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ZBIRANJE IN ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV PO SISTEMU NAROČILNIC

Tudi v letošnjem letu poteka odvoz kosovnega odpada za gospodinjstva po sistemu naročilnic. Sistem velja
za vse občine UE Šmarje: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri
Jelšah. Odvoz kosovnega odpada lahko enkrat letno brezplačno naročite z naročilnico . Naročilnica je
objavljena na spletni strani podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. (www.okp.si), lahko jo dobite na sedežu
podjetja ali na sedežu vaše občine. Vsak uporabnik je upravičen do ene naročilnice na leto, s katero lahko
naroči izvajalcu brezplačen odvoz kosovnih odpadkov, do največ 3 m³. Tudi če nekoliko presežete predpisano
količino, bomo odpadke seveda odpeljali. Omejitev je postavljena zato, ker je takšna oblika odvoza kosovnega
materiala namenjena fizičnim in ne pravnim osebam. Na naročilnico ne pozabite napisati vaše telefonske številke,
na katero vas lahko pokličemo, da se dogovorimo za točen datum odvoza.
Po prejemu naročilnice vam bomo odpadke odpeljali v roku treh tednov.
Opozorili bi, da morate imeti poravnane vse zapadle obveznosti, sicer odvoza ne bomo izvršili.
V kolikor uporabnik več kot enkrat v koledarskem letu naroči odvoz kosovnih odpadkov, mora za vsak naslednji
odvoz plačati stroške po veljavnem ceniku.
Prosimo, da na naročilnici označite VSE ODPADKE, ki jih nameravate oddati, saj drugih odpadkov, ki ne bodo
označeni na naročilnici NE BOMO ODPELJALI.
Opozorili, bi vas tudi, da NE dopisujete na naročilnico odpadkov, ki ne spadajo med kosovne odpadke, kajti
teh NE BOMO ODPELJALI.
Naročilnice sprejemamo preko:
 elektronske pošte (izpolnjena e-naročilnica)
e-mail: tajnistvo@okp.si
 klasične pošte (izpolnjena naročilnica)
Naslov: OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
 faksa (izpolnjena naročilnica)
Št. faxa: 03 – 81 – 21 – 415
SODI








MED KOSOVNE ODPADKE
NE SODI
sanitarna oprema
x gospodinjski odpadki,
pohištvo
x gradbeni odpadki,
preproge
x strešne salonitne kritine,
oblazinjeno pohištvo in vzmetnice
x zemlja, listje in veje,
svetila in senčila
x nevarni odpadki,
bela tehnika
x avtomobilske gume,
Odpadna elektronska oprema , kovinski
predmeti
x avto karoserije

Podrobna razporeditev kaj SODI v kosovne odpadke je definirana v vašem naročilu.
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