
 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Snaga spreminja obračun in urnik odvoza; odvoz bioloških odpadkov v MOL po novem 

vsak teden 

Ljubljana, 28. 03. 2013  – JP Snaga v letih 2012 in 2013 temeljito nadgrajuje sistem zbiranja in 

odvoza odpadkov v Mestni občini Ljubljana ter devetih primestnih občinah. S 1. aprilom 2013 

začnejo veljati novi urniki odvoza preostanka odpadkov, embalaže, papirja in bioloških 

odpadkov. Snaga bo tudi spremenila in uskladila obračun, in sicer skladno z nacionalno 

zakonodajo ter občinskimi odloki, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki. Uskladitev 

obračuna z novo metodologijo prinaša tudi prilagoditev stroška ravnanja z odpadki, ki ga 

plačajo uporabniki. Povprečni mesečni strošek na gospodinjstvo bo po novem za en evro višji od 

sedanjega in bo znašal 9,59 EUR. 

Glavni namen sprememb je zagotoviti večje količine ločeno zbranih odpadkov, vpeljati do 

uporabnika prijazen sistem in izpolniti zahtevo, da je treba do leta 2020 reciklirati vsaj polovico 

zbranih komunalnih odpadkov. 

 

»V manj kot enem letu smo razdelili okoli 60 tisoč novih zabojnikov za embalažo in za papir ter že 

zmanjšali pogostnost odvoza preostanka odpadkov. Te spremembe so skupaj z doslednim ločevanjem 

Snaginih uporabnikov pripeljale do izvrstnih rezultatov:  količina zbrane embalaže se je v letu 2012 

zvišala za 56 odstotkov v primerjavi z letom 2011,« je uvodoma poudaril direktor Snage Janko 

Kramžar.  

Na območju pretežno blokovne gradnje (večina teh območij je znotraj avtocestnega obroča v MOL) bo 

Snaga preostanek odpadkov in embalažo še naprej odvažala tedensko. Spremenila pa se bo 

pogostnost odvoza na območju pretežno individualnih hiš (v glavnem gre za naselja zunaj 

avtocestnega obroča v MOL) in v primestnih občinah. Tam bo Snaga  preostanek odpadkov in 

embalažo po novem odvažala na tri tedne. »To pa ne pomeni, da bo Snaga k uporabniku prišla 

bistveno manjkrat, pač pa bo v  povprečju skupno število odvozov za uporabnika ostalo približno 

enako kot doslej,« pojasnjuje svetovalec direktorja Igor Petek in dodaja, »da bodo Snagine ekipe 

enkrat odpeljale preostanek, drugič embalažo, tretjič pa biološke odpadke.« V Ljubljani tistim, ki so 

to želeli, Snaga z zbirnega mesta odpelje tudi papir. Spreminja se še urnik odvoza bioloških odpadkov, 

in sicer uporabniki v MOL s 1. aprilom prehajajo na tedenski odvoz bioloških odpadkov. 

Sistem ravnanja z odpadki je vse kompleksnejši, za kar je potrebna ustrezna infrastruktura. »Vložki v 

infrastrukturo in nadgradnja sistema veliko stanejo,« pojasnjuje Kramžar in dodaja, »da je podjetje do 



zdaj del stroškov pokrilo na račun varčevalnih ukrepov in notranjih rezerv. A če upoštevamo raven 

storitev, ki jo zagotavljamo uporabnikom, in stroške, ki so s tem povezani, je prilagoditev cene nujna.« 

 

Občani bodo o spremembah in urnikih med drugim obveščeni prek publikacije, ki jo 29. marca 

prejmejo vsa gospodinjstva, in Snaginih spletišč.  

Z majem bodo na zadnji strani vsake položnice zapisani datumi praznjenja vseh uporabnikovih 

zabojnikov za tekoči mesec,  datume odvozov  pa občani  dobijo tudi s pomočjo brezplačne SMS 

storitve in interaktivne aplikacije na www.mojiodpadki.si. 

________________________________________________________________________________ 

Za dodatne informacije je na voljo Nina Sankovič, Snaga,  d. o. o., in sicer na telefonski številki 01/ 477 96 27 

ali e-naslovu nina.sankovic@snaga.si, več o Snagi pa na www.snaga.si in www.mojiodpadki.si. 
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