Vzorec
Naročilnica za odvoz kosovnih odpadkov

Kontakti za naročanje odvoza kosovnih
odpadkov in ostala vprašanja
Snaga d.o.o.
Nasipna ulica 64
2000 MARIBOR

NAROČILNICA

ZBIRANJE KOSOVNIH
ODPADKOV

za odvoz
kosovnih odpadkov
NAROČILNICA

za odvoz kosovnih odpadkov
Podatki o naročniku:
Ime in priimek

Telefon:
Faks:
e-mail:
splet:

Datum prejetega naročila:

(obvezno)

Naslov odvoza

(obvezno)

Občina

(obvezno)

Telefon, gsm

(obvezno)

e-pošta

Kosovnica naročila:
STOL

OBLAZINJENO POHIŠTVO kos

VZMETNICE

kuhinjski
vrtljivi
otroški

fotelj
dvosed
trosed

vzmetnica-dvojna
vzmetnica-enojna
vzmetnica-otroška

SANITARNA OPREMA kos

KOVINSKI PREDMETI

umivalnik
wc školjka
bide
kopalna kad
tuš kad
tuš kabina

pomivalno korito
kolo
otroški voziček
stojalo za perilo
okovje, nosilci

MIZA

kos

kos

Mere

kos

KOVINSKI PREDMETI

kos

kos

karnise
ogrodje kovinske postelje
radiator
regal

kos

Mere

Opomba (v kosu, razstavljeno, ...)

kos

Mere

Opomba (v kosu, razstavljeno, ...)

kos

Mere

Opomba (v kosu, razstavljeno, ...)

postelja-dvojno ležišče
postelja- enojno ležišče
postelja-otroška

OMARA

V Snagi bodo vsem zainteresiranim z veseljem
pomagali z različnimi predlogi, da oddaja kosovnih
odpadkov po novem načinu ne bo nikomur v
kakršnokoli breme.

Opomba (v kosu, razstavljeno, ...)

kuhinjska
pisalna
klubska

POSTELJA

02 620 58 00
02 620 58 12
kosovni.odpadki@snaga-mb.si
www.snaga-mb.si (naročilnica)

Sicer pa je nov način zbiranja zagotovo bolj prijazen
do uporabnikov, saj je zasnovan na individualnih
potrebah posameznih gospodinjstev in jim omogoča
odvoz takrat v letu, ko ga najbolj potrebujejo.

enodelna
dvodelna
trodelna
nočna
komoda

OSTALO
igrala
izdelki iz lesa
vrata-lesena
vrata-kovinska
športna oprema

Podpis naročnika ob naročilu:

Datum odvoza:______________
Podpis naročnika ob odvoza:
Podpis prevzemnika odpadkov:

Naročilnico imate na zadnji strani položnice, na
spletni strani Snage, lahko vam jo pošljemo tudi po epošti ali jo dvignete na Snagi.

Zloženko izdala Snaga, d.o.o., Maribor
marec 2011

IZ GOSPODINJSTEV
V OBČINI MIKLAVŽ
NA DRAVSKEM POLJU
Zbiranje se vrši enkrat letno
Izvajalec obvezne javne gospodarske službe zbiranja
komunalnih odpadkov je dolžan zagotoviti enkrat na
leto zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.
Snaga je doslej organizirala zbiranje kosovnih
odpadkov enkrat letno po sistemu Od vrat do vrat.
Sistem zagotavlja izpolnitev obveznosti izvajalca,
vendar se je v zadnjih letih precej izjalovil. Kot prvo
so občani nastavljali na zbirna mesta različne vrste
odpadkov, ki niso izkazovali lastnosti kosovnih
odpadkov in kot slednje so različni "predhodniki"
Snage precej razmetavali na kup zbrane odpadke, ki
so bili pripravljeni za odvoz. Ob tem pa seveda
pobrali vse še koristne frakcije odpadkov. V ta namen
se je Snaga skupaj z vašo občino odločila, da izvede
zbiranje kosovnih odpadkov na nov način, ki
zagotavlja zbiranje enkrat na leto, razen tega pa je
bolj prilagojen potrebam posameznih gospodinjstev.

Naročniški sistem odvoza kosovnih odpadkov

Kaj sodi med kosovne odpadke in kaj ne?

Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov po bo novem
potekalo po sistemu individualnega naročanja iz
strani gospodinjstev. Vsako gospodinjstvo ima
možnost enkrat letno brezplačno naročiti odvoz
kosovnih odpadkov. Naročanje poteka preko
izpolnjene naročilnice. Naročilnica je dosegljiva na
spletni strani podjetja, prejeli ste jo tudi na zadnji
strani položnice, lahko pa jo naročite pri Snagi in vam
bo posredovana. Snaga bo naročila sprejemala preko:

Kosovni odpadki so vsi tisti odpadki, ki zaradi svoje
velikosti, oblike ali teže niso primerni za odlaganje v
običajnih zabojnikih za mešane komunalne odpadke.







telefona (telefonsko izpolnjena naročilnica)
elektronske pošte (izpolnjena e-naročilnica)
klasične pošte (izpolnjena naročilnica)
faksa (izpolnjena naročilnica)
svoje spletne strani (izpolnjena spletna naročilnica)

Dobra komunikacija med
naročnikom in Snago bo
prinašala zadovoljstvo obeh
strank.

V vsakem primeru se mora izpolniti za to namenjena
naročilnica, na kateri se zavede vrsta in količina
kosovnih odpadkov. V roku, najkasneje 21 dni od
naročila, bo izvršen odvoz odpadkov. Pred odvozom
se stranka in Snaga dogovorita o datumu in času
odvoza, pri katerem mora biti stranka obvezno
prisotna. Odpadke je prepovedano prepuščati na
ulici.

Med kosovne odpadke sodijo:











kosi pohištva
različni kosi izdelkov iz lesa
sanitarna oprema - kadi, umivalniki, školjke
vzmetnice
preproge in talne obloge
kolesa, vozički
smuči
avtomobilski deli
igrala
električna in elektronska oprema(hladilniki,
štedilniki, pralni stroji, ekrani, telefoni, radio in TV
sprejemniki, ...)

Med kosovne odpadke ne sodijo:










gradbeni odpadki
odpadki, ki vsebujejo azbest
pnevmatike
okenski okvirji s steklom
zeleni obrez

V sklopu akcije zbiranja kosovnih odpadkov se bodo
brezplačno odvažali samo kosovni odpadki. Vse druge
vrste odpadkov, ki jih bodo gospodinjstva morebiti
nastavila bodo ločeno odpeljane in ustrezno
zaračunane.

Kosovne odpadke je še vedno možno pripeljati
tudi v zbirni center
Vsako gospodinjstvo je upravičeno do enega odvoza
kosovnih odpadkov na leto po naročilu izpred vrat.
Vse ostale nastajajoče kosovne odpadke pa lahko
gospodinjstva seveda tudi v prihodnje pripeljejo in
brezplačno prepustijo v zbirnem centru za ločeno
zbiranje odpadkov.
V zbirnem centru pa lahko dvignete tudi naročilnico
za odvoz kosovnih odpadkov izpred svojih vrat ter jo
izpolnjeno pošljete na naslov Snage.

Trajanje akcije odvoza kosovnih odpadkov
Akcija naročniškega sistema odvoza kosovnih
odpadkov se prične z aprilom in traja do konca
tekočega leta. Vsa naslednja leta poteka akcija skozi
vso leto.
Odvozi iz strani vseh gospodinjstev bodo evidentirani
in omogočeni vsakemu gospodinjstvu brezplačno le
enkrat letno. Maksimalna količina kosovnih
odpadkov, ki bo brezplačno prevzeta ne sme
presegati količine 2 m3. Kar je več se naročniku
odvoza zaračuna po veljavnem ceniku Snage. Seveda
se lahko naročijo odvozi tudi večkrat letno proti
plačilu opravljene storitve.
Ob prevzemu
odpadkov je obvezna
prisotnost
predstavnika
naročnika odvoza!

