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Zadeva Obvestilo uporabnikom storitev gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
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Občina Benedikt 

  

RAVNANJE Z BIORAZGRADLJIVIMI KUHINJSKIMI ODPADKI IN ZELENIM 

VRTNIM ODPADOM 

 

Pri vsakodnevnih aktivnostih in zadovoljevanju osebnih potreb v gospodinjstvih nastajajo tudi 

biološko razgradljivi kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad, kot: zelenjavni in sadni odpadki 

vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni prehrambeni izdelki, kuhani 

ostanki hrane, papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke, odpadno vejevje, trava, listje, stara 

zemlja lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel. 

Skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom (Ur.l.RS, št. 39/10) mora povzročitelj kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega 

odpada iz gospodinjstva te odpadke prednostno hišno kompostirati v hišnem 

kompostniku. 

V kolikor povzročitelj iz gospodinjstva ne kompostira kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odpada sam, mora te odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v zabojniku za 

zbiranje teh odpadkov. 

Biološke odpadke je strogo prepovedano odvajati v kanalizacijske sisteme, greznice, nepretočne 

greznice, neposredno v vode ali jih odlagati v zabojnike za mešane komunalne odpadke, papir, 

steklo ali embalažo! 

Ker v zadnjem času opažamo neprimerno odlaganje bioloških odpadkov v zabojnike za mešane 

komunalne odpadke, vse povzročitelje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odreza pozivamo, da si uredijo lastno hišno kompostiranje ali pa priskrbijo ustrezno 

posodo za ločeno zbiranje teh odpadkov. 

Več informacij o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki in pravilnem kompostiranju najdete 

na naši spletni strani (www.saubermacher.si) ali pa nas pokličete na tel. št. 02/620-23-00, kjer 

lahko uredite tudi vse potrebno, da si priskrbite lasten zabojnik za zbiranje bioloških odpadkov.  
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Občina Cerkvenjak 

  

NOVO! ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA V POSEBNI ZBIRALNICI 

 

Obveščamo vas, da je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. v mesecu septembru 2021 in s 

sodelovanjem z Občino Cerkvenjak na območju občine postavilo posebno zbiralnico za 

zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. 

Odpadno jedilno olje iz gospodinjstev se bo tako poleg zbiranja v zbirnem centru Lenart zbiralo 

še v posebnem namenskem in vedno dostopnem zabojniku na sledeči lokaciji: 

−  Ekološki otok v poslovno obrtni coni (POC) 

 

Na navedeno lokacijo smo iz dosedanjih lokacij preselili tudi zabojnike za zbiranje 

odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnega tekstila. 

 

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih 

odpadkov in ga je prepovedano mešati z ostalimi odpadki, ga odvajati v kanalizacijo ali 

greznice. V kanalizacijo odvrženo odpadno olje namreč povečuje potrebo po pogostejšem 

mehanskem čiščenju cevi, povzroči poškodbe cevi ter skrajšuje njihovo življenjsko dobo. 

Navsezadnje pa je odpadno jedilno olje tudi izvrstna hrana glodavcev in vir neprijetnih vonjav. 

Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v posodo za zbiranje biološke odpadke ali 

mešane komunalne odpadke, niti ga ne smemo zlivati na lasten kompostnik. Uporabljeno 

jedilno olje je torej odpadek, ki ga moramo zbirati ločeno od drugih odpadkov, predelati pa ga je 

mogoče tudi v druge surovine. 

 

Za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih lahko uporabite lastne plastenke, 

steklenice, kozarce za vlaganje ali podobne posode s pokrovom, ki pa so predhodno 

očiščene ostale vsebine.  

 

Pomembno je, da k odpadnemu jedilnemu olju ne mešate drugih tekočin, odpadkov ali odpadne 

masti! Odpadne masti morajo biti namreč zbrane ločeno od odpadnega jedilnega olja in jih 

prevzemamo v zbirnem centru Lenart ter enkrat letno na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov iz 

gospodinjstev. 

 

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na 02-620-23-00 ali na 

pisarna@saubermacher.si 

  



 

Saubermacher Slovenija d.o.o.।vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Murski Soboti, št. vložka 1/03201/00। 

Ustanovni kapital: 2.649.790,93 EUR।Matična številka: 5432391000।DDV: SI75433737।Transakcijski račun NKBM d.d.: IBAN SI56 0410 2000 0236 570 

Občina Lenart 

  

 

NOVO! ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA V POSEBNI ZBIRALNICI 

 

Obveščamo vas, da je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. v mesecu septembru 2021 in s 

sodelovanjem z Občino Lenart na območju občine postavilo posebno zbiralnico za zbiranje 

odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. 

Odpadno jedilno olje iz gospodinjstev se bo tako poleg zbiranja v zbirnem centru Lenart zbiralo 

še v posebnem namenskem in vedno dostopnem zabojniku na sledeči lokaciji: 

−  Ekološki otok pri avtobusni postaji Lenart 

 

Na navedeni lokaciji se poleg odpadnega jedilnega olja zbira še odpadni tekstil. 

 

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih 

odpadkov in ga je prepovedano mešati z ostalimi odpadki, ga odvajati v kanalizacijo ali 

greznice. V kanalizacijo odvrženo odpadno olje namreč povečuje potrebo po pogostejšem 

mehanskem čiščenju cevi, povzroči poškodbe cevi ter skrajšuje njihovo življenjsko dobo. 

Navsezadnje pa je odpadno jedilno olje tudi izvrstna hrana glodavcev in vir neprijetnih vonjav. 

Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v posodo za zbiranje biološke odpadke ali 

mešane komunalne odpadke, niti ga ne smemo zlivati na lasten kompostnik. Uporabljeno 

jedilno olje je torej odpadek, ki ga moramo zbirati ločeno od drugih odpadkov, predelati pa ga je 

mogoče tudi v druge surovine. 

 

Za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih lahko uporabite lastne plastenke, 

steklenice, kozarce za vlaganje ali podobne posode s pokrovom, ki pa so predhodno 

očiščene ostale vsebine.  

 

Pomembno je, da k odpadnemu jedilnemu olju ne mešate drugih tekočin, odpadkov ali odpadne 

masti! Odpadne masti morajo biti namreč zbrane ločeno od odpadnega jedilnega olja in jih 

prevzemamo v zbirnem centru Lenart ter enkrat letno na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov iz 

gospodinjstev. 

 

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na 02-620-23-00 ali na 

pisarna@saubermacher.si 
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Občina Sveta Ana 

  

NOVO! ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA V POSEBNI ZBIRALNICI 

 

Obveščamo vas, da je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. v mesecu septembru 2021 in s 

sodelovanjem z Občino Sveta Ana na območju občine postavilo posebno zbiralnico za 

zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. 

Odpadno jedilno olje iz gospodinjstev se bo tako poleg zbiranja v zbirnem centru Lenart zbiralo 

še v posebnem namenskem in vedno dostopnem zabojniku na sledeči lokaciji: 

− Ekološki otok na parkirišču pri lokalu Borza 

 

Na navedeni lokaciji se poleg odpadnega jedilnega olja zbira še odpadni tekstil ter odpadna 

električna in elektronska oprema. 

  

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih 

odpadkov in ga je prepovedano mešati z ostalimi odpadki, ga odvajati v kanalizacijo ali 

greznice. V kanalizacijo odvrženo odpadno olje namreč povečuje potrebo po pogostejšem 

mehanskem čiščenju cevi, povzroči poškodbe cevi ter skrajšuje njihovo življenjsko dobo. 

Navsezadnje pa je odpadno jedilno olje tudi izvrstna hrana glodavcev in vir neprijetnih vonjav. 

Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v posodo za zbiranje biološke odpadke ali 

mešane komunalne odpadke, niti ga ne smemo zlivati na lasten kompostnik. Uporabljeno 

jedilno olje je torej odpadek, ki ga moramo zbirati ločeno od drugih odpadkov, predelati pa ga je 

mogoče tudi v druge surovine. 

 

Za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih lahko uporabite lastne plastenke, 

steklenice, kozarce za vlaganje ali podobne posode s pokrovom, ki pa so predhodno 

očiščene ostale vsebine.  

 

Pomembno je, da k odpadnemu jedilnemu olju ne mešate drugih tekočin, odpadkov ali odpadne 

masti! Odpadne masti morajo biti namreč zbrane ločeno od odpadnega jedilnega olja in jih 

prevzemamo v zbirnem centru Lenart ter enkrat letno na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov iz 

gospodinjstev. 

 

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na 02-620-23-00 ali na 

pisarna@saubermacher.si 
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Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

 

NOVO! ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA V POSEBNI ZBIRALNICI 

 

Obveščamo vas, da je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. v mesecu septembru 2021 in s 

sodelovanjem z Občino Sveti Jurij v Slovenskih goricah v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah 

postavilo posebno zbiralnico za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. 

 

Odpadno jedilno olje iz gospodinjstev se bo tako poleg zbiranja v zbirnem centru Lenart zbiralo 

še v posebnem namenskem in vedno dostopnem zabojniku na sledeči lokaciji:  

− Ekološki otok na začetku parkirišča pri novem pokopališču 

 

Na navedeni lokaciji se poleg odpadnega jedilnega olja zbira še odpadni tekstil ter odpadna 

električna in elektronska oprema. 

 

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih 

odpadkov in ga je prepovedano mešati z ostalimi odpadki, ga odvajati v kanalizacijo ali 

greznice. V kanalizacijo odvrženo odpadno olje namreč povečuje potrebo po pogostejšem 

mehanskem čiščenju cevi, povzroči poškodbe cevi ter skrajšuje njihovo življenjsko dobo. 

Navsezadnje pa je odpadno jedilno olje tudi izvrstna hrana glodavcev in vir neprijetnih vonjav. 

Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v posodo za zbiranje biološke odpadke ali 

mešane komunalne odpadke, niti ga ne smemo zlivati na lasten kompostnik. Uporabljeno 

jedilno olje je torej odpadek, ki ga moramo zbirati ločeno od drugih odpadkov, predelati pa ga je 

mogoče tudi v druge surovine. 

 

Za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih lahko uporabite lastne plastenke, 

steklenice, kozarce za vlaganje ali podobne posode s pokrovom, ki pa so predhodno 

očiščene ostale vsebine.  

 

Pomembno je, da k odpadnemu jedilnemu olju ne mešate drugih tekočin, odpadkov ali odpadne 

masti! Odpadne masti morajo biti namreč zbrane ločeno od odpadnega jedilnega olja in jih 

prevzemamo v zbirnem centru Lenart ter enkrat letno na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov iz 

gospodinjstev. 

  

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na 02-620-23-00 ali na 

pisarna@saubermacher.si 
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah 

  

 

NOVO! ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA V POSEBNI ZBIRALNICI 

Obveščamo vas, da je podjetje Saubermacher Slovenija d.o.o. v mesecu septembru 2021 in s 

sodelovanjem z Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah na območju občine postavilo 

posebno zbiralnico za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. 

Odpadno jedilno olje iz gospodinjstev se bo tako poleg zbiranja v zbirnem centru Lenart zbiralo 

še v posebnem namenskem in vedno dostopnem zabojniku na sledeči lokaciji: 

−  Ekološki otok pri pokopališču 

 

Na navedeni lokaciji se poleg odpadnega jedilnega olja zbira še odpadna električna in 

elektronska oprema ter odpadni tekstil, ki se je do sedaj zbiral pri igrišču. 

  

Odpadno jedilno olje je kuhinjski odpadek, ki se uvršča med ločeno zbrane frakcije komunalnih 

odpadkov in ga je prepovedano mešati z ostalimi odpadki, ga odvajati v kanalizacijo ali 

greznice. V kanalizacijo odvrženo odpadno olje namreč povečuje potrebo po pogostejšem 

mehanskem čiščenju cevi, povzroči poškodbe cevi ter skrajšuje njihovo življenjsko dobo. 

Navsezadnje pa je odpadno jedilno olje tudi izvrstna hrana glodavcev in vir neprijetnih vonjav. 

Odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v posodo za zbiranje biološke odpadke ali 

mešane komunalne odpadke, niti ga ne smemo zlivati na lasten kompostnik. Uporabljeno 

jedilno olje je torej odpadek, ki ga moramo zbirati ločeno od drugih odpadkov, predelati pa ga je 

mogoče tudi v druge surovine. 

 

Za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvih lahko uporabite lastne plastenke, 

steklenice, kozarce za vlaganje ali podobne posode s pokrovom, ki pa so predhodno 

očiščene ostale vsebine.  

 

Pomembno je, da k odpadnemu jedilnemu olju ne mešate drugih tekočin, odpadkov ali odpadne 

masti! Odpadne masti morajo biti namreč zbrane ločeno od odpadnega jedilnega olja in jih 

prevzemamo v zbirnem centru Lenart ter enkrat letno na akcijah zbiranja nevarnih odpadkov iz 

gospodinjstev. 

 

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila smo vam na voljo na 02-620-23-00 ali na 

pisarna@saubermacher.si 

   

 


