
NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV OD GOSPODINJSTEV V LETU 2019/1 
 

Šifra odjemnega mesta*:  ___ Naslov odjemnega mesta:    

Ime in priimek*:  
Naslov*:  
Pošta*:  
Telefon  oz. GSM*:  
E-pošta:  
Datum naročila*:  
Opombe:  
*polja, ki morajo biti obvezno izpolnjena;     OZNAČITE MEDIJ, PREKO KATEREGA ŽELITE BITI OVEŠČENI O TERMINU (GSM, e-pošta,…) 

Kosovni odpadki za odvoz (ustrezno izpolnite in obkrožite ali dopišite): 

 kos oblazinjeno pohištvo (fotelj, dvosed, trosed…                                                                                                         )  

 kos vzmetnica (dvojna, enojna, otroška), preproga 

 kos leseno in stavbno pohištvo (miza; stol; postelja – dvojno ležišče, enojno ležišče, otroška; omara – enodelna , 
dvodelna, trodelna, nočna komoda; okna; vrata…                                                                               )                                                                                                               

 kos sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, kopalna kad, tuš kad, tuš kabina…                                         )  

 kos kovinski predmeti (pomivalno korito, radiator, stojalo za perilo, karnisa, otroški voziček, okovje, nosilci…  
                                                                                                                                                                                           )                                                                                                                                                                      

 kos gospodinjski aparati (pralni stroj, pomivalni stroj, štedilnik, sesalnik, likalnik, brivski aparat, telefon, računalnik, 
vrtalnik, radijski sprejemnik…                                                                                                                  )                                                                                                                             

 kos hladilno-zamrzovalni aparati (velike hladilne naprave, hladilnik, zamrzovalnik, klimatska naprava, oprema za 
zračenje…                                                                                                                                                                    ) 

 kos televizorji, monitorji  

 kos športni rekviziti (smuči, jadralna deska, kolo…                                                                                                         )                                                                                               

 kos svetila, senčila  

 kos rabljena oblačila, hišni tekstil (posteljnina, prevleke, prti…), obutev, pasovi, torbice…                                                                                                                                                                                    

 kos ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrače…                                                                                                        )                                                                                                                                                                           

 kos drugo (opišite):                                                                                                                                                               .                                               
 

V zgornji tabeli navedite količino posamezne vrste kosovnih odpadkov. Vsako gospodinjstvo ima pravico do brezplačnega 
odvoza do 2m3 kosovnih odpadkov. Če je količina večja od 2m3 oz., se le-to zaračuna v skladu z veljavnim cenikom podjetja. 
Opomba:  

- med kosovne odpadke NE sodijo: nevarni odpadki, pnevmatike, steklo, gradbeni odpadki, salonitna kritina, … 
- kosovne odpadke je potrebno nastaviti na odjemno mesto (lokacija , kjer nastavite posodo) do 6 ure zjutraj na 

dan odvoza, ki vam ga bomo sporočili. 
 

 

! Izpolnjen obrazec nam pošljite po pošti na sedež našega podjetja, na elektronski naslov, 
izpolnite spletni obrazec  ali po faksu do 25.04.2019 

                                                                               Čisto mesto Ptuj d.o.o. 
                                                                         Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj 
                                                             Faks: 02/780 90 30; E: info@cistomesto.si 

 Podpis naročnika:        

Po prejemu naročilnice vas bomo najpozneje do 10.05.2019 obvestili (telefon ali e-naslov) o 
terminu odvoza naročenih kosovnih odpadkov. Ob odvozu je želena prisotnost predstavnika 
naročnika.  

April, 2019  

  

 


