Izpolni PUP-S Stranka obveščena dne: _______________ Datum odvoza:_______________

OBRAZEC ZA NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV IZ INDIVIDUALNIH GOSPODINJSTEV V LETU 2020
Šifra odjemnega mesta*: ______________ Naslov odjemnega mesta*:__________________________________ ___Šifra plačnika*: ______________

Ime in priimek plačnika*:
Naslov*:
Pošta*:
Telefon*:
E-pošta:
Opombe:
*polja, ki morajo biti obvezno izpolnjena
Kosovni odpadki za odvoz (ustrezno izberite in označite količino odpadkov )
Količina odpadkov do največ 2m3 (primer: 1m širine x 2m dolžine

x 1m višine = 2m3)

Količina odpadkov večja od 2m3 ( naročilo kesona, ki se plača po ceniku podjetja)
Vsako gospodinjstvo ima možnost, enkrat letno, v okviru GJS do brezplačnega odvoza kosovnih odpadkov do največ dveh kubičnih metrov (2m3).
Gospodinjstvo odda podpisano naročilnico 14 dni pred želenim kosovnim odvozom. Vsaj tri dni pred kosovnim odvozom pokličemo in se dogovorimo
za datum odvoza. Odvoz bo potekal od 25.2. do 15. 7. in od 17.8. do 15.11.2020. Zadnji datum naročila je 15.11.2020.
Kosovni odpadki se pripravijo poleg zabojnika za mešane komunalne odpadke oz. dogovorjena mesta za strojni prevzem odpadkov.
V primeru večjih količin kosovnih odpadkov od 2m3 je potrebno naročiti keson po ceniku PUP-Saubermacher (ustrezno označiti zgoraj).
Obrazec za naročilo kesona za kosovne odpadke je objavljen na http://www.pup-saubermacher.si/s/obrazci/
Kosovne odpadke je možno brezplačno pripeljati v zbirni center (ZC) Velenje in Podhom. Vstop v ZC je s položnico in osebnim dokumentom.
V spodnji tabeli obvezno navedite količino posamezne vrste kosovnih odpadkov, saj v nasprotnem bo naročilnica brezpredmetna.
Kosovni odpadki (ustrezno izpolnite število in obkrožite odpadek):
kos

Kosi pohištva: oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture)

kos

vzmetnice (jogiji)

kos

leseno pohištvo (mize, stoli, postelje, ležišča, omare, komode, vrata)

kos

sanitarna oprema (plastična, kovinska)

kos

kovinski predmeti (pomivalna korita, radiatorji, stojala za perilo, karnise, vozički, okovje, nosilci)

kos

gospodinjski aparati (pralni stroji, pomivalni stroji, štedilniki, sesalniki,…)

kos

hladilno-zamrzovalni aparati (velike hladilne naprave, hladilniki, zamrzovalniki, klimatske naprave)

kos

odpadna električna in elektronska oprema (televizorji, monitorji, računalniki, radijski sprejemniki)

kos

športni rekviziti (smuči, jadralna deske, kolesa, tekaške steze, sobna kolesa, orbitrek)

kos

svetila, senčila

kos

ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrače, preproge)

kos
oblačila pripravljena v vreči
Med kosovne odpadke ne sodi: gradbeni material., kot tudi keramika, wc školjka, keramični umivalniki…, odpadki, ki vsebujejo azbest, avtomobilski
deli, gume, okenski okvirji s steklom, zeleni odrez (vejevje…), tekstil, nevarni in mešani komunalni odpadki. Naštete odpadke je možno pripeljati v
zbirni center. Oddajo gradbenih se plača po ceniku podjetja.
Izpolnjen in podpisan obrazec pošljite po pošti na sedež podjetja, na elektronski naslov ali po faksu:
PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, fax:03-896-87-19, e-naslov: podjetje@pup-saubermacher.si
Podpis naročnika: ____________________________________
Pridobljene podatke bomo uporabljali izključno le za namen obveščanja o ravnanju z odpadki.
Izpolni izvajalec PUP-Saubermacher ob odvozu odpadkov!
Ime in priimek osebe prisotne ob odvozu in podpis:__________________________
Ime in priimek prevzemnika PUP-Saubermacher d.o.o.:_______________________

LOKACIJA ZBIRNIH CENTROV
VELENJE ob Škalskem jezeru

PODHOM ob odlagališču Podhom

DELOVNI ČAS
OD APRILA DO KONCA SEPTEMBRA–
od ponedeljka do petka do 8. do 18. ure,
v soboto od 8. do 12. ure,
dan pred praznikom odprto do 14. ure,
ob nedeljah in praznikih zaprto;
OD OKTOBRA DO KONCA MARCA –
od ponedeljka do petka do 8. do 17. ure;
v soboto od 8. do 12. ure,
dan pred praznikom odprto do 14. ure,
ob nedeljah in praznikih zaprto.
TOREK od 8. do 15.30
ČETRTEK od 10. do 17. ure
Dan pred praznikom odprto od 7. do 14. ure.
PRVA SOBOTA V MESECU od 8. do 12. ure.
V primeru, da je prva sobota praznik, se prestavi
odprtje ZC na drugo soboto v mesecu.

LOKACIJA ZBIRNIH MEST*
ŠOŠTANJ za Gasilskim domom Šoštanj

DELOVNI ČAS
1. in 4. SOBOTA V MESECU od 9. do 12. ure, na
prazničen dan zaprto.
ŠMARTNO OB PAKI ob pokopališču Šmartno ob Paki
1. in 3. SOBOTA V MESECU od 8. do 12. ure, na
prazničen dan zaprto.
*V ZM Šoštanj in Šmartno ob Paki se lahko odda le odpadna električna in elektronska oprema.

PRAVILA OB ODDAJI GRADBENIH ODPADKOV
Pred vstopom v ZC je potrebno uslužbencu pokazati položnico in osebni dokument osebe, ki je nosilec položnice oz.
njenega ožjega družinskega člana. V primeru dostave odpadka druge osebe, je potrebno pooblastilo in osebni dokument
povzročitelja odpadkov.
Po dvigu zapornice se z vozilom zapeljete na tehtnico in počakate, da se na semaforju levo, spredaj, prižge zelena luč. Z
vozilom zapeljete do kesonov/zabojnikov, ki so označeni z nazivom in številko odpadka in sami razvrstite odpadke. V ZC
Podhom sprejem odpadkov usmerja uslužbenec PUP-Saubermacher.
Sprejemamo manjše količine gradbenih odpadkov iz gospodinjstev, po ceniku PUP-Saubermacher. Občanom Šaleške
doline, v letu 2020, delno strošek oddaje gradbenih odpadki krijejo Občine Šaleške doline. Zaradi zaostrovanja oddaje
odpadkov v predelavo, je potrebno upoštevati spremembe pri pripravi in oddaji gradbenih odpadkov.
Gradbeni odpadek s številko 17 01 07 z nazivom mešanice betona, opek, ploščic in keramike lahko vsebujejo le tovrstne
odpadke.
Gradbeni odpadek s številko 17 09 04 z nazivom mešani gradbeni odpadek, pa lahko vsebuje samo 5 % materialov kot so
izolirni material, les, steklo, plastika, karton, železo, kabli, mavčne plošče, bitumenske mešanice in še to manjše koščke,
ki jih fizično ni možno izločiti.
Odpadke je potrebno že doma pripraviti tako, da se jih čim lažje ločeno odda v za to primerne kesone/zabojnike.
Ob zaključki razvrščanja odpadkov je potrebno ponovno zapeljati na tehnico ter podpisati tehtalni list.

