
 tel.: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11 

 e-pošta: info@kp-logatec.si 

 http: //www.kp-logatec.si 

 
 

NAROČILNICA ZA OPREMO ZA PRIREDITEV 

Organizator:  

Naslov  
(ulica, HŠ, kraj): 

 

 

Davčni zavezanec:  DA   /   NE  (ustrezno obkroži) ID za DDV:   

Naziv prireditve:  

Lokacija prireditve:  

Čas prireditve:  Datum:  Ura: od  do  

Datum odvoza opreme:  

Kontaktna tel. št. /gsm:  Kontaktna oseba:  

e-pošta:  

 

Za našo prireditev naročamo navedene storitve in opremo: (pri naročeni opremi prekrižajte kvadratek in pripišite količine)  

 Blago/storitev količina ME EUR z DDV/kos 

 posoda za mešane odpadke; 240 l  kos 7,75 

 posoda za mešane odpadke; 1100 l  kos 35,56 

 posoda za odpadno embalažo; 1100 l  kos 11,86 

 posoda za odpadno steklo; 240 l  kos 2,60 

 posoda za odpadno steklo; 1100 l  kos 11,86 

 posoda za biorazgradljive odpadke; 240 l  kos 10,67 

 posoda za biorazgradljive odpadke; 550 l  kos 24,44 

 dostava in odvoz ter pranje posod za odpadke** 1 storitev 96,74 

 stojnica 200x90 cm*  kos 24,40 

 dostava in odvoz stojnic (1-5 stojnic)**/***  storitev 164,72 

 dostava in odvoz stojnic (6-10 stojnic)**/***  storitev 205,91 

 dostava in odvoz stojnic (11-15 stojnic)**/***  storitev 247,09 
 
* Na razpolago je 10 stojnic, katerih lastnik je Občina Logatec in 5 stojnic, katerih lastnik smo Komunalno podjetje Logatec.  Za najem 
občinskih stojnic se obrnite na Občino Logatec.  
** Cena za dostavo in odvoz stojnic ter posod za odpadke velja v okviru delovnega časa podjetja. Za storitve izven delovnega časa podjetja se 
obračuna 30 % dodatek, za dela v nedeljah in praznikih se obračuna 50 % dodatek. 
*** Cena velja za dostavo in odvoz stojnic v razdalji 15 km od sedeža podjetja. Za daljše razdalje se dodatno zaračuna več prevožene kilometre 
in več porabljenega časa po veljavnem ceniku za najem opreme in storitev.  

 

Morebitne opombe:  

Kraj in datum:  

Podpis odgovorne osebe in žig:  
 
 

Podpisani obrazec nam pošljite po faksu ali pošti 
 


