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                                                                                                                                                                  Obr-RZO-4 

OBRAZEC ZA NAROČILO PLAČLJIVEGA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V LETU__________ 

 

Gospodinjstvo/gospodarstvo odda podpisano naročilnico 5 dni pred želenim datumom postavitve 

kesona (7 m3 ).  

Cena postavitve in odvoza kesona vsebuje največ tri-dnevni brezplačni najem kesona. Dodatno 

naročilo odvoza se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom podjetja. 

USTREZNO IZPOLNITE:  

Šifra plačnika: ______________________________________ 

Datum predvidene postavitve: _________________________ 

Datum odvoza: ______________________________________ 

Šifra odjemnega mesta:________________________________ 

Naslov odjemnega mesta:__________________________________________________  

Ime in priimek plačnika*: ___________________________________________________ 

Naslov:__________________________________________________________________  

Davčna številka:___________________________________________________________  

Pošta:___________________________________________________________________ 

Telefon:__________________  

E-pošta: _______________________________________ 

Opombe: 

Kosi pohištva: oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture), vzmetnice (jogiji)  Kos 

leseno pohištvo (mize, stoli, postelje, ležišča, omare, komode, vrata)  Kos 

sanitarna oprema (plastična, kovinska)  Kos 

kovinski predmeti (pomivalna korita, radiatorji, stojala za perilo, karnise, vozički, 
okovje, nosilci) 

 Kos 

vozički, okovje, nosilci) X kos gospodinjski aparati (pralni stroji, pomivalni stroji, 
štedilniki, sesalniki,…) hladilno-zamrzovalni aparati (velike hladilne naprave, 
hladilniki, zamrzovalniki, klimatske naprave) 
 

 Kos 

odpadna električna in elektronska oprema (televizorji, monitorji, računalniki, 
radijski sprejemniki 

 Kos 

športni rekviziti (smuči, jadralne deske, kolesa, tekaške steze, sobna kolesa, 
orbitrek) 

 kos 
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svetila, senčila 
ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrače, preproge) 
oblačila pripravljena v vreči 

 Kos 

 

Med kosovne odpadke NE sodi: gradbeni material., kot tudi keramika, WC školjka, keramični 

umivalniki…, odpadki, ki vsebujejo azbest, avtomobilski deli, gume, okenski okvirji s steklom, zeleni 

odrez (vejevje …), tekstil, nevarni in mešani komunalni odpadki. Naštete odpadke je možno pripeljati 

v zbirni center. Oddajo gradbenih se plača po ceniku podjetja. 

__________________________________________________________________________________

_ 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. 

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

opravljenih storitev.  

 

Datum: _______________________________                          Podpis: ___________________________   


