
 

 

SPREMEMBE, KI JIH SNAGA UVAJA V 2014; 

gradivo za medije, marec 2014 
 

Z APRILOM 2014 NIŽAMO CENO RAVNANJA Z ODPADKI 

Uredba o cenah določa, da mora javno podjetje vsako leto preverjati kalkulacije cen 

komunalnih storitev.  

Snaga je na podlagi nerevidiranih podatkov za leto 2013 in potrjenega poslovnega 

načrta za 2014 izračunala spremembe cen komunalnih storitev in ugotovila, da bo 

skupna cena ravnanja z odpadki v povprečju nižja za deset odstotkov. 

V okviru tega: 

- spremembi cene zbiranja komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov nista 

potrebni, saj se predračunski ceni (glede na potrjeni  ceni) ne razlikujeta za več kot 

deset odstotkov, 

- se nova cena odlaganja komunalnih odpadkov zaradi znižanja stroškov na račun 

finančnih jamstev precej zniža, 

- se nova cena obdelave komunalnih odpadkov (predvsem zaradi izpada prihodkov iz 

prodaje sekundarnih surovin), nekoliko zviša.  

Od 1. aprila 2014 dalje bo povprečni strošek ravnanja z odpadki na gospodinjstvo za 

evro in pol nižji: povprečna cena na gospodinjstvo v 2013 je bila 9,85 EUR, cena za 

2014 pa je 8,16 EUR. 

Gospodinjstva na območju Snage bodo za ravnanje z odpadki še naprej 

plačevala  bistveno manj kot povprečno gospodinjstvo v Sloveniji: povprečni 

letni strošek na gospodinjstvo v Sloveniji znaša 150 evrov, na območju Snage 

pa je povprečni strošek na gospodinjstvo 115 evrov na leto. 

Povprečna cena, ki jo plača gospodinjstvo v Italiji, znaša 240 evrov letno. 

 

 

 



UVAJAMO OBRAČUN PRAZNIH STAVB 

Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti 

zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s 

komunalnimi upoštevata najmanj ena tretjina najmanjšega zabojnika (velja za MOL in 

občini Dobrova - Polhov Gradec ter Vodice) ali najmanjša velikosti zabojnika in 

najmanjša pogostnost odvoza (velja za preostale občine), obračun storitev pa se 

izvede dvakrat letno. 

V SNAGI RAZŠIRJAMO OBMOČJA ORGANIZIRANEGA ZBIRANJA 

BIOLOŠKIH  ODPADKOV  

Reorganizacija zbiranja bio odpadkov je s seboj prinesla tudi preureditev Snaginih 

območij. Nova območja smo oblikovali glede na možnosti zbiranja, velikost in vozne 

lastnosti predvidenega vozila ter oceno možnosti za zmanjšanje pogostnosti odvoza 

v zimskem času. 

KJE (PO NOVEM) ZBIRAMO BIO ODPADKE? 

Z običajno pisavo so zapisana naselja, kjer bio odpadke odvažamo že dlje časa, 

poudarjena pa so naselja, kjer se je v zgoščenih delih teh naselij zbiranje bio 

odpadkov začelo marca 2014. 

- MOL: Ljubljana, Črna vas, Dvor, Lipe, Podmolnik, Sadinja vas, Sp. Gameljne, Sr. 

Gameljne, Stanežiče, Zg. Gameljne; 

- občina Brezovica: Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje gorice, Plešivica, 

Podplešivica, Žabnica, Kamnik pod Krimom, Podpeč, Preserje, Prevalje pod Krimom, 

Jezero; 

- občina Ig: Ig, Matena, Brest, Iška Loka, Staje; 

- občina Medvode: Medvode, Sp. Pirniče, Zg. Pirniče, Vikrče, Smlednik, Valburga, 

Hraše, Moše, Dragočajna, Zbilje, Spodnja in Zg. Senica, Goričane, Vaše, Rakovnik, 

Sora, Verje; 

- občina Škofljica: Škofljica, Lavrica, Gumnišče, Lanišče, Smrjene; 

- občina Vodice: Vodice, Skaručna, Polje, Utik, Bukovica, Zapoge, Repnje, Koseze, 

Selo pri Vodicah; 

- občina Dobrova - Polhov Gradec: Dobrova, Gabrje, Hruševo (Selo), Šujica; 

- občina Horjul: Podolnica, Zaklanec, Horjul, Vrzdenec, Ljubgojna; 

- občina Dol: Dol, Dolsko, Brinje, Beričevo, Videm, Kleče, Zaboršt, Podgora, 

Senožeti, Zajelše, del Kamnice, Petelinje. 



Bio odpadke v Mestni občini Ljubljana in delu občine Brezovica odvažamo vsak 

teden (decembra, januarja in februarja na 14 dni), v preostalih občinah in delu občine 

Brezovica pa enkrat na dva tedna (decembra, januarja in februarja enkrat na tri 

tedne). 

Dosedanji urnik odvoza bio odpadkov po 1. marcu 2014 ne velja več v Mestni občini 

Ljubljana in občinah Brezovica, Ig, Medvode, Vodice ter Škofljica. To pomeni, da 

rjave zabojnike praznimo na drug dan kot doslej.  

Urnik odvoza odpadkov lahko uporabniki preverijo na več načinov: 

• na položnici, kjer so zapisani datumi praznjenja uporabnikovih zabojnikov za tekoči 

mesec; 

• prek nove spletne aplikacije Moji odvozi na www.mojiodpadki.si, kjer si urnik 

praznjenja svojih zabojnikov lahko tudi natisnejo; 

• prek brezplačnega SMS-opomnika, ki uporabnika dan pred praznjenjem 

posameznega zabojnika opozori na odvoz (uredi se v aplikaciji Moji odvozi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mojiodpadki.si/


 

 

 

 

 

 


