
       
 

         

       
 

ODVOZ  KOSOVNIH ODPADKOV V LETU 2015 
 
 
Odvoz kosovnih odpadkov je javna gospodarska služba zbiranja in prevoza odpadkov in je 
za gospodinjstva enkrat letno brezplačna z izpolnitvijo naročilnice. 
 
Odvoz kosovnih odpadkov bo potekal do 13.11.2015.   
Kosovni odpadki so: oblazinjeno pohištvo, vzmetnice, leseno in stavbno pohištvo, sanitarna 
oprema, kovinski predmeti (pomivalno korito, radiator…), gospodinjski aparati (pralni, 
pomivalni stroj, sesalec,…), hladilno-zamrzovalni aparati, televizorji, monitorji, svetila, 
senčila, vrtna oprema, igrače, športni rekviziti. 
 
Odvoz je organiziran na podlagi zbranih in podpisanih naročilnic, ki so bile priložene k 
računom za zbiranje in odvoz odpadkov v mesecu februarju.  
 
Naročilnica je objavljena tudi na internetnih straneh PUP-Saubermacher d.o.o.:  
http://www.pup-saubermacher.si/s/obrazci 
 
Za gospodinjstva v blokovni gradnji naročilnico izpolni upravnik bloka. 
 
Naročnik je telefonsko obveščen o datumu prevzema kosovnih odpadkov. Prevzem 
kosovnih odpadkov  je izveden ob prisotnosti naročnika.  
 
Za več informacij lahko pokličete 03-896-87-11 ali 03-896-87-18. 
 
S takšni načinom odvoza se želimo izogniti reklamacijam in raznim nepooblaščenim 
prevzemnikom, ki so kosovne odpadke (samo tiste, ki so bili tržno zanimivi  za prodajo) 
zbirali pred našim prihodom,  za sabo pa puščali razdejanje na mestih za prevzem.  
 
Seveda je možno vse kosovne odpadke brezplačno pripeljati v zbirni center Podhom (ob 
bivšem odlagališču odpadkov), Gornji Grad, ki je odprt vsak torek in četrtek od 8.30 do 
15.30 ure in vsako 1. soboto v mesecu od 8.00 do 12.00 ure. 
 
Vstop v zbirni center je z osebnim dokumentom in položnico PUP-Saubermacher. 
 
V zbirni center je možno pripeljati tudi gradbene odpadke, ki pa so plačljivi po ceniku PUP-
Saubermacher. 
 
Pripravila: 
Centrih Ocepek Alenka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV 

IZ INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH HIŠ V LETU 2015  
 
Šifra odjemnega mesta*:   Naslov odjemnega mesta:   

 
Ime in priimek*:   

Naslov*:   

Pošta*:   

Telefon*:   

E-pošta:   

Datum naro čila*:   

Opombe:   

*polja, ki morajo biti obvezno izpolnjena 
 

V spodnji tabeli navedite količino posamezne vrste kosovnih odpadkov. 
 

Vsako gospodinjstvo ima pravico do  brezplačnega  odvoza do 4m3 kosovnih odpadkov  .  

Če je količina večja od 4m3 oz. gre za več odvozov letno kot to določa občinski odlok, se le-to zaračuna v 
skladu z veljavnim cenikom podjetja. 

 
Kosovni odpadki za odvoz (ustrezno izpolnite in obk rožite ali dopišite):  

 
 kos oblazinjeno pohištvo (fotelj, dvosed, trosed…) 
 kos vzmetnica (dvojna, enojna, otroška), preproga 
 kos leseno in stavbno pohištvo (miza, stol, postelja – dvojno ležišče, enojno ležišče, otroška, omara – 

enodelna , dvodelna, trodelna, nočna komoda; okna; vrata…) 

 kos sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, bide, kopalna kad, tuš kad, tuš kabina…) 
 kos kovinski predmeti (pomivalno korito, radiator, stojalo za perilo, karnisa, otroški voziček, okovje, 

nosilci…) 
 kos gospodinjski aparati (pralni stroj, pomivalni stroj, štedilnik, sesalnik, likalnik, brivski aparat, telefon, 

računalnik, vrtalnik, radijski sprejemnik…) 

 kos hladilno-zamrzovalni aparati (velike hladilne naprave, hladilnik, zamrzovalnik, klimatska naprava, 
oprema 

za zračenje…)  kos televizorji, monitorji 
 kos športni rekviziti (smuči, jadralna deska, kolo…) 
 kos svetila, senčila 
 kos ostali kosovni odpadki (vrtna oprema, igrače… ) 
 kos drugo (opišite):  

 
Izpolnjen obrazec nam pošljite po pošti na sedež našega 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:__________________ 

 
Po prejemu naročilnice bomo najpozneje v roku 14 koledarskih dni izvedli odvoz naročenih kosovnih 
odpadkov.  
O odvozu vas bomo pisno ali telefonsko obvestili najpozneje 3 dni pred samim odvozom.  
Ob odvozu je obvezna  prisotnost  predstavnika  naročnika  . 

 
Datum odvoza: _________________________    
             
Ime in priimek osebe prisotne ob odvozu in podpis:___________________________________________ 
Ime in priimek prevzemnika PUP-Saubermacher d.o.o.:________________________________________ 

 



 
 

 
 
 

ODVOZ  KOSOVNIH ODPADKOV V LETU 2015 
 
 
Odvoz kosovnih odpadkov je javna gospodarska služba zbiranja in prevoza odpadkov in je 
za gospodinjstva enkrat letno brezplačna z izpolnitvijo naročilnice. 
 
Odvoz kosovnih odpadkov bo potekal do 13.11.2015. 
 
Prosimo vas, da novost sprejmete in ne  oddajate  kosovnih  odpadkov (tudi železne, 
bakrene, aluminijaste odpadne predmete) nepooblaščenim prevzemnikom. 
 
Odvoz je organiziran na podlagi zbranih in podpisanih naročilnic, ki so bile priložene k 
računom za zbiranje in odvoz odpadkov v mesecu februarju.  
 
Naročilnica je objavljena tudi na internetnih straneh PUP-Saubermacher d.o.o.:  
http://www.pup-saubermacher.si/s/obrazci 
 
Za gospodinjstva v blokovni gradnji naročilnico izpolni upravnik bloka. 
 
Naročnik bo telefonsko obveščen o datumu prevzema kosovnih odpadkov. Prevzem 
kosovnih odpadkov  bo izveden ob prisotnosti naročnika.  
 
Za več informacij lahko pokličete 03-896-87-11 ali 03-896-87-18. 
 
S takšni načinom odvoza se želimo izogniti reklamacijam in raznim nepooblaščenim 
prevzemnikom, ki so kosovne odpadke (samo tiste, ki so bili tržno zanimivi  za prodajo) 
zbirali pred našim prihodom,  za sabo pa puščali razdejanje na mestih za prevzem.  
 
 
Seveda je možno vse kosovne odpadke brezplačno pripeljati v zbirni center Podhom (ob 
bivšem odlagališču odpadkov), Gornji Grad, ki je odprt vsak torek in četrtek od 8.30 do 
15.30 ure in vsako 1. soboto v mesecu od 8.00 do 12.00 ure. 
 
Vstop v zbirni center je z osebnim dokumentom in položnico PUP-Saubermacher. 
 
V zbirni center je možno pripeljati tudi gradbene odpadke, ki pa so plačljivi po ceniku PUP-
Saubermacher. 
 
Pripravila: 
Centrih Ocepek Alenka 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


