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VLOGA za naročilo dodatnega odvoza mešanih komunalnih odpadkov 
 

 

1. Uporabnik:   

  

2. Kontaktni podatki:   

Naslov:   

Telefon:   

e-pošta:   

  

3a. Odjemno mesto (šifro prepišite s položnice):   

3b. Šifra plačnika (šifro prepišite s položnice):   

  

Datum:   Uporabnik (podpis, žig):  

 

 

O b r a z l o ž i t e v :  
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Izpolni Komunala Brežice d.o.o. 

Uporabniku _____________________________________, odjemno mesto: ____________ se 

vloga za naročilo dodatnega brezplačnega odvoza odpadkov označenih pod vrsta odpadkov, s 

strani vlagatelja (obkroži): 

ODOBRI  ZAVRNE 

 

O b r a z l o ž i t e v :  

 

 

 

 

 

Datum odobritve/zavrnitve vloge:  

Vlogo odobril/zavrnil (podpis, žig) :   

 

 

 

Do dodatnega brezplačnega odvoza mešanih komunalnih odpadkov so lahko  upravičene 

veččlanske družine (6 in več članov), osebe, ki med mešane komunalne odpadke odlagajo 

plenice, poslovni subjekti, pri katerih nastajajo večje količine mešanih komunalnih 

odpadkov1. Vsi zgoraj našteti uporabniki se lahko vključijo v dodaten odvoz, v kolikor jim iz 

upravičenega razloga trenutna frekvenca odvoza ne zadošča. Dodaten odvoz mešanih 

komunalnih odpadkov se ne obračuna gospodinjstvom, ki plačujejo odvoz mešanih 

komunalnih odpadkov glede na število oseb v gospodinjstvu, pravnim subjektom, ki so 

obremenjeni, glede na poslovno površino. Vsi, ki odvoz odpadkov plačujejo, glede na število 

opravljenih odvozov, se jim dodaten odvoz obračuna. 

 

                                                           
1
 Mešani komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek iz 

proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti. 


