
                               

 

 

OPOMNIK ZA RAVNANJE Z ODPADKI 
 
 

1. DELITEV VREČK (ČRNIH IN RUMENIH) 
 
V  letu 2018 bo delitev črnih vrečk za mešane komunalne odpadke in rumenih vrečk za mešano 
embalažo (kovinsko, plastično embalažo in tetrapake) potekalo v Gornjem Gradu po naslednjem 
razporedu: 
 
OBČINA LOKACIJA  DATUM  URA 

GORNJI GRAD ŠMIKLAVŽ (pri trgovini) 12.6.2018-torek od 10. do 16. ure 

GORNJI GRAD 
PRI OBČINSKI ZGRADBI (parkirišče 
zadaj) 

13.6.2018-sreda 
14.6.2018-četrtek 

od 10. do 16. ure 

GORNJI GRAD BOČNA (pri trgovini) 15.6.2018-petek od 10. do 16. ure 

 
 

2. ZBIRNI CENTER PODHOM 
 

Delovni čas zbirnega centra Podhom je vsak torek in četrtek od 8.00 do 15.30. ure in prvo soboto v 
mesecu od 8.00 do 12.00 ure. 
 
Vstop v zbirni center je možen s položnico PUP-Saubermacher. Občani lahko brezplačno oddajo 
komunalne odpadke, oddajo gradbenih odpadkov je potrebno plačati po ceniku podjetja. 
V nadaljevanju sledi tehtanje polnega vozila, oddaja odpadkov v kesone in  tehtanje praznega vozila. 
V primeru oddaje gradbenih odpadkov sledi še podpis tehtalnega lista. 
 
 

3. ZBIRALNIK TEKSTILKO  
 
Rdeč zabojnik Tekstilko je postavljen pri GASILSKEM DOMU v Gornjem Gradu, v katerega lahko 
občanke in občani oddajo moška, ženska in otroška oblačila, rjuhe, odeje, brisače, prte, 
posteljnino, spodnje perilo, torbice, kape, šale, rokavice, pokrivala, pasove in čevlje v parih. 
 

4. ZBIRALNIK ZA ODPADNO ELEKTRI ČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO (OEEO) 
 
 
Na isti lokaciji je tudi zeleno-siv zbiralnik  za odpadno električno in elektronsko opremo.  
Občanke in občani lahko v zabojnik oddajo:  

- sesalnike, likalnike, opekače, budilke, tehtnice, fene, brivske aparate; 
- tablice, prenosne računalnike, kalkulatorje, telefone, mobilne telefone; 
- manjše radijske sprejemnike, videokamere, manjše glasbene instrumente; 
- električno orodje ter 
- igrače, opremo za prosti čas in šport, 
- odpadne baterije. 

 
 

5. KOSOVNI ODPADKI 
 
Odvoz kosovnih odpadkov na naročilnico poteka od 15.3.2018 do 30.10.2018. Izpolnjeno naročilnico  
pošljite 14 dni pred željenim odvozom na e-naslov podjetja: podjetje@pup-saubermacher.si. 
Naročilnica je objavljena na http://www.pup-saubermacher.si/s/obrazci. 
 
 



                               

 

 
6. ZBIRANJE ODPADNE ELEKTRI ČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (OEEO) S PREMIČNO 

ZBIRALNICO PODJETJA ZEOS 
 
Kot novost letošnjega leta je zbiranje odpadne električne in elektronske opreme s premično zbiralnico. 
Gospodinjstva lahko brezplačno oddajo štedilnike, pralne stroje, zamrzovalne skrinje, hladilnike, 
računalnike, pomivalne stroje, pečice, klimatske naprave, TV, radie, monitorje, računalnike, male 
gospodinjske aparate, baterije.  
 
Zbiranje  OEEO bo potekalo v občini Gornji Grad 12.6.2018 s premi čno zbiralnico podjetja Zeos,  in 
sicer na naslednji lokaciji: 
 

URA LOKACIJA 

od 10. do 16. ure ŠMIKLAVŽ pri kulturnem domu 
 
 

7. ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV 
 
Zbiranje nevarnih odpadkov bo potekalo v občini Gornji Grad 6.9.2018, in sicer na naslednjih 
lokacijah: 
 

URA LOKACIJA 

od  9. do 12. ure GORNJI GRAD parkirišče pri kotlovnici daljinskega ogrevanja 
od 13. do 15. ure ŠMIKLAVŽ ( pri kulturnem domu ) 
od 16. do 18. ure BOČNA ( pri kulturnem domu) 

 
 
Nevarni odpadki so: čistila, zdravila, živosrebrni termometri, odpadno jedilno olje, sijalke, olja in masti, 
umetna gnojila, barve, laki, kozmetika (vse v original embalaži). 
 
 

8. SMS OBVEŠČANJE  
 
V podjetju PUP- Saubermacher želimo našim uporabnikom ponuditi kar najbolj prijazne storitve, zato 
vam nudimo možnost prijave na brezplačno SMS obveščanje o terminih odvozov posameznih vrst 
odpadkov. Na ta način bodo skrbi o tem, kdaj na odjemno mesto postaviti zabojnik in/ali vrečo povsem 
odveč, saj boste popoldan, dan pred samimi odvozom, o tem enostavno obveščeni preko kratkega 
SMS sporočila. Storitev je za uporabnike brezplačna in se od nje kadar koli lahko tudi odjavite. 
 
Torej če želite, da vas o terminih odvozov posameznih vrst odpadkov obveščamo preko brezplačnih 
SMS sporočil, prosimo izpolnite obrazec http://www.pup-saubermacher.si/s/urniki/sms-obvescanje/ ali 
se osebno oglasite na sedežu podjetja PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, Velenje. 
 
 
 
Pripravila: 
Alenka Centrih Ocepek 


