Enkrat letni odvoz kosovnih odpadkov po naročilu do 4 m³ je za občane občin Jesenice in Žirovnica brezplačen, ker so
stroški odvoza kosovnih odpadkov vključeni v ceno ravnanja z odpadki. V primeru, da količina preseže 4 m³, se presežek
količine kosovnih odpadkov zaračuna po ceni 6,90 € z vključenim DDV/m³ odpeljanih kosovnih odpadkov. Znesek bo
pripisan mesečnemu računu za komunalne storitve.
Obvezujemo se, da bomo kosovne odpadke odpeljali najkasneje v roku treh tednov od prejema naročila. Najkasneje en
delovni dan pred planiranim dnevom odvoza kosovnih odpadkov vas bomo poklicali na telefonsko številko, ki je navedena
na naročilu. Skupaj se bomo dogovorili za točen termin odvoza. Prosimo, da kosovne odpadke pripravite tako, da bodo
dostopni vozilu za odvoz kosovnih odpadkov. Zložite jih na dogovorjeno mesto, najkasneje do 6. ure na dan odvoza, vendar
ne prej kot 24 ur pred dogovorjenim terminom odvoza. Odpadkov, ki niso kosovni odpadki, ne bomo odpeljali. Te odpadke
ste dolžni sami odstraniti iz mesta prevzema najkasneje dan po izvedenem odvozu kosovnih odpadkov in poskrbeti za
odlaganje v zbirnem centru. Če ste možnost brezplačnega odvoza že izkoristili, lahko kosovne odpadke sami brezplačno
oddate v zbirnem centru ali pa se proti plačilu z nami dogovorite za prevzem in odvoz. Storitev bo obračunana skladno z
veljavnim cenikom podjetja JEKO, d.o.o., ki je objavljen na spletni strani podjetja.

Pravilno izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate:
po pošti na naslov JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
po e-pošti na info@jeko.si
osebno na blagajni ali v poštni nabiralnik ob vhodu v upravno stavbo na Cesti maršala Tita 51
Skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov vas obveščamo, da se bodo zbrani podatki uporabljali in obdelovali izključno za namen, ki je naveden
na obrazcu. Vsi podatki, ki niso nujno potrebni, se zbirajo in obdelujejo zgolj za namen izvedbe naročila. Vaše podatke bomo hranili dokler bodo služili namenu za katerega
so bili zbrani oziroma skladno z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Med kosovne odpadke sodijo:
 kosi pohištva,
 gospodinjski stroji,
 sanitarna oprema (umivalniki,
kadi, WC školjke),
 kolesa,
 smuči,
 ostali večji odpadki.

Med kosovne odpadke ne sodijo:
X gradbeni material,
X nevarni odpadki (na primer
akumulatorji),
X tekoči odpadki,
X stare avtomobilske karoserije,
X zeleni odrez,
X odpadki, ki vsebujejo azbest.

Kosovne odpadke lahko sami odpeljete v ZBIRNI CENTER (občani občine Jesenice v Zbirni
center Jesenice in občani občine Žirovnica v Zbirni center Žirovnica). V zabojnike v zbirnih
centrih lahko iz gospodinjstev brezplačno pripeljete in odložite več vrst odpadkov, a je treba
pri tem upoštevati količinsko omejitev (ena avtomobilska prikolica na dan). Ob oddaji je
potrebno predložiti zadnji odrezek oziroma potrdilo o plačilu storitev zbiranja in odvoza
odpadkov.

