančnejše informacije o ne-

povratnih spodbudah Eko sklada 
ter javnih razpisih Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(ukrep 311 in 312) ter Ministrstva 
za gospodarstvo (KNLB2 – razpis za 
so"nanciranje individualnih siste-
mov ogrevanja na lesno biomaso in 
DOLB 2 – razpis za so"nanciranje 
daljinskega ogrevanja na lesno bio-
maso) pa vam bomo posredovali na 
delavnici, ki jo bomo, v sodelovanju 
z občino Ajdovščina, organizirali v 
mesecu maju. Vljudno vabljeni!
Ekipa GOLEA

 

 

VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV 
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