
 

Skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov vas obveščamo, da se bodo zbrani 
podatki uporabljali in obdelovali izključno za namen, ki je naveden na obrazcu. Vsi podatki, ki niso nujno 
potrebni, se zbirajo in obdelujejo zgolj za namen izvedbe naročila. Vaše podatke bomo hranili dokler bodo 
služili namenu za katerega so bili zbrani oziroma skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih 
podatkov. 
 

KOSOVNI ODPADKI 

Ko se vam bo pojavil kosovni odpadek, izpolnite spodnji obrazec in ga dostavite oziroma pošljite po pošti 

na naslov: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice ali ga skenirajte in nam ga pošljite po e-pošti 

na info@jeko.si. O terminu odvoza vas bomo obvestili po telefonu, zato pri izpolnjevanju naročila ne 

pozabite navesti telefonske številke, na katero ste dosegljivi v dopoldanskem času. Prosimo, da odpadkov 

ne pripravljate za odvoz več dni pred dogovorjenim terminom odvoza.  

 

 

 

 

 

Ime in priimek 
 

Naslov 
 

Odjemno mesto 
 

Plačnik 
 

Telefon, GSM 
 

Opombe 

 

Datum: Podpis: 

PROSIM OZNAČITE VRSTO ODPADKA: 

 Pohištvo 

 Sanitarna oprema 

 Vzmetnice 
 

 Odpadna elektronska in električna oprema: 

 Drugo: 
 

NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV 2019                             
Ne velja za pravne osebe in vikende 

 

 

 

 

 

  

 

Vsakemu gospodinjstvu pripada enkrat letno odvoz 
do 4 m3  kosovnih odpadkov. 

 

file://domena/uporabniki$/mkrzisnik/priloge%20k%20računom%20in%20ostali%20članki/2017/februar%202017/info@jeko.si


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvoz kosovnih odpadkov po naročilu do 4 m3 je za občane občin Jesenice in Žirovnica brezplačen, ker so 

stroški odvoza kosovnih odpadkov vključeni v ceno ravnanja z odpadki. V primeru, da bo količina presegla 4 

m3, bomo presežek količine kosovnih odpadkov zaračunali po ceni 6,90 € z vključenim DDV/m3 odpeljanih 

kosovnih odpadkov in jo pripisali k mesečnemu računu za komunalne storitve. Obvezujemo se, da bomo 

kosovne odpadke odpeljali najkasneje v roku treh tednov od prejema naročila.  

VEDNO JE MOŽNA BREZPLAČNA ODDAJA KOSOVNIH ODPADKOV V ZBIRNI CENTER 

Lahko jih odpeljete v ZBIRNI CENTER (občani občine Jesenice v Zbirni center  Jesenice, občani Žirovnice pa v 

Zbirni center Žirovnica). Oddaja odpadkov iz gospodinjstev v zbirna centra je ob predložitvi za plačilo 

komunalnih storitev brezplačna.  

 Med kosovne odpadke sodijo: Med kosovne odpadke ne sodijo: 
  kosi pohištva, 

 gospodinjski stroji, 

 sanitarna oprema (umivalniki, 

kadi, WC školjke), 

 kolesa, 

 smuči, 

 ostali večji odpadki. 

 X gradbeni material, 

X nevarni odpadki (na primer 

akumulatorji), 

X tekoči odpadki, 

X stare avtomobilske karoserije,  

X zeleni odrez, 

X odpadki, ki vsebujejo azbest. 

 

 
 

KAJ ODLAGAMO MED KOSOVNE ODPADKE IN KAJ NE? 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure na 

telefonski številki 04/581 04 55. 

 

JANEZ NOVAK 

ULICA 1 

KRAJ 

 

 

 

 

RAVNAJTE ODGOVORNO! Izkoristite brezplačen odvoz kosovnih odpadkov. 

 

 

Na sliki si lahko 

ogledate, kje na 

položnici za obračun 

komunalnih storitev 

najdete podatka o 

odjemnem mestu in 

plačniku.  


