
 

 

 

Pravočasno in učinkovito obveščanje je še posebej pomembno v primerih, ko je oskrba s pitno vodo 

motena. Do motene oskrbe s pitno vodo pride zaradi okvar na javnem vodovodnem omrežju in v 

času posegov na omrežju, kot so redno in izredno vzdrževanje, obnove, prevezave na omrežju.  

V kolikor želite, da vam posredujemo SMS sporočilo o moteni oskrbi, vas prosimo, da izpolnite 

spodnji obrazec: 

Šifra uporabnika*:  

Ime:  

Priimek:  

Naslov:  

Številka mobilnega telefona:  

Datum: Podpis: 

*Šifra uporabnika se nahaja na desni strani računa zgoraj, pod oznako »RAČUN št.« in pod oznako 

»Datum računa«. 

 

V celoti izpolnjeni obrazec nam vrnite na naslov:  JEKO, d.o.o, Cesta maršala Tita 51, 4270  Jesenice 

(po pošti ali osebno), lahko pa ga skenirate in nam ga posredujete po e-pošti na info@jeko.si. Na 

brezplačno obveščanje se lahko prijavite tudi preko obrazca »Prijava na obvestila« na naši spletni 

strani www.jeko.si.  

Podatke, ki jih bomo pridobili z zgornjim obrazcem bomo uporabili izključno za obveščanje o moteni 

oskrbi s pitno vodo. S pridobljenimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov (Ur.l. RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007). V primeru, da 

obvestil ne boste želeli več prejemati, se boste lahko kadarkoli odjavili iz sistema individualnega 

obveščanja po e-pošti na naslov info@jeko.si ali s pisnim obvestilom na naslov: JEKO, d.o.o., Cesta 

maršala Tita 51, 4270 Jesenice.  

mailto:info@jeko.si
http://www.jeko.si/
mailto:info@jeko.si


Spoštovani,

vsako gospodinjstvo ali industrija, ki bo na zbirne centre komunalnih podjetij prinesla pravilno
sortirano in čisto odpadno embalažo, kot je:

I N F O R M A T I V N O O B V E S T I L O

bo prejela EKOKUPONE, s katerimi bo lahko po
proizvodnih cenah kupila izbrane izdelke za dom
in gospodinjstvo na za to določenih mestih v sklopu

komunalnih podjetij oz. prodajnih mestih EcoSynergy

System-a. Akcija se prične v oktobru/novembru 2017.
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Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na  e-mailu:

info@ecosynergysystem.com

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI!
KMALU Z VAMI PRISOTNI V ZBIRNEM CENTRU JESENICE!

Več o pravilnem sortiranju odpadne embalaže in novim sistemom nagrajevanja občanov

za pravilno ravnanje z odpadki, si lahko preberete na spletnih straneh:

www.ecosynergysystem.com  |  www.ecosynergysystem.si

Začetni izbor izdelkov po proizvodnih cenah:za dom in gospodinjstvo EcoSynergy System-a

Obenem , kot so: frizerski in kozmetični saloni, kemične čistilnice,vabimo vsa podjetja storitvenih dejavnosti
avtomehanične delavnice, obrtne delavnice z: vodovodnimi in električnimi popravili, zidarsko-pleskarskimi in

parketarskimi deli, zdravstvene in športne ustanove, ter vse ostale zainteresirane k sodelovanju v organiziranem
sistemu z bonitetami pri poslovanju in ugodnostmi za uporabnike.

Vsi izdelki za dom in gospodinjstvo

so dobavljivi po proizvodnih

cenah, atestirani in opremljeni

z garancijo. Izdelki za dom in

gospodinjstvo bodo dosegljivi na

novo odprtem prodajnem mestu.LED ŽARNICE RECIKLIRANI PAPIRNATI IZDELKIEKO VODNI FILTRI


