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SPOROČILO ZA JAVNOST
Nov sistem zbiranja odpadkov v občini Zreče
POTRJENE NOVE CENE IZVAJANJA STORITEV RAVNANJA S
KOMUNALNIMI ODPADKI
Občinski svet občine Zreče, na svoji 18. redni seji, 27. 3. 2013, obravnaval in
sprejel Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zreče. S
prejemom elaborata se nadgrajuje obstoječi sistem zbiranja komunalnih
odpadkov, z več ločevanja odpadkov na izvoru njihovega nastajanja.
Nov sistem zbiranja odpadkov bo omogočil doseganje ciljev republiških predpisov s področja
zmanjševanja količin odpadkov za odlaganje in povečevanja deleža odpadkov za ponovno
uporabo in predelavo. Z novim sistemom želimo v zbiranje komunalnih odpadkov vključiti vsa
gospodinjstva in druge povzročitelje odpadkov na območju Občine Zreče ter na ta način
preprečevati nastajanje divjih odlagališč.
V teh dneh tako že poteka uvajanje novega sistema zbiranja komunalnih odpadkov, v okviru
katerega bomo vsem gospodinjstvom predali v uporabo zabojnike za zbiranje papirja in
papirne embalaže ter vrečke za t.i. mešano embalažo. Vsa gospodinjstva, ki sama ne bodo
kompostirala biološko razgradljivih odpadkov, bodo lahko te odpadke oddala zbiralcu
odpadkov.

Uvajanje ločenega zbiranja in prevzemanja določenih vrst odpadkov
V okviru novega sistema zbiranja tako uvajamo ločeno zbiranje in prevzemanje določenih
vrst odpadkov na izvoru njihovega nastajanja pri gospodinjstvih, in sicer papirja in papirne
embalaže, plastike in plastične embalaže, kovinske embalaže, tetrapakov, folij, vrečk,
biološko razgradljivih odpadkov ... Gospodinjstva bodo sicer lahko še naprej oddajala papir,
plastiko, kovine in steklo na ekoloških otokih, določene vrste odpadkov pa tudi v Zbirnem
centru (kamnolom Trunkl). Enkrat letno bo organizirano zbiranje kosovnih in nevarnih
odpadkov.
Vsa gospodinjstva bodo prav tako prejela navodilo za pravilno ločevanje komunalnih
odpadkov, termine odvozov posameznih vrst odpadkov, navodilo za kompostiranje biološko
razgradljivih odpadkov ter pravilno stiskanje tetrapakov.
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Z novim sistemom tako Občina Zreče vstopa v krog slovenskih občin, ki imajo ločeno
zbiranje na tovrstni osnovi že organizirano in dosegalo zavidljive rezultate glede
zmanjševanja količin odpadkov za odlaganje.

O Saubermacherju:
Saubermacher Slovenija, d.o.o., je že 23 let registrirana in pooblaščena družba za izvajanje
storitev gospodarnega ravnanja z odpadki. S široko paleto storitev nudijo celovito rešitev za
vaše odpadke. Temeljno vodilo podjetja Saubermacher Slovenija je tako »za življenja vredno
okolje«, kar vključuje partnerski odnos do strank, poslovnih partnerjev, okolja in zaposlenih.
Družba je tudi v letu 2011 poslovala na treh lokacijah – v Murski Soboti, Lenartu in
Kidričevem. V Murski Soboti je koncentrirana prodajna služba, v Lenartu operativno izvajanje
zbiranja, skladiščenja, predelave, sortiranja … nenevarnih odpadkov in prehodno
skladiščenje manjših količin nevarnih odpadkov. V Lenartu se nahajajo tudi poslovnofinančne službe z računovodstvom, kadrovsko službo, financami in kontrolingom. V
Kidričevem ostaja izključno začasno skladiščenje in določene obdelave nevarnih odpadkov.
V podjetju Saubermacher Slovenija je bilo na dan 31.3.2013 156 zaposlenih. Direktorja
podjetja sta mag Mojca Letnik in Rudolf Horvat. Več informacij je na spletni strani
www.saubermacher.si.

Dodatne informacije:
Odnosi z javnostmi, Saubermacher Slovenija, d.o.o.
Katja Grabrovec
M: 041 829 180
E: katja.grabrovec@novelus.si

