NAROČILNICA ZA ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IZ
GOSPODINJSTEV V LETU 2017
(ne velja za pravne osebe in vikende)
Tokrat vam naročilnico za odvoz kosovnih odpadkov prvič
posredujemo v prilogi k računom za plačilo komunalnih
storitev. V primeru, da jo izgubite, je naročilnica dostopna na
naši internetni strani www.jeko.si. Z naročilnico lahko kadarkoli
v koledarskem letu naročite odvoz kosovnih odpadkov iz
vašega gospodinjstva, mi pa jih bomo prišli iskat do vaše hiše
ali bloka. Vsakemu gospodinjstvu pripada ena dopisnica za
enkraten odvoz kosovnih odpadkov do skupne količine 4
3

m . Odvoz kosovnega odpadka po naročilu z dopisnico je za
občane občin Jesenice in Žirovnica brezplačen, ker so stroški
vključeni v ceno odvoza odpadkov. V primeru, da bomo
3

odpeljali količine večje od 4 m , bomo storitev zaračunali po
3
ceni 6,30 €/m odpeljanih kosovnih odpadkov (brez DDV) in jo

Ko se vam bo pojavil kosovni odpadek,
izpolnite dopisnico in jo dostavite, pošljite po
pošti na naslov podjetja JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice ali
skenirano po e-pošti na info@jeko.si.
O terminu odvoza vas bomo obvestili po
telefonu, zato pri izpolnjevanju dopisnice ne
pozabite navesti telefonske številke.
Vljudno prosimo, da odpadkov ne pripravljate
za odvoz več dni pred dogovorjenim
terminom odvoza, saj tako dejanje povzroča
nastanek divjih odlagališč!

pripisali k mesečnemu računu za komunalne storitve.

Obvezujemo se, da bomo odpadke odpeljali najkasneje v roku treh tednov. V primeru, da do
dogovorjenega termina ne morete čakati, jih lahko odpeljete v ZBIRNI CENTER – občani občine Jesenice v
Zbirni center Jesenice, občani Žirovnice pa v Zbirni center Žirovnica. Oddaja odpadkov iz gospodinjstev je v
zbirnih centrih Jesenice in Žirovnica ob predložitvi položnice za plačilo komunalnih storitev brezplačna. Za
dodatne informacije smo vam na voljo vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure na tel. št. 581-04-55.

NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V LETU
2017
________,_______ spodaj podpisani:_________________________,__________________________
(št.odjema)

(šifra plačnika)

(ime in priimek)

(naslov)

Obvezno vpišite tel. številko na katero ste dosegljivi:_______________________________________
Naročam odvoz kosovnega odpadka (napišite npr. pralni stroj, omara, jogi, sedežna garnitura,..)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Gradbeni odpadki, nevarni odpadki in zeleni odrez niso kosovni odpadki!
Datum:______________________

Podpis:____________________________

IZPOLNJENO DOPISNICO DOSTAVITE PODJETJU JEKO-IN, d.o.o., JESENICE

