
Izpolni izvajalec PUP-Saubermacher ob odvozu odpadkov:

Priimek in ime osebe prisotne ob odvozu in podpis:  

Priimek in ime prevzemnika PUP-Saubermacher d.o.o.:  

PUP-Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje, fax: 03-896-87-19, e-naslov: podjetje@pup-saubermacher.si

Izpolni PUP-S!   Stranka obveščena dne: 

 
OBRAZEC NAROČANJA ODVOZA ODPADKOV IZ PRIREDITEV

Naročnik - plačnik odda podpisano naročilnico 7 dni pred želenim datumom postavitve zabojnikov. 

Ustrezno izpolnite:
Naziv organizatorja/plačnika prireditve*:

Naslov plačnika*:

Poštna št. in naziv pošte:*

Priimek in ime odgovorne osebe:*

Davčna številka:*

Priimek in ime kontaktne osebe:*

Telefonska številka kontaktne osebe:*

E-pošta kontaktne osebe:*

Točen naslov postavitve zabojnikov/kesonov:

Datum in ura postavitve zabojnikov/kesonov:

Datum in ura odvoza zabojnikov/kesonov:

Ustrezno obkrožite oz. napišite:

NAZIV ODPADKA PROSIMO IZBERITE KATERI VOLUMEN ZABOJNIKA  
VAM USTREZA, ZA DOLOČEN ODPADEK 

ŠT.  
ZABOJNIKOV

Mešana embalaža (plastična, kovinska, sestavljena) 240l*,      700l*,      1100l*,      5m3**,      7m3**

Papir, kartonska embalaža 240l*,      700l*,      1100l*,      5m3**,      7m3**

Steklena embalaža 240l*,      700l*,      5m3**,      7m3**

Mešani komunalni odpadki (ostanek odpadkov) 240l*,      700l*,      1100l*,      5m3**,      7m3**

Ostalo (po dogovoru)

* volumen in število zabojnikov za odpadke je osnova za obračun (240l dvokolesni, 700l in 1100l štirikolesni) ravnanja z 
odpadki
** teža odpadka, število odvozov in tehtanj je osnova za obračun (5m3 - 7m3 )

Ime in priimek odgovorne osebe:   

Podpis in žig odgovorne osebe:   

VSA KOMUNALNA EMBALAŽA, KI JE ONESNEŽENA Z OSTANKI HRANE IN PIJAČE SODI V ZABOJNIK ZA MEŠANE 
KOMUNALNE ODPADKE.

V primeru, da se v zabojnikih ali kesonih pojavijo odpadki, ki niso navedeni v zgornji tabeli, stranko obvestimo, pri računu 
priložimo fotodokumentacijo in dodatno zaračunamo stroške prebiranja odpadkov.
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

 Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov v skladu z Informacijo o obdelavi osebnih podatkov.
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