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Naročilnica za enkratni najem zabojnika
Velja za količine, večje od 2 m³. Cena najema zabojnika vključuje tudi obračun storitev ravnanja z odpadki.

* Gospodinjstva lahko pri naročilu zabojnika za kosovne odpadke uveljavljate brezplačno naročilo za
največ 2 m³ odpadkov.

Naročila prejeta do 10. ure bodo izvedena naslednji dan, naročila po 10. uri pa v 48 urah.

Izpolnjeno naročilnico vrnite na naslov: kontejnerski.odvoz@komunala-kranj.si

Za dodatne informacije in pojasnila nas lahko pokličete na telefonsko številko 04 28 11 303.

S prejetimi podatki bomo ravnali v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Kontaktne 
podatke bomo uporabili za namene obveščanja o izvedbi naročene storitve. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter 
zahtevate njihov popravek, pri telefonski številki pa tudi popoln izbris. Posredovane podatke bomo hranili 10 let od dne 
izstavitve računa. Več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov prejmete na spletni strani www.komunala-kranj.si.

Prosimo spoštujte pravila odlaganja odpadkov v zabojnike:

- Odpadki morajo biti ločeni po posameznih vrstah, na način da so odloženi po plasteh.
- Odpadke odložimo le do roba, da je mogoč varen prevoz in da s prenapolnjeno vsebino ne ogrožamo varnosti
zaposlenih in ostalih udeležencev v prometu.

- V zabojnike je prepovedano odložiti nevarne odpadke, avtomobilske dele, pnevmatike, okenske okvirje s steklom,
steklo, zeleni odrez, tekstil in mešane odpadke. Naštete odpadke lahko oddate v zbirnih centrih, nevarne pa tudi v
času akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

- Prav tako je prepovedano odlaganje odpadkov, ki vsebujejo azbest in gradbene odpadke. Za oddajo pokličite
pooblaščena podjetja, seznam katerih je objavljen na spletni strani Agencije RS za okolje.
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