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                                                                                                                                                                  Obr-RZO-2 

OBRAZEC ZA DOSTAVO, ODJAVO IN MENJAVO ZABOJNIKOV 

 

NAROČNIK: 

Priimek in ime oz. naziv plačnika:______________________________________________________ 

Naslov plačnika:____________________________________________________________________ 

Poštna št. in naziv pošte:______________________________________________________________ 

Številka plačnika:___________________________________________________________________ 

Naslov odjemnega mesta:____________________________________________________________ 

Številka odjemnega mesta:___________________________________________________________ 

Davčna številka*:______________________ 

Telefon:_____________________________ 

Vpisati spremembo: (za pripeljati zabojnike vpisati + in velikost zabojnika: za odpeljati zabojnike 

vpisati – in velikost zabojnika) 

 

Datum naročila spremembe:___________________________________________________________ 

Številka odpadka vpisati volumne 
zabojnikov, ki so v 
obračunu - velikost 

zabojnika 80l, 120l, 240l, 
700l, 1100l 

Naziv odpadka 
 

vpisati volumen 
zabojnika, po menjavi - 
velikost zabojnika 120l, 

240l, 700l, 1100 

20 03 01  Mešani komunalni 
odpadki (črn oz. zelen 
zabojnik) 

 

20 02 01  Biorazgradljivi odpadki 
(rjav zabojnik) 

 

15 01 01  Papirna in kartonska 
embalaža (zabojnik z 
rdečim pokrovom) 

 

15 01 06  Mešana embalaža 
(zabojnik z rumenim 
pokrovom) 

 

15 01 07  Steklena embalaža 
(zabojnik z zelenim 
pokrovom in odprtino) 
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Vsaka fizična sprememba zabojnikov se plača po ceniku JP KOMUNALA d.o.o. MOZIRJE 

 

Podpis plačnika (tiskane črke in podpis):__________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________

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

vloge. 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: ___________________________   


