ZBIRANJE STEKLA OD VRAT DO VRAT
Spoštovani občanke in občani,
v prizadevanjih za gospodarno ravnanje in dosledno ločeno zbiranje odpadkov smo v
standard ravnanja z odpadki v letu 2023 vključili tudi storitev zbiranja stekla po sistemu
od vrat do vrat. To pomeni, da se gospodinjstva lahko odločite za zbiranje odpadne
steklene embalaže pri vas doma in sicer v 120-litrskih zabojnikih.
Storitev bo vključena v mesečni strošek zbiranja komunalnih odpadkov in vam ne bo
povzročala dodatnih stroškov.
Z vključitvijo nove storitve v standard ravnanja z odpadki boste uporabniki imeli možnost
zbiranja vseh frakcij komunalnih odpadkov na domačem dvorišču (odvoz od vrat do vrat).
Iz tega razloga se bodo tudi umaknila zbirna mesta (ekološki otoki).
Prijava v storitev
Vsi, ki se želite vključiti v odvoz stekla po sistemu od vrat do vrat, nam to sporočite z
izpolnjeno prijavnico na hrbtni strani oziroma objavljeno na spletni strani Mestne občine
Murska Sobota. Prijavnico pošljite skenirano po e-pošti na narocila@saubermacherkomunala.si ali nam jo posredujete v fizični obliki na naslov našega podjetja, Noršinska
ulica 12, 9000 Murska Sobota. Prijavo lahko oddate tudi preko mobilne aplikacije
Saubermacher – Komunala (na voljo v Google Play ali App Store).
Rok za prijavo je: 9. 11. 2022. Vključitev v odvoz stekla bo možna tudi naknadno od
1.1.2023 naprej na sedežu podjetja Saubermacher - Komunala. Odvozi se bodo vršili v
skladu z urnikom odvozov za leto 2023.
Za gospodinjstva večstanovanjskih stavb je odvoz stekla že urejen in se sedanji način
odvoza ne spreminja. Uporabniki iz gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah se zato na
storitev ne prijavljajte.
O delitvi zabojnikov boste pravočasno obveščeni preko SMS-a, e-maila ali z dopisom.
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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 enkrat na dva meseca
brez dodatnih stroškov

*PRIJAVNICA ZA STORITEV ODVOZA STEKLA
IN NAROČILO ZABOJNIKA
Spodaj podpisani/a __________________________________________________,
(ime in priimek plačnika storitve ravnanja z odpadki)

stanujoč/a _________________________________________________________,
(točen naslov)

mobilna tel. št. (obvezno zaradi obveščanja o prevzemu): ________________________,
e-mail (neobvezno): ___________________________________________________,

želim uporabljati 120 l zabojnik za steklo (storitev je vključena v ceno zbiranja
komunalnih odpadkov).

V _____________________, dne ______________

Podpis:
__________________________________
*Za gospodinjstva večstanovanjskih stavb je odvoz stekla že urejen in se sedanji način
odvoza ne spreminja. Uporabniki iz gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah se zato na
storitev ne prijavljajte.

___________________________________________________________________
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-osebnihpodatkov in v sprejemni pisarni podjetja.

