
 

 

 
 

NAROČILO ZABOJNIKOV ZA LOČEVANJE ODPADKOV – POSLOVNI UPORABNIKI 
 
 
Naziv in naslov pravnega subjekta: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Naslov in naziv odjemnega mesta (OM):  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Telefonska številka:________________  
 
Merila za določanje izhodiščnega volumna zabojnikov za poslovne uporabnike: 

Velikost zabojnika Dejavnost Velikost prostora Število zaposlenih 

120 l Pisarne, manjše obrti od 31 do 60 m2 od 2 do 3 

240 l Manjše kavarne, prodajalne kruha, 
lokali od 61 do 80 m2 od 2 do 3 

660 l Večje obrti, šole, vrtci, manjša 
industrija od 81 do 500 m2 od 4 do 20 

1100 l Večje obrti, manjša industrija od 501 do 1500 m2 od 21 do 30 

 
Velikost poslovnega prostora:_______________________m2  št. zaposlenih:____________ 
 
 
Spodaj podpisani naročam sledeče zabojnike za ločevanje odpadkov:  

  
zabojnik za stekleno embalažo (STE)           
 
 v velikosti ______________, čip (koda) – izpolni Komunala Tržič________________ 
 
zabojnik za papirno in kartonsko embalažo (PAP)    
 
v velikosti ______________, čip (koda) – izpolni Komunala Tržič ________________ 
       
zabojnik za mešane komunalne odpadke (MKO)     
 
obstoječa velikost (l) _________, menjava (l) _________ čip (koda) – izpolni Komunala Tržič ________________ 
 
zabojnik za odpadno embalažo (EMB)           
 
obstoječa velikost (l) _________, menjava (l) _________ čip (koda) – izpolni Komunala Tržič ________________ 
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Odlok o ravnanju z odpadki v občini Tržič (Ur. l. RS št. 90/2021) v 30. členu določa: 
 
»Uporabnik je dolžan z zabojniki ravnati kot dober gospodar ter skrbeti za njihovo čistočo ter 
jih uporabljati le za namen zbiranja odpadkov. Izvajalec zbiranja zamenja zabojnik glede na 
iztrošenost. V primeru namernega poškodovanja, odtujitve, sežiga ali drugačnega uničenja 
zabojnika, je izvajalec zbiranja dolžan zabojnik nadomestiti z novim, na stroške uporabnika.«  

Komunala Tržič d.o.o. bo s pridobljenimi podatki o uporabniku ravnala v skladu z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov.  
 
 
 
 
Tržič, dne: ________________                 
 

Podpis odgovorne osebe, žig: ___________________ 
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