
 

 

 

 

 

    

Javno podjetje  

VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. 

Vodovodna cesta 90, p.p. 3233 

1001 Ljubljana, Slovenija 

 

Obrazec za prijavo odvoza komunalnih odpadkov 
 
Vsa polja so obvezna. 
 

A)  UPORABNIK STORITVE:  
Ime in priimek ali naziv podjetja: ________________________________________________________________________ 
Naslov ali sedež podjetja: ____________________________________________________________________________ 
Poštna številka in kraj: ________________________________________________________________________________ 
Občina: ____________________________   Davčna številka*: ________________________________________ 
Telefon: ____________________________   E-pošta: ________________________________________________ 
 

Račun bom prejemal:            
□  v poštni nabiralnik na zgornji naslov 
□  po e-pošti: _____________________________________________________________________________________ 
□  drugam:   
     Ime in priimek ali naziv podjetja: _____________________________________________________________________ 
     Naslov za pošiljanje računov: _______________________________________________________________________ 
     Poštna številka in kraj: _____________________________________________________________________________ 
     Občina: ________________________________________________________________________________________ 

           (V primeru nedostavljenega računa se račun pošlje lastniku na naslov stalnega prebivališča.) 
 

B)  PODATKI O LASTNIKU:  
Ime in priimek ali naziv podjetja: ________________________________________________________________________ 
Naslov ali sedež podjetja: ____________________________________________________________________________ 
Poštna številka in kraj: ________________________________________________________________________________ 
Občina: ____________________________   Davčna številka*: ________________________________________ 
Telefon: ____________________________   E-pošta: ________________________________________________ 

 

C)  PODATKI O ZBIRNEM MESTU:  
Površina stanovanja (v m2): _____________           Št. oseb v gospodinjstvu: _____________           

 

D)  ŽELIM ZABOJNIK ZA ODPADKE (označite tudi želeno prostornino  zabojnika): 
V občini Cerklje na Gorenjskem je najmanjša mogoča prostornina zabojnika 120 litrov.  
Minimalna velikost zabojnika je odvisna od števila prijavljenih oseb in znaša minimalno 30 litrov na osebo na mesec za mešane komunalne odpadke, za 
podjetja pa velja minimalna velikost 15 litrov na osebo/zaposlenega na mesec.   
 

□   Preostanek komunalnih odpadkov  (prostornine 80, 120, 240, 500, 770 litrov) 
 □   Biološke odpadke     (prostornine 80, 120, 240 litrov) 
 □   Embalažo      (prostornine 240, 1100 litrov) 
 □   Papir – samo za uporabnike na območju MOL (prostornine 240, 1100 litrov)  
 

D)  RAZLOG ZA PRIJAVO, OPOMBE:  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
* Vašo davčno številko podjetje potrebuje zaradi zagotavljanja identifikacije uporabnika pri evidentiranju spremembe in obračunavanju opravljenih storitev. 

 

Datum: _______________________________  Podpis: ___________________________ 
 
Plačevanje storitev odvoza komunalnih odpadkov prek trajnika lahko uredite vsako sredo na Verovškovi 70 (JAVNI HOLDING 
Ljubljana). Navodila za sklenitev trajnika elektronsko najdete na povezavi https://www.jhl.si/direktne-obremenitve.


