
PORTAL ZA KUPCE  
podjetja Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. 

 
Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o. je 
s 1. 9. 2016 na spletni strani www.saubermacher-komunala.si 
vzpostavilo Portal za kupce. V portal se prijavite s številko 
kupca in osebnim geslom. Številka kupca je natisnjena na 
UPN obrazcu (»položnici«) oz. e-računu, osebno geslo pa 
prejmete na svoj e-mail naslov ob registraciji. 
Portal vam omogoča enostaven dostop do vaših osebnih 
podatkov: Moja oprema za ločeno zbiranje odpadkov, Moj 
profil, Aktivne storitve, Zgodovina storitev, Pregled pogodb, 
Arhiv obvestil, Pregled obveznosti, Neplačani računi, 
Kontaktni obrazec. Na enostaven način so vam dostopne tudi 
informacije o cenikih, zbirnem centru za ločeno zbiranje 
frakcij, zbirnih mestih, zbiranju kosovnih odpadkov, urnikih 
odvoza odpadkov, obrazcih, kontaktih in spletni trgovini.  
 
Občina Rogašovci in Saubermacher - Komunala Murska Sobota 
d.o.o. 
_____________________________________________________ 
 

Zavod za turizem, kulturo in prosti čas Goričko 
 vas vabi 

 
 NA DEGUSTACIJO LOKALNIH DOBROT, KI BO V 

SKLOPU KRAMARSKEGA SEJMA  
 

V NEDELJO, 11. SEPTEMBRA 2016, S PRIČETKOM  
OB 8.30 NA PARKIRIŠČU POD CERKVIJO. 

 Možno bo kupiti tudi domači kruh, pašteto, zaseko, med, 
marmelado, bučno olje, žganje, domači kis, ... 

Za jedačo bo poskrbela Okrepčevalnica "Pri Belem križu" 
 Anton Čerpnjak s.p. 

 

 

 

 
 

 

ULIČNI ZBIRALNIKI ZA ZBIRANJE E-ODPADKOV IN 
ODPADNIH BATERIJ 

 
Družba ZEOS, d.o.o. in podjetje Saubermacher – Komunala Murska 
Sobota d.o.o. sta 26. avgusta 2016 v sklopu LIFE projekta 
Gospodarjenje z e-odpadki skupaj z župani oz. predstavniki občin 
lansirala ulične zbiralnike za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij v 
posamezne občine.  
 
V Občini Rogašovci se zbiralnik nahaja ob dovozni cesti k trgovini 
TUŠ v Svetem Juriju. 
 
Glede na velikost odprtine v zabojniku lahko občani oddate v 
zbiralnik: 

 sesalnike, likalnike, opekače, budilke, tehtnice, sušilnike las, 
brivske aparate, 

 tablice, prenosne računalnike, kalkulatorje, telefone, mobilne 
telefone, 

 manjše radijske sprejemnike, videokamere, manjše glasbene 
instrumente, zvočnike, 

 električno orodje, 

 igrače, opremo za prosti čas in šport, ki za svoje delovanje 
potrebujejo bodisi polnjenje na električni tok bodisi baterije 
ali akumulatorje, 

 prenosne baterije in akumulatorje. 
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