
UVAJANJE PAMETNIH 
PODZEMNIH SISTEMOV
za zbiranje odpadkov v Mariboru

V zadnjih letih so tehnologija in inovacije dosegli 
področje odpadkov. 

V projektu WINPOL, ki se izvaja pod okriljem Interreg 
Europe, devet projektnih partnerjev združuje moči za 
usmerjanje uporabe inteligentne opreme in s tem 
povezanih politik ravnanja z odpadki. 

V Snagi tako v okviru projekta WINPOL preučujemo 
podzemne sisteme na podlagi pridobljenih podatkov in 
spoznanih dobrih praks s strani partnerjev po Evropi.  
Dosedanje ugotovitve kažejo smiselnost implementacije 
podzemnih sistemov v mestno jedro in pol-podzemnih 
sistemov v območja večstanovanjskih objektov,  
turističnih lokacij, pokopališč ipd. 

Namen projekta je izboljšati sistem zbiranja ločenih 
frakcij in mešanih komunalnih odpadkov v urbanem 
središču, podrobneje v jedru mesta Maribor, ter z 
odstranitvijo nadzemnih zabojnikov v starem mestnem 
jedru prispevati k urbanistično urejeni in uporabnikom 
prijazni komunalni infrastrukturi za zbiranje odpadkov. 
Vnos bioloških in mešanih odpadkov v podzemne enote 
je mogoče nadzorovati z identifikacijsko enoto.

Bodimo modri,  
ohranimo zeleno in 

ostanimo zdravi!

Morebitne težave pri uporabi podzemne zbiralnice nam 
prosimo nemudoma sporočite na     02 620 58 49.

Odlaganje odpadkov zraven podzemne zbiralnice 
pomeni kršitev občinske zakonodaje (Odlok o načinu 
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki v MOM). Nadzor nad 
izvajanjem določil odloka izvaja Medobčinska 
inšpekcija.

Dodeljena kartica pripada izključno vam in vsebuje čip, 
zato je ne prepogibajte ali luknjajte.

Če kartico izgubite ali poškodujete, nas prosimo 
pokličite na    02 620 58 75 ali nam pišite na    
info@snaga-mb.si.

Obiščite nas na:
www.snaga-mb.si

www.facebook.com/SnagaMaribor

Zloženko izdala Snaga, d. o. o.
oktober 2020

Naj postane
uporaba podzemne zbiralnice

praktična in enostavna.

PODZEMNA 
ZBIRALNICA

za bolj urejen trg in 
njegovo okolico



Posebna kartica, ki jo prejme vsak uporabnik podzemne 
zbiralnice, omogoča odlaganje bioloških odpadkov in 
mešanih odpadkov.

Papir, stekleno embalažo in drugo odpadno embalažo 
v podzemno zbiralnico odlagate skozi posebne odprtine 
in brez uporabe kartice.

Kako pravilno  
uporabiti kartico?

Pritisnite rumeno tipko na čitalcu, 
ki je montiran na desni strani 
zbiralnika. 

Ko prične utripati zelena lučka, 
prislonite kartico k čitalcu.

Ko čitalec prepozna kartico, z nožnim odpiralom 
odprite predalnik, v odprtino odložite mešane odpadke 
oz. biološke odpadke, sprostite nožno odpiralo in 
odprtina se bo samodejno zaprla.
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embalažo odlagamo steklenice 
živil in pijač, stekleno embalažo 
zdravil ter kozmetike, kozarce 
vloženih živil in drugo stekleno 
embalažo.

Dovoljeno je odlaganje prazne 
steklene embalaže.
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V podzemni zabojnik za biološke 
odpadke odlagamo kuhinjske 
odpadke ter zeleni vrtni odpad, 
in sicer zelenjavne in sadne 
odpadke, jajčne lupine, kavno 
usedlino ter filter vrečke, čajne 
vrečke, pokvarjene prehrambene 
izdelke, kuhane ostanke hrane, 
papirnate robčke in serviete, 
odpadne rože in plevel, pokošeno 
travo in listje, zemljo lončnic, 
obreze rastlin, lesni pepel.

Bioloških odpadkov ni dovoljeno 
odlagati v plastičnih vrečkah. 
Dovoljene so biorazgradljive ali 
papirnate vrečke. Največji 
možen volumen je zaradi 
odprtine 40 litrov.

V podzemni zabojnik za mešane 
odpadke odlagamo plenice, 
higienski material, mačji pesek, 
iztrebke malih živali, kosti in 
ostanke mesa ter mesnih 
izdelkov,  vrečke iz sesalca, 
šiviljske odpadke, fotografije, 
gumo, keramiko, porcelan, 
drobne plastične in kovinske 
izdelke, cigaretne ogorke.

Mešane odpadke v podzemni 
zabojnik odlagamo v vrečkah, 
katerih največji možen volumen 
je zaradi odprtine 60 litrov. 
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V podzemni zabojnik za papir 
odlagamo časopise, revije, 
zvezke, knjige, prospekte, 
kataloge, pisemske ovojnice, 
pisarniški in ovojni papir, 
papirnate vrečke, papirno in 
kartonsko embalažo ter lepenko.

Dovoljeno je odlaganje suhega 
in čistega papirja ter stisnjene 
kartonske embalaže.
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V podzemni zabojnik za odpadno 
embalažo odlagamo plastenke in 
pločevinke pijač ter živil, plasten-
ke čistil in pralnih sredstev, plastič-
ne vrečke, plastično embalažo 
šamponov, zobnih past in tekočih 
mil, plastične lončke živil, plastični 
ovoj živil, tetrapak embalažo pijač 
in živil, embalažo iz stiropora.

Dovoljeno je odlaganje prazne 
in stisnjene embalaže.


