NAROČANJE BREZPLAČNEGA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV
Vsako gospodinjstvo ima 2-krat letno možnost naročiti brezplačni odvoz kosovnih odpadkov. Naročilo lahko
izvedete z izpolnitvijo in posredovanjem KUPONA, ki se nahaja spodaj ali pa z izpolnitvijo SPLETNEGA OBRAZCA, ki
ga najdete na naši spletni strani www.publikus.si.
Postopek naročanja je naslednji:
1. Izpolnite kupon (podatki o uporabniku storitev + število kosovnih odpadkov iz posamezne skupine).
2. Izpolnjen kupon nam vrnite:
 po pošti na naslov: PUBLIKUS d.o.o., Operativni center Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna,
 po elektronski pošti na naslov: oc.postojna@publikus.si.
3. Ko bomo prejeli vaš kupon vas bomo kontaktirali in se dogovorili o datumu in uri oddaje odpadkov. Naročilo bo
izvedeno v roku enega (1) oziroma najkasneje v roku treh tednov (3). Termin odvoza je odvisen od količine naročil
v določenem časovnem obdobju.

KUPON ZA NAROČILO BREZPLAČNEGA ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV (2021)
Podatki o naročniku:

Oddal bom:

IME IN PRIIMEK
NASLOV
POŠTNA ŠT. IN POŠTA
ŠT. ODJEMNEGA MESTA
DATUM ODDAJE NAROČILA

POHIŠTVO
GOSPODINJSKE APARATE
ZABAVNO ELEKTRONIKO
KOPALNIŠKO OPREMO
VZMETNICE
PREPROGE OZ. TALNE OBLOGE
ŠPORTNO OPREMO
VRTNO OPREMO
IGRAČE, ORODJE, OPREMO

Z vami lahko stopimo v stik:
TELEFONSKA ŠTEVILKA
EPOŠTA

Št. kosov

Bodite pozorni!





Kosovnih odpadkov ni dovoljeno nameščati pred dogovorjenim datumom odvoza.
Če je možno, kosovne odpadke namestite na običajno prevzemno mesto (običajna lokacija praznjenja posod).
Odpadkov, ki ne sodijo v skupino kosovnih odpadkov iz gospodinjstva, ne bomo odpeljali.
Gospodinjstva, ki živijo v bloku, imajo možnost individualnega ali skupinskega naročila (v dogovoru z ostalimi gospodinjstvi).
V primeru skupinskega naročila je najbolje, da skupno naročilo posreduje Upravnik objekta.
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