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• Bodite pozorni na dan odvoza, ki je v letu 2019 lahko drugačen kot v
iztekajočem se letu, in vrsto odpadka, ki se na posamezni datum
prevzema, saj se v praksi pogosto dogaja, da na dan odvoza na
prevzemnem mestu ni pravega zabojnika ali tipizirane vreče. Občinski odlok
predpisuje, da morajo povzročitelji odpadkov dostaviti odpadke v
zabojnikih in tipiziranih vrečah izvajalca gospodarske javne službe
zbiranja komunalnih odpadkov na prevzemno mesto na dan odvoza
odpadkov do 6.00.

• Nevarne in posebne odpadke oddajte tisto soboto, ko zbiramo te v vaši
občini. Do takrat jih hranite v originalni embalaži, na suhem, varnem in
otrokom nedostopnem mestu. Na naši spletni strani www.saubermacherkomunala.si v zavihku Nevarni in posebni odpadki najdete informacije, kaj
sodi med nevarne in posebne odpadke.

• Če imate občasno več bioloških in mešanih komunalnih odpadkov kot jih
gre v zabojnik, ali če vam zmanjkajo tipizirane vreče za zbiranje mešane
embalaže, lahko kupite na sedežu našega podjetja, pri blagajni podjetja
Komunala, d.o.o. M. Sobota ali pri vozniku specializiranega smetarskega
vozila tipizirane vreče za njihovo zbiranje. Odpadkov v netipiziranih vrečah
ne pobiramo.

• Ker vam želimo omogočiti, da nekatere stvari uredite kar »od doma« prek
interneta, smo za vas vzpostavili portal za kupce, ki smo ga umestili na
našo vhodno spletno stran www.saubermacher-komunala.si v zavihek
Portal za kupce. E-storitev je namenjena vsem uporabnikom naših storitev.
Na enem mestu lahko preprosto in varno upravljate vse storitve, ki jih
uporabljate. Uporabnik se mora prijaviti v portal s številko kupca in
osebnim geslom. Številka kupca je natisnjena na UPN obrazcu (»položnici«)
oz. e-računu. Uporabnik prejme osebno geslo na svoj e-naslov ob
registraciji.

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

• kavni in čajni zavretek
s filtrom
• jajčne lupine
• ostanki hrane, ki niso
v tekočem stanju
• sadni in zelenjavni
odpadki
• čebulni in krompirjevi
olupki
• trava
• listje
• ostanki žetve
• obrezani deli grmov,
živih mej in dreves
• lesni pepel

• snovi, ki nimajo
ponovne uporabne
vrednosti
• onesnažena embalaža
• smeti
• ohlajen pepel
• okensko steklo
• higienski papir
• otroške plenice
• posoda iz keramike
• lepilni trakovi
• kopirni papir
• posoda iz porcelana
• šiviljski odpadki
• tapete

MEŠANA EMBALAŽA
•
•
•
•

•
•
•
•
•

plastenke
stiropor
plastične vrečke in folije
plastična embalaža
tekočih pralnih sredstev,
mehčalcev, šamponov,
tekočih mil, destilirane
vode…
pločevinke
očiščene konzerve
alu folije
očiščeni plastični lončki
in kozarčki
tetrapak embalaža
mleka, kave... (Tetra
Pak)

PAPIR

• časopis
• odpadna embalaža iz
papirja, kartona, lepenke
• knjige
• zvezki
• telefonski imeniki
• prospekti
• kartoni
• katalogi
• revije
• pisemski in ovojni papir
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BIOLOŠKI ODPADKI

OSTALI ODPADKI

Preberite na naslednji strani: KORISTNI NASVETI
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• Papirno, plastično, kovinsko in sestavljeno (tetrapak) embalažo pred oddajo v zabojnik ali
tipizirano vrečo razstavite in stisnite, sicer bo vaš zabojnik za posamezno frakcijo prehitro poln.
• Pred oddajo izpraznite stekleno embalažo. V zabojnik za steklo odložite samo embalažno
steklo, pokrovčke oddajte v zabojnik za mešano embalažo.
• Gospodinjstva lahko zbirajo papir in papirno embalažo v 240 l zabojnikih po sistemu od vrat
do vrat v individualnih stanovanjskih hišah. Odvoz frakcije je vsake 4 tedne.
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• Biološke odpadke lahko oddate v zabojnik za biološke odpadke le v biorazgradljivih in
papirnih vrečkah ali časopisnem papirju in ne v plastičnih vrečkah.

KOMPOSTIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
Kako postaviti hišni kompostnik?

Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan
pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh
strani primerno prezračen. Postavimo ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smradu) na sosednjih
zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so odprti iz
lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.

Kakšna je tehnika pravilnega hišnega kompostiranja?

Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za
dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna
zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in
vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke
in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo
neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje,
ki poteka pri 50°C - 60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar
pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa.
Pri kompostiranju načeloma niso potrebne dodatne snovi. Če pa nameravate svoj kompost načrtno
uporabiti npr. za pridelovanje zelenjave, ga lahko izboljšate z dodajanjem posušenega kokošjega in
govejega gnoja ali zeliščne gnojnice. Kamninski prah pospešuje trohnenje in veže morebitne vonjave.
Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo
in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek
uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material. S kompostiranjem nastane polnovredni humus, ki
ga lahko koristno uporabite na domačem vrtu, cvetlični gredici, sadovnjaku ali vinogradu.

ZBIRNI CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE FRAKCIJ
Ob prihodu v zbirni center se morate najprej identificirati s črtno kodo, ki je natisnjena na
odrezku UPN obrazca (»položnice«) in e-računu. Skrbnik zbirnega centra bo odčital črtno kodo
in na ta način preveril, če ste vključeni v organizirano zbiranje mešanih komunalnih odpadkov z
zabojnikom ali tipiziranimi vrečami in zato upravičeni do uporabe zbirnega centra.
Občani lahko brezplačno prepuščate v zbirnem centru naslednje ločeno zbrane frakcije:
• papir in lepenke vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
• steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
• plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
• odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
• les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
• oblačila,
• tekstil,
• jedilno olje in maščobe, barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
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detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
nekatere vrste baterij in akumulatorjev,
električno in elektronsko opremo, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
kosovne odpadke,
odpadna zdravila in
izrabljene avtomobilske pnevmatike brez platišč (maksimalno 4 kose letno na
gospodinjstvo).

Prosimo vas, da ob obisku zbirnega centra spoštujete nova navodila za povečanje vaše varnosti
in izboljšanje organizacije prepuščanja odpadkov.

RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI
Pri prepoznavanju nevarnih odpadkov so vam v pomoč simboli, ki jih najdete na njihovi embalaži:

KORISTNI NASVETI
Nevarne odpadke hranite, če se le da, v originalni embalaži, na suhem, varnem in otrokom
nedostopnem mestu. Med seboj jih ne mešajte, saj bi lahko sprožili nepredvidene reakcije med
različnimi snovmi. Nevarne tekočine hranite v zaprti embalaži. Nevarnih odpadkov ne smete
odstranjevati ali uničevati sami, ampak jih ustrezno skladiščite do spomladanske/jesenske
akcije zbiranja nevarnih odpadkov. Storitev je vključena v mesečno ceno zbiranja komunalnih
odpadkov in vam ne povzroča dodatnih stroškov.

ZBIRANJE RABLJENIH OBLAČIL, TEKSTILA IN OBUTVE
Ker so tekstilni odpadki vrsta odpadka, ki v Evropski uniji najhitreje narašča, in da bi se geografsko
približali povzročiteljem teh odpadkov, imamo nameščene ulične zbiralnike za zbiranje oblačil,
obutve, hišnega tekstila, modnih dodatkov (torbic, nahrbtnikov, kap, šalov, rokavic, pasov…) in
plišastih igrač na naslednjih lokacijah:

Koristne informacije

Občani sami razvrščate odpadke v zabojnike za ločeno zbiranje frakcij. Pri tem morate
uporabljati osebno varovalno opremo (zaščitne rokavice, zaščitno čelado, narokavnik iz kevlarja
in vizir), ki jo prevzamete pri skrbniku zbirnega centra. Med obiskom odgovarjate za lastno
varnost in varnost svojih spremljevalcev.

• v občinskih zbirnih centrih za ločeno zbiranje frakcij,
• v notranjosti Trgovskega centra Maximus (zabojnik se nahaja pri zadnjem vhodu),
• ob Nakupovalnem središču BTC City Murska Sobota (pri vrtnariji in pred vhodom v BTC pod
Sparovo restavracijo),
• na ekološkem otoku v Jakobovem naselju v Murski Soboti,
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• pri Gasilskem domu v Rakičanu,
• na Molovem bencinskem servisu na Mali Novi ulici v Murski Soboti t.j. v smeri proti
Rakičanu,
• pri trgovini Spar v Beltincih,
• pri prodajalni Kmetijske zadruge Lenart na Cankovi,
• pri Supermarketu Jager v Turnišču,
• ob zgradbi občinske uprave Občine Odranci,
• pri trgovini Mercator v Dobrovniku in
• pri Supermarketu TUŠ Kocet v Lendavi.
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Rabljena oblačila, obutev in hišni tekstil prevzemamo tudi ob odvozu kosovnih odpadkov na klic.

ULIČNI ZBIRALNIKI ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA
V okviru gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov omogočamo gospodinjstvom
prepuščanje odpadnega jedilnega olja:
• v občinskih zbirnih centrih za ločeno zbiranje frakcij in
• na akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev.
Da bi se geografsko približali povzročiteljem tega odpadka, smo meseca novembra 2017 namestili
prve ulične zbiralnike za zbiranje odpadnega jedilnega olja
na naslednjih lokacijah:

Murska Sobota

• na ekološkem otoku pri transformatorju v Prešernovi
ulici,
• na ekološkem otoku pri transformatorju v Jakobovem
naselju,
• ob parkirišču na Mojstrski ulici,
• pri semaforiziranem križišču Gregorčičeve in
Lendavske ulice,
• na ekološkem otoku ob športnem igrišču OŠ III
Murska Sobota na Trstenjakovi ulici.

Beltinci

• pri objektu Spar Beltinci

Noršinci

• pri starem gasilskem domu v Noršincih

Sveti Jurij

• ob dovozni cesti k Trgovini Spar v Svetem Juriju

Turnišče

• pri Supermarketu Jager v Turnišču
Za zbiranje ohlajenega odpadnega jedilnega olja lahko
uporabljate npr. plastenke s pokrovom ali namensko 3,5 l
posodico za zbiranje tega odpadka, ki jo lahko brezplačno
prevzameta na sedežu našega podjetja na Noršinski ulici 12
v Murski Soboti.
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