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Tel: (03) 56 67 700;  Faks: (03) 56 67 714 

          

 

  
O d j e m no   m e s to:                                           Ši f r a   p l a č n i k a:  

  

NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV 
    

  

  
  
  

  

   Ime in priimek:  

 Naslov:  

 Pošta:  

 Telefon:  

 E-pošta:  

 Datum:  

Opombe:  

Vsako gospodinjstvo, ki je plačnik stroškov ravnanja z odpadki, lahko naroči 1x letno  brezplačen odvoz do 2 m3  

kosovnih odpadkov. V primeru, da bodo količine presegle 2 m3, vam bomo presežek zaračunali po ceniku družbe.   

Poklicali vas bomo in se dogovorili za datum odvoza. Kosovni odpadek vam bomo odpeljali najkasneje v 10. delovnih 

dneh od prejema naročila. Kosovne odpadke zložite na dan odvoza do 6. ure zjutraj (vendar ne prej kot 12 ur pred 

prevozom) poleg zabojnika za ostanek odpadkov ali na drugo dogovorjeno mesto.  

  

  kos  vzmetnice, preproge  

  kos  leseno pohištvo  

kos  oblazinjeno pohištvo    

  kos        športni rekviziti ( smuči, jadralne deske, kolesa …)  

                            kos        orodje, oprema, igrače (sodi, zabojniki, samokolnice, posode, večje igrače, otroški vozički …  

kos  vrtna oprema iz plastike ali lesa (mize, stoli, senčniki ...  

kos  kopalniška oprema (umivalnik, bide, prha, kad ...       

 kos  odpadna elektronska in električna oprema (bela tehnika, računalniki  

   kos  drugo (opišite):__________________________________________________________________________   

   

Odpadki, ki NE spadajo med gospodinjske kosovne odpadke so:  

  

gradbeni odpadki, nevarni odpadki (akumulatorji, baterije, škropila, zdravila, …), tekoči odpadki (olja, barve, …), stare 

avtomobilske karoserije, zeleni odrez in azbestne plošče (salonitke).  

  
V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in soglašam, da se zgoraj navedeni osebni podatki 

uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Komunala Zagorje, d.o.o., z namenom izvajanja dejavnosti.  

  

Datum: ______________________________                                                           Podpis:______________________________  

  

Prosimo, da izpolnjen obrazec pošljete na naš poštni ali elektronski naslov.  

  

Komunala Zagorje, d.o.o.                                                                                             e-naslov: tajnistvo@komunala-zagorje.si  

Cesta Zmage 57  

1410,  Zagorje ob Savi  

Milan
Označi


