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Komunala Radovljica, d.o.o.
Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica
tel.: 04 537 01 11, e-naslov: info@komunala-radovljica.si
www.komunala-radovljica.si, ID št. za DDV: SI98605275

Naročilo odvoza kosovnih
odpadkov iz gospodinjstev
Uporabnik storitve (podatki označeni z zvezdico (*), so obvezni)
Prejemnik – šifra (podatek najdete na vašem mesečnem računu)*:
Ime in priimek*:
Naslov*:

Pošta in kraj*:

E-naslov:

Telefon ali GSM*:

Prosimo, označite in vpišete število kosov posameznega odpadka oziroma količino zelenega odreza:
Št. kosov/
količina m3*

KOSOVNI ODPADEK**
Vzmetnice, preproge
Leseno pohištvo
Oblazinjeno pohištvo
Športni rekviziti (smuči, jadralne deske, kolesa ipd.)
Orodje, oprema, večje igrače (sodi, samokolnice, posoda, otroški vozički ipd.)
Vrtna oprema iz plastike ali lesa (mize, stoli, senčniki ipd.)
Kopalniška oprema (umivalnik, bide, prha, kad ipd.)
Odpadna elektronska in električna oprema (bela tehnika, računalniki ipd.)
Zeleni odrez (veje, listje, trava, ne velja za debla)*
Drugo (prosimo, navedite):

**Gradbeni odpadki, nevarni odpadki, odpadki, ki vsebujejo azbest, in mešani komunalni odpadki niso kosovni odpadek.

Opombe: ________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Več informacij na 04 537 01 31.
Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate:
• skenirano ali elektronsko podpisano po e-pošti na info@komunala-radovljica.si,
• po pošti na naslov Komunala Radovljica, d.o.o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica ali
• osebno na sedežu podjetja.
S prejetimi in posredovanimi osebnimi in drugimi podatki bomo v Komunali Radovljica, d. o. o., ravnali v skladu z veljavnimi predpisi s
področja varstva osebnih podatkov. Kontaktne podatke bomo uporabili za namene obveščanja o izvedbi naročene storitve. Posredovane
osebne podatke bomo hranili zgolj za namene, za katere ste nam jih posredovali in hranili, dokler obstaja za to pravna podlaga. Več o
varstvu osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem lahko preberete v Politiki o varstvu zasebnosti.

Datum:

Podpis:

Koristne Informacije
Uporabniki storitve ravnanja z odpadki v občini Radovljica, lahko dvakrat letno brezplačno naročite odvoz do
2 m3 kosovnih odpadkov iz vašega gospodinjstva. V primeru, da bo količina presegla 4 m3, vam bomo presežek
zaračunali po ceniku. V okviru storitve lahko naročite tudi odvoz do 2 m3 zelenega odreza. Po prejemu naročila
vas bomo poklicali in se dogovorili za datum odvoza. Kosovne odpadke pripravite na dan odvoza do 6. ure zjutraj
(vendar ne prej kot 12 ur pred odvozom) poleg zabojnika za preostanek odpadkov ali na drugo dogovorjeno mesto.

