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OBRAZEC ZA VKLJUČITEV V SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI                                                       Obr-RZO-1 

  

A) RAZLOG ZA VKLJUČITEV: 

 □ vselitev v nov objekt □ prejem obves!la o obvezni vključitvi □ vselitev v do zdaj prazen objekt 

 □ drugo  

 B) UPORABNIK STORITVE:  

Ime in priimek ali naziv podjetja: 

_________________________________________________________________________________ 

Naslov ali sedež podjetja: 

__________________________________________________________________________________

Poštna številka in kraj: 

__________________________________________________________________________________

Št. stanovanja/poslovne enote: ____________________  

Št. dela stavbe: _______________________________________________  

Telefon: ______________________  

E-pošta: _____________________________ Davčna številka*: ______________________  

Račun želim prejemati:  

□ v poštni nabiralnik na zgornji naslov  

□ na e-naslov: ____________________________________________   

□ drugam: Ime in priimek ali naziv podjetja: 

_________________________________________________________________________  

Naslov za pošiljanje računov: 

___________________________________________________________________________ 

Poštna številka in kraj: 

_________________________________________________________________________________ 

C) LASTNIK (DELA) STAVBE: 

 Ime in priimek ali naziv podjetja: 

_________________________________________________________________________________ 

Naslov ali sedež podjetja: 

__________________________________________________________________________________

Poštna številka in kraj: 

__________________________________________________________________________________ 

Telefon: ______________E-pošta: _____________________________ Davčna številka*: _________   
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D) DRUGI PODATKI: 

Površina stanovanja (v m2 ): ______________________  

Št. oseb v gospodinjstvu/podjetju: ______________________  

E) ŽELIM ZABOJNIK ZA ODPADKE (označite tudi želeno prostornino zabojnika):  

□ Preostanek komunalnih odpadkov (120,240, 770, 1100 litrov) 

□ Biološke odpadke 

 □ Embalažo (120,240,770, 1100 litrov) 

 □ Papir (prostornine 240, 1100 litrov)  

 

F) RAZLOG ZA PRIJAVO, OPOMBE: 

__________________________________________________________________________________

_ Pravilno izpolnjen in podpisan obrazec lahko oddate: - po pošti na naslov JP KOMUNALA d.o.o. 

Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje - skenirano ali elektronsko podpisano po e-pošti na 

info@komunala-mozirje.si ali mojca@komunala-mozirje.si   

POMEMBNO: S podpisom potrjujem in soglašam, da mi izdajatelj e-računa pošilja račune za moje obveznosti, ki nastajajo iz naslova dobave 

blaga oz. storitev, samo v elektronski obliki na elektronski naslov, naveden v tej vlogi. S podpisom te vloge jamčim za resničnost in 

pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem, da bom izdajatelja e-računov redno obveščal o vseh spremembah podatkov, 

navedenih v vlogi, najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi. Obenem se obvezujem, da v primeru nesprejetega e-računa takoj obvestim 

izdajatelja e-računa.  

Seznanjen sem, da bo družba JP KOMUNALA d.o.o. MOZIRJE, zgoraj vpisane osebne podatke obdelovala za namen obravnave vloge ter 

izvedbo aktivnosti, potrebnih za poslovanje z e-računom. Zgoraj navedeni podatki se zbirajo v skladu z Uredbo GDPR (EU) 2016/679 ter 

veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in se uporabljajo izključno z namenom izvajanja dejavnosti JP KOMUNALA d.o.o., 

Mozirje skladno z občinskim Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov. S podpisom zagotavljate točnost podatkov in se strinjate, da 

podjetju JP KOMUNALA d.o.o., Mozirje, kakršnekoli spremembe, nastale v zvezi z navedenimi podatki, po predpisih pisno sporočite v roku 

petih delovnih dni. S plačilom računa boste potrdili, da je bilo naročilo izvedeno. V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate po 

določilih Uredbe GDPR pravico do ugovora obdelave, za kar lahko pisno vlogo in zahtevke pošljete na naslov info@komunala-mozirje.si 

 * Vašo davčno številko podjetje potrebuje zaradi zagotavljanja identifikacije uporabnika pri evidentiranju spremembe in obračunavanju 

opravljenih storitev.  

 

Datum: _______________________________                          Podpis: ___________________________   


