
NAROČILO POSTAVITVE ZABOJNIKOV ZA JAVNO PRIREDITEV
Naročnik/Plačnik odda izpolnjeno in podpisano naročilnico 7  dni pred datumom

postavitve zabojnikov.

Ime/naziv prireditve:

Naziv organizatorja - plačnika/naročnika prireditve:

Odgovorna oseba: 

tel.št.:    E-pošta: 

Točen kraj postavitve zabojnikov: 

Datum in ura postavitve zabojnikov: 

Datum in ura odstranitve zabojnikov: 

OPOMBE:

ZABOJNIKI (USTREZNO IZBERITE):
NAZIV ODPADKA VOLUMEN ZABOJNIKA ŠTEVILO 

ZABOJNIKOV

Mešana embalaža 
(plastična, kovinska, 
sestavljena)

240 L  660 L 1100 L

Papir, kartonska embalaža 240 L  660 L 1100 L

Steklena embalaža 240 L  660 L 1100 L

Bioazgradljivi odpadki 240 L  660 L 1100 L

Mešani komunalni odpadki 240 L  660 L 1100 L

** Kontejner 5 m3 ** 7 m3 ** 10 m3 **

Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slovenska Bistrica

Tel.: +386 (0)2 8055-400
 Faks: +386 (0)2 8055-410

E-pošta: odpadki@komunala-slb.si
Splet: www.komunala-slb.si

mailto:info@komunala-slb.si


Volumen in število zabojnikov za odpadke je osnova za obračun ravnanja z odpadki po
veljavnem ceniku. 
Za vse zbrane odpadke, ki bodo nepravilno ločeni, se zaračuna dodatno sortiranje po
veljavnem ceniku.
**  Osnova za obračun je  teža odpadkov,  odvoz ter  dodatno sortiranje  odpadkov po
veljavnem ceniku.

PODPIS ODGOVORNE OSEBE

_________________________

V skladu z 26. členom Tehničnega pravilnika o ravnanju z odpadki:

Organizatorji prireditev na katerih se odvijajo dejavnosti pri katerih nastajajo odpadki in
soorganizirani  bodisi  v zaprtih prostorih  (šotori,  hale,  športne dvorane in podobno),
bodisi na odprtem, morajo najmanj 5 dni pred prireditvijo o tem obvestiti izvajalca javne
službe zbiranja in odvoza odpadkov. Pri prijavljanju prireditve morajo predložiti načrt
prireditvenega prostora v katerem je razvidno, da bo skladno s Tehničnim pravilnikom
zagotovil  zbirno  mesto  za  ustrezne  zabojnike  za  ločeno  zbiranje  odpadkov  MKO,
OE,STEKLO, PAPIR. Z organizatorjem prireditve se sklene posebna pogodba. (Uredba o
obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, Uradni list
RS, št.33/2017).
Velikost in število ustrezno označenih zabojnikov ali vrečk, določi in zagotovi izvajalec
javne  službe  izkustveno,  glede  na  vrsto  prireditve  in  na  pričakovano  število
udeležencev. Za prireditve s strežbo hrane in pijače je organizator sam dolžan poskrbeti
za ustrezno ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki (BIO) iz dejavnosti
gostinstva,  skladno  s  predpisi,  ki  urejajo  to  skupino  odpadkov.  (Uredba  o  obvezni
občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, (Uradni list RS, št.
33/2017). Stroške najema zabojnikov in prevzema, odvoza in obdelave odpadkov nosi
organizator  prireditve  (Uredba  o  obvezni  občinski  gospodarski  javni  službi  zbiranja
komunalnih odpadkov, Uradni list RS, št. 33/2017).

Ime in priimek (tiskano) odgovorne osebe prisotne ob odvozu odpadkov:

_________________________________________________________________

Kraj in datum:                                                                                                Podpis:
____________________________                                               _______________________
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