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čisto do vašega praga

Kako poteka beleženje vnosov v podzemno zbiralnico? Ko k čitalcu prislonite kartico, sistem zazna prisotnost kartice, kar pa ne vodi v takojšnje 
beleženje vnosa. Če pokrova podzemne zbiralnice ne morete odpreti oziroma se pokrov v določeni legi zaustavi, to pomeni, da je zbiralnica polna in zato 
odprtje pokrova ni zabeleženo kot vnos odpadkov.
Predlagamo vam, da vnose in dneve vnosov preverjate s pomočjo spletne aplikacije (http://www.snaga.si/locevanje-zbiranje-odpadkov/podzemne- 
zbiralnice/pregled-uporabe-podzemnih-zbiralnic). Opozoriti vas želimo, da npr. današnje vnose lahko preverite šele čez dva dni, če pa je zabeleženih več 
vnosov, kot ste jih dejansko opravili, pa vas prosimo, da pokličete na telefonsko številko 080 98 82 ali pošljete sporočilo na e-naslov podzemne@snaga.si.

Uporabniki nas pogosto sprašujete, ali bomo v prihodnje odložene odpadke tehtali. Odgovor je nikalen, saj odprtina, kamor odpadke odložite, ni opremljena 
s tehnico.

Zakaj se je Snaga odločila, da bo vsakemu uporabniku obračunala (najmanj) šest vnosov komunalnih odpadkov in štiri vnose bioloških odpadkov? 
Od vzpostavitve sistema zbiranja odpadkov v podzemnih zbiralnicah (od leta 2008) zbiramo podatke, in sicer: število vnosov na posamezno kartico, število 
vnosov na posamezen zabojnik, maso odpadkov, zbranih v podzemnih zabojnikih, število praznjenj posameznega podzemnega zabojnika ... Povprečne 
količine vnosa tako pri komunalnih odpadkih kot pri bioloških odpadkih so preračunane na osnovi podatkov o skupnem številu vnosov na podzemni zabojnik, 
količini odloženih odpadkov in številu praznjenj podzemnih zabojnikov za obdobje zadnjega leta. Na podlagi vseh teh podatkov smo preračunali in določili 
povprečno prostornino vnosa (pred 1. aprilom 2013 ste uporabniki podzemnih zbiralnic strošek ravnanja odpadkov plačevali na podlagi (fiktivne) prostornine 
zabojnika za zbiranje preostanka komunalnih odpadkov, ki ste ga imeli do začetka uporabe podzemnih zbiralnic).

Pri enem odlaganju preostanka odpadkov lahko odložite približno trideset litrov odpadkov, pri čemer upoštevamo povprečje vnosov. To pomeni, da danes 
lahko odložite samo malo vrečko, naslednjič pa npr. 50-litrsko vrečo odpadkov. Enako velja za biološke odpadke, pri katerih obračunska količina za en 
vnos znaša deset litrov.

Če imate dodatna vprašanja, smo vam na voljo v našem Centru za podporo in pomoč uporabnikom na telefonski številki 01 477 96 00 ali e-naslovu 
snagalj@snaga.si.
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