RAVNANJE Z ODPADKI

PRISTOPNI OBRAZEC ZA
POSLOVNE SUBJEKTE

Komunala Sežana d. d., Partizanska cesta 2,
6210 Sežana, odpadki@komunala-sezana.si

Naziv in sedež podjetja:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Davčna številka: ___________________________

Davčni zavezanec: da / ne

IBAN: _______________________________________pri banki _____________________________________
Odgovorna oseba: _________________________________________________________________________

Kontaktna oseba: ____________________________________tel. št.: _______________________________
e-pošta: __________________________________
Predvidena lokacija zabojnikov (naziv in naslov):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Vrsta dejavnosti (opis): ______________________________________________________________________
Število zaposlenih (uporabnikov posl. prostorov):________________________________________________
Kvadratura poslovnih prostorov (m2):__________________________________________________________

Vrsta povzročitelja (obkroži):


Večji povzročitelj odpadkov (prevzem zabojnikov*): večji povzročitelj povzroči več kot 120 L odpadkov na
mesec in potrebuje zabojnike za odpadke različnih frakcij. Za frakcije odpadkov, ki jih povzroči v minimalnih
količinah, se z izvajalcem odvoza lahko dogovori souporaba ekološkega otoka.



Mali povzročitelj odpadkov (souporaba eko otoka, souporaba zabojnika za ostanek komunalnih
odpadkov): mali povzročitelj povzroči manj kot 120 L komunalnih odpadkov mesečno. Odpadke v dogovoru
z izvajalcem odvoza odlaga na ekološki otok in v dogovorjeni zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov pri
gospodinjstvu, večstanovanjski stavbi ali skupni zabojnik poslovne stavbe.



Mali povzročitelj odpadkov (prevzem zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov*, suporaba eko
otoka): mali povzročitelj, ki nima možnosti odlaganja ostanka komunalnih odpadkov v zabojnik
gospodinjstva, poslovne stavbe ali večstanovanjske stavbe naroči zabojnik za ostanek komunalnih odpadkov.
Za ločene frakcije souporablja eko otok.
*Zabojnike priskrbi izvajalec odvoza in jih po potrebi tudi zamenja. Zabojniki so last izvajalca odvoza.
Zabojnikov v lasti povzročiteljev ne praznimo.

Potrebna oprema odjemnega mesta

Potrebna oprema odjemnega mesta (obkroži):
Vrsta odpadka

(obkroži)

Volumen zabojnika in frekvenca praznjenja





































120 L 1x mesečno
120 L na 14 dni
120 L 1x tedensko
240 L 1x tedensko
770 L 1x tedensko
1100 L 1x tedensko
120 L 1x mesečno
120 L na 14 dni
120 L 1x tedensko
240 L 1x tedensko
770 L 1x tedensko
1100 L 1x tedensko
Souporaba eko otoka*
120 L 1x mesečno
120 L na 14 dni
120 L 1x tedensko
240 L 1x tedensko
770 L 1x tedensko
1100 L 1x tedensko
Souporaba eko otoka*
120 L 1x mesečno
120 na 14 dni
120 L 1x tedensko
240 L 1x tedensko
Souporaba eko otoka*
120 1x mesečno
120 na 14 dni
120 L 1x tedensko
240 L 1x tedensko
770 L 1x tedensko
1100 L 1x tedensko
Souporaba eko otoka*
120 na 14 dni
120 L 1x tedensko
Souporaba eko otoka*

Ostanki
komunalnih
odpadkov

Papir
in
karton

plastična
embalaža

steklena
embalaža

pločevinke

bio odpadki

*souporaba ekološkega otoka za odlaganje ločenih frakcij izključno za minimalne količine v dogovoru z
izvajalcem odvoza.

Datum: ____________________________

Podpis stranke: __________________________

Izpolni Komunala Sežana:
Pristopni obrazec*/pogodba št.: _______________________________
*za male povzročitelje potrjen pristopni obrazec nadomešča pogodbo
Št.: ___________________________
Datum: ___________________________

Komunala Sežana d.d., direktor:
Andrej Prunk
______________________________

