
čisto do vašega praga

Snaga sporoča

V MOL dodatni brezplačni kosovni odvoz do 15. marca 2014
Občani lahko enkrat letno brezplačno naročite kosovni odvoz (strošek je vključen v plačilo položnice za Snagine storitve). V času med 
decembrom 2013 in 15. marcem 2014 pa Ljubljančanom ponujamo možnost dodatnega, prav tako brezplačnega kosovnega odvoza.

Odvoz je treba predhodno naročiti, in sicer prek posebne naročilnice, ki jo v elektronski (ali pdf) obliki najdete na naših spletiščih 
www.snaga.si in www.mojiodpadki.si (rubrika »naročanje in obrazci« oziroma »naročila«). Če nimate dostopa do spleta, pokličite v naš 
center za pomoč in podporo uporabnikom (01 477 96 00) in naročilnico vam bomo poslali po pošti.

Novi zbirni center na Povšetovi ulici v Ljubljani
V novi zbirni center občani lahko, tako kot na Barje in v primestne zbirne centre, med drugim pripeljejo listje in vejevje, kosovne odpadke, 
odpadno elektroniko, nevarne odpadke, odvečna oblačila ter obutev, pohištveni les, pnevmatike itd.
Na Povšetovi ne sprejemamo azbestnih in gradbenih odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov.
Zbirni center na Povšetovi 2 (v neposredni bližini Snagine upravne stavbe) je odprt od torka do sobote med 11. in 18. uro.

Obveščanje o težavah pri vnosu v podzemne zbiralnice in večje odprtine na zabojnikih za embalažo
Uporabnike podzemnih zbiralnic prosimo, da nam morebitne težave ali reklamacije takoj oziroma čim prej sporočite na brezplačno 
številko 080 98 82, saj težave najlažje rešujemo takrat, ko nastanejo.
Želeli bi vas še spomniti, da lahko s pomočjo spletne aplikacije (na voljo je na tem naslovu: www.snaga.si/locevanje-zbiranje-odpadkov/
podzemne-zbiralnice/pregled-uporabe-podzemnih-zbiralnic) spremljate svoje vnose v podzemne zbiralnice.

Na Snagi smo se lotili še reševanja težave, povezane z velikostjo odprtine za odlaganje embalaže. Čeprav je takšna velikost odprtine 
izbrana namenoma in po tehtnem premisleku (čim manj nečistoč, kar dokazuje praksa drugih evropskih mest), smo se odzvali na 
pobude uporabnikov, ki bi si želeli večje odprtine.
V kratkem bomo na vseh zbiralnicah zamenjali stranico z odprtino – nova bo velika toliko kot pri zabojniku za papir.
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