
NAROČILNICA ZA ODVOZ KOSOVNIH 
ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

NAROČILNICA ZA ODVOZ 
KOSOVNIH ODPADKOV 

OZNAKA: OB 76 REV: 02

A. NAROČNIK (UPORABNIK STORITVE):

Datum prejetega naročila

Ime in priimek

Naslov odvoza (ulica, hišna št., poštna št., kraj)    Občina

Telefon E-pošta Št. stanovanja (obvezno za bloke)

A. KOSOVNICA NAROČILA (količina ne sme presegati 2m3/gospodinjstvo)

Podpis naročnika ob naročilu: Datum odvoza:

Podpis naročnika ob odvozu: Podpis prevzemnika odpadkov:

Uporabnik/naročnik mora zagotoviti, da so kosovni odpadki pripravljeni na prevzemnem mestu do 6. ure zjutraj, na dan odvoza. 

STOL kos OBLAZINJENO POHIŠTVO kos VZMETNICE kos

kuhinjski fotelj vzmetnica - dvojna

vrtljivi dvosed vzmetnica - enojna

otroški trosed vzmetnica - otroška

SANITARNA OPREMA kos KOVINSKI PREDMETI kos KOVINSKI PREDMETI kos

umivalnik pomivalno korito karnise

wc školjka kolo ogrodje kovinske postelje

bide otroški voziček radiator

kopalna kad stojalo za perilo regal

tuš kad, kabina okovje, nosilci

SANITARNA OPREMA kos MERE Opomba (v kosu, razstavljeno, ...)

kuhinjska

pisalna / klubska

POSTELJA kos MERE Opomba (v kosu, razstavljeno, ...)

postelja - dvojno ležišče

postelja - enojno ležišče

postelja - otroška

OMARA kos MERE Opomba (v kosu, razstavljeno, ...)

eno-/dvo-/trodelna

nočna omarica / komoda

OSTALO kos MERE Opomba (v kosu, razstavljeno, ...)

igrala

izdelki iz lesa

vrata - lesena / kovinska

športna oprema

bela tehnika

elektronska oprema

JAVNO PODJETJE SNAGA, PODJETJE ZA RAVNANJE Z ODPADKI IN DRUGE KOMUNALNE STORITVE, D.O.O.,  NASIPNA ULICA 64, 2000 MARIBOMARIBOR
ID ŠT. ZA DDV: SI22223576 / MATIČNA ŠTEVILKA: 5067855 / OSNOVNI KAPITAL: 3.990.202,33 €  / REG. ŠT. VLOŽKA: 1/000/78/00 PRI OKROŽNEM SODIŠČU V MARIBORU 
TRR: SI56 0451 5000 0175 787 PRI NKBM D.D., SI56 3400 0101 6667 355 PRI SPARKASSE D.D.  

NAROČNIK (UPORABNIK STORITVE)

Ime in priimek ________________________   Šifra naročnika ____________  Občina___________________

Naslov odvoza (ulica, hišna št., poštna št., kraj) __________________________________________________

Telefon______________  E-pošta ___________________  Podpis naročnika ob naročilu ________________                                                     
                (ne obvezno)      

KOSOVNICA NAROČILA (ustrezno izberite in označite količino odpadkov)

 x vrsta kos. odpadka Št. kosov

Leseno pohištvo (mize, stoli, postelje, omare, kuhinjski elementi, vrata, okna)

Oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture, trosedi, dvosedi)

Športni rekviziti (smuči, sani, jadralne deske, kolesa, tekaške steze)

Orodje, oprema, večje igrače (sodi, samokolnice, posoda, otroški vozički)

Kovinski predmeti (pomivalna korita, radiatorji, bojlerji, armature)

Vrtna oprema (mize, stoli, senčniki)

Vzmetnice, preproge

Svetila, senčila

Sanitarna oprema (umivalniki, bideji, wc školjke, kopalne in tuš kadi, tuš kabine)

Odpadna elektronska in električna oprema (TV, monitorji, računalniki, radijski sprejem)

Gospodinjski aparati (pralni stroji, štedilniki, pomivalni stroji, sušilni stroji, nape)

Hladilno zamrzovalni aparati (hladilniki, zamrzovalniki, klimatske naprave)

Drugo (prosimo navedite)

 
KORISTNE INFORMACIJE: Uporabnik lahko enkrat letno naroči brezplačen odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstva do največ 2 m3. Izvajalec gospo-
darske javne službe mora zagotoviti termin odvoza kosovnih odpadkov najmanj v roku treh tednov od naročila uporabnika. Uporabnik mora zagotoviti, 
da so kosovni odpadki pripravljeni na prevzemnem mestu do 6. ure zjutraj, na dan odvoza. Prevzemno mesto za odvoz kosovnih odpadkov je praviloma 
enako prevzemnemu mestu za odvoz posod in mora biti dostopno za vozilo izvajalca gospodarske javne službe. Naročilo o odvozu kosovnih odpadkov 
iz večstanovanjskih objektov (bloki), ki so v upravljanju, poda upravitelj, ki dogovori podrobnosti o izvedbi odvoza in o tem obvesti stanovalce. Vsak 
nadaljnji odvoz in količino večjo od 2 m3 kosovnih odpadkov uporabnik naroči pri izvajalcu gospodarske javne službe proti plačilo po uradnem ceniku 
za odvoz kosovnih odpadkov. 

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št. 02 620 58 84. 

Prosimo, da izpolnjen obrazec pošljete na naš poštni ali elektronski naslov info@snaga-mb.si

OPOZORILO: Če na dogovorjen dan odvoza na prevzemnem mestu ni nastavljenih kosovnih odpadkov ali če o odjavi naročila oz. prestavitvi termina 
izvajalec storitve ni bil obveščen v roku vsaj 24 ur pred predvidenim odvozom, v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro, se naročniku 
storitve zaračunajo stroški v višini 24,40 EUR (z DDV).

Zgoraj navedeni podatki se zbirajo v skladu z Uredbo GDPR (EU) 2016/679 in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih Javno podjetje Snaga d.o.o. skladno z občinskim Odlokom o načinu 
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki obdeluje izključno z namenom izvedbe naročila odvoza kosovnih odpadkov in ne bodo posredovani tretjim 
osebam. Sporočene osebne podatke, ki so nujno potrebni pri izvajanju gospodarske javne službe lahko kadarkoli pregledate in zahtevate njihov popravek, pri ostalih podatkih, kot je telefonska številka 
in elektronski naslov, pa lahko zahtevate tudi popoln izbris. V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate po določilih Uredbe GDPR (EU) 2016/679 pravico do ugovora obdelave, za kar lahko pisno 
vlogo in zahtevke pošljete na naslov info@snaga-mb.si. Posredovane podatke, ki niso nujno potrebni pri izvajanju gospodarske javne službe, bomo hranili le do zaključka koledarskega leta v katerem 
ste oddali naročilo za odvoz kosovnih odpadkov. Več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov prejmete na spletni strani https://www.snaga-mb.si/gdpr

Datum prejetega naročila______________

Datum potrditve termina_______________            Datum odvoza________________  

OZNAKA: OB 76 REV: 03
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