IZJAVA O KOMPOSTIRANJU BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
V HIŠNEM KOMPOSTNIKU
(biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada)

Številka odjemnega mesta (na položnici):
Ime in priimek nosilca odjemnega mesta( št. kupca- na položnici):
Naslov
Telefonska številka
e-naslov
S podpisom izjave potrjujem:
1.

2.
3.

4.

5.

da uporabljam hišni kompostnik za zbiranje in kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov v skladu
z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni
list RS, št. 39/2010);
da biorazgradljivih odpadkov ne mešam z drugimi komunalnimi odpadki oz. jih ne odlagam v zabojnike
za zbiranje ostanka odpadkov in embalaže;
da sem seznanjen, da moram biorazgradljive odpadke, ki jih morda ne želim odlagati v svoj kompostnik
(npr. olupke agrumov, kosti ostankov hrane, lase, dlako domačih živali, cigaretne ogorke, drobne
hišne smeti od pometa, iztrebke hišnih ljubljenčkov, papirnate brisače, serviete in robčke…), obvezno
odložiti v rjav zabojnik na ekološkem otoku in nikakor ne v katerikoli drugi zabojnik;
da sem seznanjen, da bo ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki v mojem gospodinjstvu, periodično
nadziral izvajalec obvezne javne službe in občinska komunalna inšpekcija, v skladu z Uredbo in
Občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki ter da bom v primeru neupoštevanja določil
veljavne zakonodaje nesel posledice morebitnih sankcij in izbrisa iz registra oseb, ki kompostirajo
odpadke v hišnem kompostniku;
Izvajalec javne službe bo upošteval znižano plačilo prvo obračunsko obdobje po prejemu potrdila in
izvršenem prvem pregledu lastnega hišnega kompostnika in ob upoštevanju navodil za pravilno
kompostiranje;

S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in
soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo KOMUNALA Nova Gorica d.d., da zbira in obdeluje moje
osebne podatke, ki sem jih vnesel v vnosni obrazec za namene prejema in obdelave mojega naročila,
poizvedbe, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije, pri čemer lahko družba
KOMUNALA Nova Gorica d.d. uporablja različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta,
elektronska pošta ipd.). Družba KOMUNALA Nova Gorica d.d. pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v
skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta
in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR).

Kraj in datum: ________________________________________________
Podpis nosilca odjemnega mesta: _________________________________
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