
ČISTO MOJE MESTO

Ali ste vedeli, da z ločevanjem odpadkov  
opravljate svoje delo, ne dela Snage?

S predajo  
odpadkov  

Snaga ne služi

RAVNANJE Z ODPADKI

S naga mora skladno z za-
konodajo poskrbeti za zbi-
ranje, odvoz, obdelavo in 

odlaganje odpadkov. Prav tako mora 
poskrbeti za ustrezno opremo, ki ob-
čanom omogoča predajo odpadkov. 
Obveznost občanov pa je, da svoje 
odpadke skrbno razvrščajo v prave, 
za njih namenjene, zbirne posode 
oziroma zabojnike ali vreče.

V skladu s predpisi Snaga stori-
tev ravnanja z odpadki obračuna 
glede na velikost posod/zabojnikov 
za mešane komunalne odpadke in za 
biološke odpadke ter glede na pogo-
stost praznjenja posod/zabojnikov. 
Pri tem je velikost posode/zabojnika 
odvisna od števila članov v gospo-
dinjstvu oziroma od števila gospo-
dinjstev in njihovih članov, če gre 

KAKO PRAVILNO RAVNAMO 
Z ODPADKI

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za čisto in zdravo okolje.

Najboljši odpadek
je tisti,
ki sploh ne nastane!

Enkratno
je stvari uporabljati
večkratno!

Pokažimo,
da nam
je mar!

Kupimo, kar res potrebujemo.
Ne kupimo preveč.
V trgovino gremo s cekarjem.
Pripravljamo zmerne obroke.

Predelamo. Popravimo.
Podarimo. Prodamo.
Izmenjamo.

Papir. Embalažo.
Steklo. Biološke.
Kosovne. Nevarne.
…

PREPREČUJMO
NASTAJANJE
ODPADKOV

PONOVNO
UPORABIMO

ODPADKE

LOČUJMO
ODPA-

DKE

Različne koristne informacije o ravnanju z odpadki, aktualne novice, 
obrazce, koledarje odvoza odpadkov in vse druge uporabne in potrebne 
informacije najdete na spletnem mestu www.snaga-mb.si. Na spletnem 
mestu se lahko prijavite tudi na prejemanje e-računa in tako postanete 
okolju prijazni.

Informacijsko pisarno za podporo uporabnikom lahko obiščete vsak 
delovni dan med 8. in 14. uro, pokličete po telefonu 02 620 58 75 ali pišete 
na naslov info@snaga-mb.si.

Spremljajte nas na naši FB-strani Snaga Maribor in bodite informira-
ni o vseh aktualnih objavah, s katerimi delimo različne ozaveščevalne 
vsebine med svoje uporabnike.

V obdobju september–
december 2020 bomo 
gospodinjstvom delili 
rumene vreče za zbira-
nje odpadne embalaže 
v letu 2021. Gospodinj-
stva bodo 120-litrske 
rumene vreče skupaj 
z obvesti lom prejela 
na svoj dom na utečen 
način, pri čemer se bomo 
potrudili, da bodo pre-
dane na najustreznejše 
mesto, varno pred njiho-
vo morebitno krajo.

Če vam rumenih vreč med letom zmanjka, jih lahko za plačilo prej-
mete v naši informacijski pisarni na sedežu podjetja, na Mestni blagajni 
na glavni avtobusni postaji ali v zbirnih centrih. Cena vreče vsebuje tudi 
strošek ravnanja z odpadki, zbranimi v vreči.

Kje najdem več koristnih informacij

Delitev rumenih vreč za leto 2021

za večstanovanjske objekte. Meseč-
ni znesek na položnici zajema v stro-
šku za črno posodo celotno ravnanje 
z mešanimi komunalnimi odpadki 
(zbiranje, odvoz, obdelava, odlaga-
nje).

Poleg tega zajema tudi stroške 
ravnanja z vsemi drugimi odpadki, 
ki nastajajo v gospodinjstvu:
• zbiranje odpadkov na ekoloških 
otokih, njihov odvoz in predajo pre-
vzemnikom,
• zbiranje odpadkov v zbirnih cen-
trih, njihov odvoz in predajo prevze-
mnikom,

• odvoz kosovnih odpadkov enkrat 
letno in njihovo predajo prevzemni-
kom,
• zbiranje nevarnih odpadkov s pre-
mično zbiralnico in njihovo predajo 
prevzemnikom,
• prehodno/začasno skladiščenje od-
padkov.

Po tržni poti zgolj papir in kovine

Za predajo obdelanih mešanih ko-
munalnih odpadkov Snaga plačuje 
njihovim prevzemnikom, prav tako 
plačuje za predajo zbranih bioloških 
odpadkov, gradbenih odpadkov, ko-
sovnih odpadkov in nevarnih od-
padkov, razen zdravil, ki jih preda 
brezplačno njihovim prevzemni-
kom.
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OGLASNA PRILOGA

Velikost posode  
je odvisna od  
števila članov  
v gospodinjstvu

Skladno z državno zakonoda-
jo mora Snaga vso zbrano odpa-
dno embalažo (stekleno, plastično, 
kovinsko, kartonsko …) brezplač-
no predati družbam za ravnanje 
z odpadno embalažo. Prav tako 
brezplačno preda električno in ele-
ktronsko opremo družbam za rav-
nanje s tovrstno opremo. Snaga 
lahko po tržni poti proda zgolj 

Oglasna priloga Čisto moje mesto
Uredila: Barbara Gavez Volčjak 
Fotografije: arhiv naročnika,  
arhiv Večera
Izdajatelj: Časnik Večer, d. o. o. 

papir in kovine, s prihodki pa si 
delno poravna stroške ravnanja z 
odpadki.
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BIOLOŠKe
ODPADKe

Kosovne odpadke Nevarne 
odpadke

odpadni 
papir in 
papirno 

embalažo

odpadno 
stekleno 
embalažo

 lahko enkrat na leto brezplačno 
prepustim Snagi pred svojimi vrati 
– o datumu odvoza se dogovorim s 

Snago. Lahko pa jih odpeljem 
v zbirni center.

lahko brezplačno prepustim 
na premični zbiralnici nevarnih 

odpadkov v okviru zbiralne akcije. 
Lahko pa jih odpeljem 

v zbirni center.

Mešane 
komunalne 

odpadke

DRUGO  
ODPADNo
EMBALAŽo

zbiram v črni posodi, ki jo 
na dan odvoza nastavim na 

prevzemno mesto.

zbiram v rumeni vreči, 
ki jo na dan odvoza nastavim 

na prevzemno mesto 
(velja za individualno

poselitev). 

KAM Z ODPADKI
Na svojem zbirnem mestu 

zbiram in ločujem

Na ekološkem 
otoku prepuščam

drugo 
odpadno 
embalažo

V zbirnem centru lahko prepuščam 
različne vrste ločeno zbranih odpadkov

zbiram v rjavi posodi, ki jo 

(velja za večstanovanjsko
poselitev)

na dan odvoza nastavim 
na prevzemno mesto, 
ali jih kompostiram v 

kompostniku.

02 620 58 75 www.snaga-mb.si info@snaga-mb.si
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Snaga na nepravilnosti pri ravnanju  
z odpadki opozarja z obvestili na zabojnikih

Pokažimo  
pravi odnos  
do odpadkov 

ODPADKI - POTENCIALNA SUROVINA

P odlago za način opravlja-
nja obvezne gospodarske 
javne službe ravnanja s ko-

munalnimi odpadki v vsaki občini 
pomeni predpis – odlok. Občinski 
odloki določajo pristojnosti in obve-
znosti Snage ter obveznosti in pravi-
ce uporabnikov, občanov. Vsebujejo 
tudi prepovedi in globe za prekrške. 
Nadzor nad spoštovanjem določil 
odlokov opravlja pristojni občinski 
inšpekcijski organ.

Obveznosti Snage

Obveznosti Snage kot izvajalca go-
spodarske javne službe so:
• zagotovitev ločenega zbiranja od-
padkov na zbiralnicah in v zbirnih 
centrih – za vse vrste odpadkov, do-
ločene z zakonodajo;
• zagotovitev zbiranja nevarnih 
odpadkov in kosovnih odpadkov 
– organiziranje zbiranja nevarnih 
odpadkov s premično zbiralnico in 
kosovnih odpadkov po naročilu, 
oboje enkrat letno;
• določitev prevzemnega mesta – 
Snaga ga določi na javni površini, 
izjemoma na zasebni površini, v do-
govoru z uporabniki;

• določanje velikosti in števila 
posod/zabojnikov – najmanjša ve-
likost je 120-litrska posoda, manjša 
posoda le v izjemnih primerih, veli-
kost in število sta odvisna od števila 
uporabnikov in pogostosti odvoza;
• zamenjava posod/zabojnikov z ve-
čjimi ob preseganju količin odpad-
kov – če so količine redno presežene.

Dolžnosti občanov

Tudi občani kot povzročitelji odpad-
kov imajo dolžnosti pri ravnanju z 
odpadki:
• vključenost v sistem ravnanja z 
odpadki in obveščati Snago o spre-
membah, ki vplivajo na izvajanje 
storitve in obračun, najkasneje v 
osmih dneh po nastanku spremem-
be;
• zagotovitev dostopa do posod/
zabojnikov – na dan odvoza odpad-
kov morajo biti zabojniki do 6. ure 
zjutraj postavljeni na prevzemnem 
mestu in tako, da bo omogočen ne-
oviran dostop do njih;
• zagotovitev, da so pokrovi na 
posodah/zabojnikih zaprti – če 
zaradi ponavljajoče se večje količi-
ne odpadkov to ni možno, je treba 

posodo/zabojnik zamenjati za ve-
čjega:
• dosledno ločevanje odpadkov – 
obveznost vseh občanov je, da po-

samezno vrsto odpadka odložijo v 
ustrezen zabojnik, prepovedano je 
mešanje bioloških odpadkov z dru-
gimi odpadki.

Kadar delavci Snage ugotovijo 
nepravilnosti pri ravnanju z odpad-
ki, na to opozorijo z obvestilom na 
zabojniku.

MED BIOLOŠKIMI ODPADKI 
ŠE VEDNO PLASTIČNE 
VREČKE

Bioloških odpadkov v rjav zabojnik ni dovoljeno odlagati v plastičnih 
vrečkah, saj niso biorazgradljive, prav tako predstavljajo težavo pri 
postopkih kompostiranja. Zelo mokre biološke odpadke lahko v zabo-
jnik odložimo bodisi v papirnati vrečki, ovite v tanjši papir ali v 
biorazgradljivih vrečkah, kar predstavlja bolj higienično odlaganje in 
preprečevanje širjenja neprijetnih vonjav.

Bodimo odgovorni in poskrbimo, da bo čim več bioloških odpadkov 
našlo svoj prostor v rjavih zbirnih posodah ali v kompostniku.

BIOLOŠKI
ODPADKI

M aribor slovi kot zeleno 
mesto, znano po svojih 
lepih drevoredih in šte-

vilnih parkovnih površinah, na 
katerih rastejo drevesa častitljive 
starosti. Zelene parkovne površine 
v mestni občini Maribor obsegajo 
nekaj več kot 21 hektarjev, upošte-
vajoč vse zelenice, drevesa, soliter-
ne in prekrivne grmovnice, vrtnice, 
trajnice in grede s sezonskim cve-
tjem ter nasade v betonskih kori-
tih. Na kar 13 lokacijah v Mariboru 
so urejene parkovne zasaditve. Leta 
2015 nam je bila zaupana in predana 
koncesija za vzdrževanje javnih utr-
jenih in zelenih parkovnih površin. 
Vsa dela, ki jih opravljamo, so uskla-
jena z lastnikom, Mestno občino 
Maribor, in obema zavodoma, ki va-
rujeta parkovne površine - Zavodom 
RS za varstvo narave in Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine RS.

Ponosni smo na podatek, da smo 
leta 2018 z zasaditvijo šestnajstih 
navadnih divjih kostanjev zapolnili 

Z rednim in strokovnim vzdrževanjem se trudimo 
podaljšati življenjsko dobo rastlin v parkih  
in omogočiti občanom prijetno počutje  

na zelenih prostorih našega mesta

Skrbimo za zelene 
kotičke našega mesta

urejanje okolice
in zelenih površin

Po opravljenem delu ves odpadni material odpeljemo in poskrbimo, da pristane na pravem mestu.

Bodite ponosni na svojo okolico - dovolite, 
da vam pri tem pomagamo.

Pokličite nas!

kvalitetno
zanesljivo
natančno

ODSTRANJUJEMO
DREVESA, GRMIČEVJE

OBREZUJEMO
DREVESA, GRMIČEVJE

POKOSIMO IN
UREDIMO ZELENICO

02 620 58 68 ali 02 620 58 00

www.snaga-mb.si

narocila@snaga-mb.si

IZKORIST
ITE N

AŠO

UGODNO

PONUDBO

UREJANJE OKOLJA

vsa manjkajoča mesta v Tomšičevem 
drevoredu. Tako je po dveh ali celo 
treh desetletjih ta čudovita poteza 
od Partizanske ceste proti Mestne-
mu parku ponovno postala celovi-
ta. Leta 2019 smo sicer dve drevesi 
iz varnostnih razlogov odstranili, 
a smo ju še isto leto nadomestili z 
novimi. Tega leta je bil dopolnjen 
tudi drevored divjih kostanjev v 

vzhodnem delu Mestnega parka ob 
Akvarij-terariju. V petih letih tra-
janja koncesije se v obsegu razpo-
ložljivih sredstev izredno trudimo, 
da ohranjamo in vzdržujemo par-
kovne površine v skladu s hortikul-
turno stroko. Nekoliko se borimo s 
pleveli, saj je zaradi spremenjene 
zakonodaje prepovedana uporaba 
učinkovitega, a nevarnega totalne-

V skupini sodelavcev, ki skrbi za vzdrževanje mestnih parkov, je tudi naša 
sodelavka Karin Bejo, univ. dipl. inž. agr., ki je bila pri Florini sedem let 
vodja vzdrževanja mestnih parkov. Z znanjem, pridobljenim v času štu-
dija, med opravljanjem prakse v tujini in pri delu z vrtnarji, ki so 30 let 
in več skrbeli za park, vodi in usmerja delo naših sodelavcev pri vzdrže-
vanju parkovnih površin.

Pod budnim očesom stroke

ga herbicida. Zato sedaj uporabljamo 
naravna sredstva, katerih učinkovi-
tost je nekoliko manjša, a zato ne 
ogrožajo narave in ljudi.

V letošnjem letu smo veseli nove 
pridobitve znotraj parkovnih povr-
šin, saj je z ureditvijo zunajnivojskega 
križanja Ljubljanske ulice in železni-
ške proge nastala nova parkovna 
površina v sklopu Magdalenskega 
parka. Na vzhodni strani ulice je ob 
večstanovanjskem objektu nastal 
nov manjši park, v sklopu katerega 

se nahajajo tudi nova igrala, in v na-
daljevanju je s povezavo čez nadvoz 
urejena nova ploščad, namenjena 
druženju. Jeseni načrtujemo nado-
mestne zasaditve zaradi nekaterih 
odstranjenih dreves, saj so jesenske 
zasaditve primernejše od spomla-
danskih. Vseh odstranjenih dreves 
pa ne nadomestimo zaradi široko 
oblikovanih krošenj starejših dreves 
in napolnjenosti prostora. Mlade ra-
stline zasadimo na lokacije, kjer se 
bodo lahko v polnosti razvijale.
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Osrednja mariborska tržnica je pomemben del mesta -  
predstavlja utrip lokalne samooskrbe. Nanjo smo  

v mestu ponosni, je pa tudi točka, na katero  
se radi vračajo številni obiskovalci Maribora

Na mariborski 
tržnici vemo,  
kaj kupujemo

PODPIRAJMO LOKALNO PRIDELAVO

O srednja mariborska tržni-
ca na Vodnikovem trgu se 
lahko s ponosom pohvali z 

veliko ponudbo lokalno pridelane-
ga mesa, mleka, sadja in zelenjave 
ter paleto dodatnih lokalno pride-
lanih produktov.

Zunanja »zelena ploščad« je raz-
deljena na pet sektorjev, ki kupcem 
omogočajo pregled nad izvorom in 
načinom pridelave sadja in zelenja-
ve ter ločijo zelenjavno-sadni del, 
dodatno ponudbo, vrtnarje, trgovce 
in tekstilce.

V izložbenem delu mlečno-me-
snega paviljona visi maketa, na 
kateri lahko najdete svojega prilju-
bljenega prodajalca in na kateri so 
označeni sektorji, ki v naravi pred-
stavljajo prodajni prostor platoja. 
Vsi pogodbeni prodajalci so prejeli 
enoten napis, ki vam dodatno zago-
tavlja varen nakup in dokazuje izvor 
sadja in zelenjave ter drugih izdel-

kov, ki jih lahko kupite na tržnici.
V mlečno-mesnem paviljonu 

vam ponujamo velik izbor doma-
čih piščancev in mesa, suhe mesni-
ne, mleko, sir, svežo sirotko, skuto in 
preostale mlečne izdelke. Ponašamo 
se tudi s kozjim mlekom in mlečni-

mi izdelki ter veliko izbiro kruha, 
tudi iz krušne peči. V paviljonu 
boste našli tudi ekološke mlečne iz-
delke, jajca in ekološko meso ter bio 
kozmetiko.

Zgornji plato, na katerem proda-
jajo ekološko pridelane prehrambne 
izdelke, obratuje ob petkih. Tudi tam 
je velika ponudba sadja in zelenjave, 
žit, mlečnih izdelkov, vloženih pri-
delkov, marmelad, sokov, ki so pri-
delani pod strogim nadzorom in po 
pravilih ekološkega kmetovanja.

Trgovski del v južnem delu tr-
žnice vam ponuja veliko izbiro do-
mačega in uvoženega kakovostnega 
sadja in zelenjave, pripeljanega po 
najkrajših transportnih poteh do 
naših stojnic. Prav trgovski del je 
velika dodana vrednost ponudbe 
naše tržnice, saj nam zagotavlja ka-
kovostne eksotične sadeže in svežo 
zelenjavo vse leto.

Sektor dodatne ponudbe se 
ponaša z bogato ponudbo cvetja, 
medu, različnih olj, alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač, jajc, čili omak, 
grozdnih pešk, krem, čajev, začimb, 
pletenih košar …

Elektronski računi so prijaznejši do okolja,  
saj z njimi zmanjšujemo porabo papirja, udobni  

za uporabnike in učinkoviti za podjetja

Preklopite  
na eko –  

izberite e-račun!

Bodite del velike spremembe in 
poslujte z nami elektronsko

REGISTRIRAJTE SE NA E-RAČUN IN PREJMITE DARILO!
Ob registraciji na e-račun boste prejeli kupon, s katerim boste lahko v svojem
zbirnem centru oz. info pisarni družbe Snaga prevzeli brezplačni stekleni vrč 
za vodo.

STE ZAGOVORNIK OHRANJANJA NARAVE?
Potem se morate prijaviti na E-račun, saj s prejemanjem E-računa na leto:

ENOSTAVNO 
IN UDOBNO

POSLOVANJE Z NAMI JE

PRIHRANITE POL 
KILOGRAMA PAPIRJA

PRIHRANITE 20 LITROV ČISTE PITNE 
VODE, KI BI JIH SICER PORABILI ZA 

PROIZVODNJO PAPIRJA
OHRANITE 1/5 DREVESA

TRAJNOSTNO POSLOVANJE

Voda iz pipe.
Najboljša izbira.
V Snagi smo prejeli certi�kat »Voda iz pipe« in se s 
tem zavezali, da bomo svoje sodelavce, partnerje in 
druge deležnike spodbujali k pitju vode iz pipe in 
tako posegali po zdravi in okolju prijaznejši izbiri.

Enoten napis  
zagotavlja varen 
nakup in dokazuje 
izvor izdelkov

S naga svojim uporabnikom 
omogoča plačevanje računov 
za opravljanje storitev preko 

e-računa. Namesto klasičnega, tiska-
nega računa tako prejmete e-račun, 
in sicer na svoj elektronski naslov ali 
v predal svoje spletne banke.

Kako nastaviti e-račun

Prejemanje računa po elektronski 
poti uredite z obrazcem, ki ga naj-
dete na spletnem naslovu www.
snaga-mb.si/e-racun. Tako boste 
račun prejemali na svoj elektronski 
naslov. Prijava na elektronski račun 
pa je mogoča tudi preko vaše sple-
tne banke.

Plačevanje preko e-računa je:
• HITREJŠE, saj račun v svoj nabiral-
nik prejmete prej kot tiskanega,
• BOLJ PREGLEDNO, saj vam omogo-
ča pregleden arhiv plačil,
• ENOSTAVNEJŠE, saj prejmete račun 
direktno v spletno banko ali na svoj 
e-naslov,
• OKOLJU PRIJAZNEJŠE, saj z njimi 
prihranimo na porabi papirja in s 
tem ohranimo več dreves.

Vsi uporabniki, ki se odslej prija-
vite na prejemanje e-računa, boste 
prejeli našo pozornost – steklen vrč 
za vodo, s katerim vas želimo spod-
buditi k pitju vode iz pipe. Akcija 
velja od 1. septembra do 31. decem-
bra 2020 oziroma dokler ne poide 
zaloga.


