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NAROČILO DOSTAVE POSOD ZA ODVOZ ODPADKOV 

 

Št. odjemnega mesta:  

Ime in priimek/firma:  

Naslov (ulica, HŠ,  

poštna št. , kraj):  

ID za DDV:  Davčni zavezanec: DA   /   NE Tel. št. /gsm:  

Kontaktna oseba:  e-pošta:  
 

1. NAROČILNICA ZABOJNIKOV ZA ODPADKE  

Naročam navedene zabojnike za odpadke (želeno označi s prekrižanjem kvadratka in pripiši količine): 

vrsta zabojnika 
volumen 

zabojnika* 
št. 
zabojnikov 

obračunski volumen **/ 
št. oseb v gospodinjstvu frekvenca odvoza*** 

nekoristni odpadki     

odpadna embalaža     

odpadna steklena embalaža     

biološko razgradljivi odpadki     

odpaden papir     

način plačila posode (fizične osebe ustrezno obkrožijo, za pravne osebe velja mesečni najem) mesečni najem   /   račun 

* Razpoložljivi volumni zabojnikov so: 80/120/240/360/770/1.100 litrov.  

** Obračunski volumen lahko izpolnijo pravne osebe in obrtniki v primeru, da ne želijo menjati obstoječega zabojnika, povzročijo pa manj odpadkov 
od velikosti obstoječega zabojnika. V primeru izpolnitve teh podatkov, velja izjava v točki 2. Najmanjši obračunski volumen se določi glede na 
najmanjši razpoložljivi zabojnik na trgu, tj. 80 litrov, oziroma skladno z občinskim odlokom, tj. 60 litrov na osebo v gospodinjstvu oz. 30 litrov na 
zaposlenega na mesec, s tem da se volumen zaokroži navzgor, tako da je rezultat enak celemu večkratniku volumna 60 litrov za nekoristne odpadke 
in odpadno embalažo ter 30 litrov na osebo v gospodinjstvu oz. 15 litrov na zaposlenega na mesec, s tem da se volumen zaokroži navzgor, tako da je 
rezultat enak celemu večkratniku volumna 30 litrov za biološko razgradljive odpadke.  

*** Frekvenca odvoza odpadkov je po urniku odvoza odpadkov objavljenim na spletni strani www.kp-logatec.si, za podjetja v obrtnih conah 1x na 
teden ali skladno s sklenjeno pogodbo. Za obračunski volumen glede na število zaposlenih je frekvenca odvoza le vsake 3 tedne. Za izpolnitev 
frekvence odvoza odpadkov se posvetujete s tehničnim vodjem; tel.: 01 75 08 114.  
 

2. IZJAVA o povzročanju manjše količine odpadkov od velikosti (tipskega) zabojnika za odpadke 
(izjava velja za podjetja in obrtnike, v primeru, da so v zgornji tabeli izpolnili manjši obračunski volumen od volumna zabojnika) 

Spodaj podpisani izjavljam, da v podjetju povzročamo manjšo količino odpadkov, kot imamo velik zabojnik za odpadke. Ker 
zabojnika ob vsakokratnem praznjenju ne napolnimo, želimo da se v obračunu storitev ravnanja s komunalnimi odpadki popravi 
obračunski volumen, kot je navedeno v zgornji preglednici.  

Pri tem sem seznanjen, da Komunalno podjetje Logatec opravlja redne kontrole količine odpadkov v zabojniku in v primeru 
prekoračitve obračunskega volumna, se v obračunu storitev popravi število kilogramov na velikost zabojnika.  
 

 DRUGE DOLOČBE  

Cene najema posod in opravljanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so vidne na ceniku komunalnih storitev in v prilogi k 
ceniku komunalnih storitev - prikaz porazdelitve količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med 
uporabnike, ki sta objavljena na spletni strani www.kp-logatec.si. 

Podatki na naročilnici so podlaga za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in vodenje katastra. Ta 
naročilnica se smatra kot dodatek k pogodbi o ravnanju s komunalnimi odpadki, v kolikor je ta sklenjena.   
 

Morebitne opombe:  

IZDAL posodo:  DOSTAVIL posodo:  

Kraj in datum:  Podpis in žig:  
 

Podpisani obrazec nam pošljite po faksu ali pošti ali dostavite osebno 

 

POTRDILO O PREJEMU POSODE (potrditi ob prejemu posode!) 

Potrjujem prejem naročenih posod dne:  Podpis in žig:  
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http://www.kp-logatec.si/

