
 

 

 

 

 

    

Javno podjetje  
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. 
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 
1001 Ljubljana, Slovenija 

 

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov 

 
 
Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat letno brezplačen do 2m3, in sicer ga uporabniki v Ljubljani naročite, ko ga potrebujete, 

uporabniki v primestnih občinah pa si izberete datum znotraj razpisanega termina, ki ga najdete na povezavi 

www.mojiodpadki.si/urniki/kosovni-odpadki. Ko bomo prejeli vaše naročilo, vas bomo poklicali za datum odvoza najkasneje tri dni 

pred odvozom. Kosovne odpadke zložite poleg zabojnikov in jih razvrstite glede na vrsto (kovine, les itd.). Odpadkov, ki niso kosovni 

odpadki, ne bomo odpeljali in bomo o njih obvestila pristojne inšpekcijske službe. Kosovne odpadke pripravite po 20. uri pred 

dnevom odvoza oziroma do 6. ure na dan odvoza. Če je določena natančnejša ura, pa do dogovorjene ure. 

 
Vsa polja so obvezna. 

Ime in priimek:   ___________________________________ 
Naslov:    ___________________________________ 
Poštna številka in kraj:  ___________________________________ 
Občina:    ___________________________________   
 

 Šifra naročnika:             0 0         
 

Telefon:   ___________________________________    
E-pošta:   ___________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opombe:  
________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate: 

- po pošti na naslov JP VOKA SNAGA d. o. o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, 
- osebno v vložišču ali centru za podporo in pomoč uporabnikom, 
- skenirano ali elektronsko podpisano po e-pošti na snagalj@vokasnaga.si. 

 
Zgoraj navedeni podatki se zbirajo v skladu z Uredbo GDPR (EU) 2016/679 ter veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in se uporabljajo izključno z namenom izvajanja 
dejavnosti Javnega podjetja VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. skladno z Odlokom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (Ur.l. RS št. 34/2012). S podpisom zagotavljate 
točnost podatkov in se strinjate, da podjetju JP VOKA SNAGA d.o.o. kakršnekoli spremembe, nastale v zvezi z navedenimi podatki, po predpisih pisno sporočite v roku petih delovnih dni. S 
plačilom računa boste potrdili, da je bilo naročilo izvedeno. V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate po določilih Uredbe GDPR pravico do ugovora obdelave, za kar lahko pisno 
vlogo in zahtevke pošljete na naslov dpo@vokasnaga.si.  
Izjave: Soglašam, da se podatki, navedeni na tem obrazcu, posredujejo JAVNEMU HOLDINGU Ljubljana, d.o.o. za namen vzpostavitve centralnega sistema za distribucijo in upravljanje 
računov javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Soglašam, da je upravljavec posredovanih osebnih podatkov JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.. Soglašam, da se v 
primeru, ko se podatki v (obstoječih) bazah podatkov javnih podjetij ne skladajo s podatki na tej vlogi, podatki uredijo skladno s podatki iz te vloge. 

 

 Število kosov: 
Vzmetnice, preproge:  
Leseno pohištvo:  
Oblazinjeno pohištvo:  
Športni rekviziti (smuči, jadralne deske, kolesa ipd.):  
Orodje, večje igrače:  
Vrtna oprema iz plastike ali lesa (mize, stoli, senčniki ipd.):  
Kopalniška oprema (umivalnik, bide, prha, kad ipd.):  
Veliki gospodinjski aparati (bela tehnika – hladilniki, pralni in pomivalni stroji, sušilni stroji, štedilniki):  
Drugo (vpišite):  


