
ZBIRANJE STEKLA OD VRAT DO VRAT 
 
Spoštovani občanke in občani, 
 
v prizadevanjih za gospodarno ravnanje in dosledno ločeno zbiranje odpadkov bomo v 
sodelovanju z vašo občino in ob vaši pomoči kmalu naredili nov korak. V standard  
ravnanja z odpadki bo z letom 2022 vključena tudi storitev zbiranja stekla po sistemu od 
vrat do vrat. To pomeni, da se boste gospodinjstva lahko odločila za zbiranje odpadne 
steklene embalaže pri vas doma in sicer v 120-litrskih zabojnikih, ki jih boste dobili v 
uporabo. 
 
Storitev bo vključena v mesečni strošek zbiranja komunalnih odpadkov, kar pomeni, da 
vam ne bo povzročala dodatnih stroškov (enak sistem kot velja za zbiranje papirja in 
papirne embalaže). 
 
Z vključitvijo nove storitve v standard ravnanja z odpadki boste uporabniki imeli možnost 
zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov (mešani komunalni odpadki, biološki odpadki, 
papir, mešana embalaža, steklo) na domačem dvorišču (odvoz od vrat do vrat). Iz tega 
razloga se bodo tudi umaknila zbirna mesta (ekološki otoki) v vaši občini, kjer so sedaj 
stali zabojniki za steklo, papir in embalažo. 
 
Vsi, ki se želite vključiti v odvoz stekla po sistemu od vrat do vrat, nam to sporočite z 
izpolnjeno prijavnico na hrbtni strani tega obvestila. Prijavnico pošljite skenirano po e-
pošti na naslov info@saubermacher-komunala.si ali nam jo posredujete v fizični obliki 
na naslov našega podjetja, Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota. Prijavni obrazec 
lahko izpolnite in oddate tudi preko aplikacije Saubermacher – Komunala 
Murska Sobota, ki si jo naložite s pomočjo QR kode. V celoti izpolnjeno 
prijavnico vrnite najpozneje do 31.10.2021. Podatki na prijavnici nam bodo 
služili tudi za namen obveščanja o delitvi zabojnikov za steklo. 
 
Verjamemo, da bodo z novim načinom zbiranja stekla naše storitve uporabnikom še 
prijaznejše in da bomo z vašo pomočjo še naprej ustvarjali zdravo okolje. 
 

 
Kaj sodi v zabojnik za steklo… 

✓ steklenice 
✓ kozarci za konzerviranje 
✓ stekleničke za kozmetiko 
✓ druge votle steklene posode 

 
…in kaj ne? 

 keramika, porcelan 
 žično, vezno steklo 
 okensko steklo, ogledala 
 avtomobilsko steklo 
 zamaški, pokrovi 

 
 
 

 zbiranje stekla od vrat do vrat 
v 120-litrskem zabojniku 

 

 odvoz 6-krat letno (enkrat na 
dva meseca) 

 

 brez dodatnih stroškov 
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NAROČILO ZABOJNIKA ZA STEKLO 
 

 
 

Spodaj podpisani/a ___________________________________________,  
               (ime in priimek plačnika storitve ravnanja z odpadki) 
 
 
stanujoč/a 
_________________________________________________________________,  

(točen naslov) 
 
 

telefonska številka (obvezno) __________________________________,  
 
e-mail (neobvezno) ____________________________________, 
 
 
želim uporabljati 120 l zabojnik za steklo (storitev je vključena v ceno zbiranja 
komunalnih odpadkov). 
 
 
 
V _____________________, dne ______________ 
        (kraj)                            (datum) 
 
 Podpis: 

 
 __________________________________ 

 
 
 
Podpisani soglašam, da izvajalec uporabi podatek o moji telefonski številki in/ali elektronskem naslovu za 
namen učinkovite izvedbe naročene storitve in izjavljam, da so navedeni podatki pravilni in resnični. 
Seznanjen sem, da lahko svojo privolitev kadarkoli pisno prekličem, ne da bi to vplivalo na zakonitost 
obdelave podatkov, ki se je na podlagi podane privolitve izvajala do preklica. Podjetje bo v zvezi z obdelavo 
osebnih podatkov na podlagi tega obrazca zagotavljalo varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi. 
Podrobne informacije o mojih pravicah in druge pomembne informacije o obdelavi osebnih podatkov so 
objavljene na spletni strani https://www.saubermacher-komunala.si/informacije-oobdelavi-osebnih-
podatkov in v sprejemni pisarni podjetja. 


