
PLAČILO RAČUNA
Prosimo, da račun poravnate v valutnem roku na transakcijski račun št. 02924-0020286671 pri NLB ali 05100-8010486080 pri Abanki, 
s sklicem, ki je naveden na položnici. Če z enim plačilnim dokumentom plačujete več računov, ali pri delnem plačilu, nam obvezno pošljite 
specifikacijo na telefaks št. 4779-698. V primeru nepravočasnega plačila vam bomo zaračunali zakonske zamudne obresti.
Za plačevanje računov lahko pooblastite vašo banko, ki bo odprla TRAJNI NALOG. Sklicna številka za odprtje trajnega naloga je napisana 
na položnici.
Račun lahko poravnate tudi: – na skupni blagajni JHL »Kresija«, Mačkova ulica 1, Ljubljana, ki ima delovni čas 
    od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13.ure.
 – na blagajni VO-KA, Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki pa ima delovni čas 
     v ponedeljek in petek od 8. do 13 ure in v sredo od 8. do 17. ure.

REKLAMACIJE
Če menite, da račun ni pravilen, lahko v osmih (8) dneh po prejemu računa vložite pisni ugovor na naš naslov. Vse spremembe glede 
naslova uporabnika naših storitev in ostale spremembe, ki vplivajo na obračun storitev, prosimo, da sporočite do 10. v mesecu,
v nasprotnem primeru jih bomo upoštevali šele v naslednjem obračunskem obdobju.
Informacije glede tehničnih vprašanj dobite na telefonski št.: 4779-630 in 4779-667, glede finančnih vprašanj na št.: 474-01-88 in 474-01-87. 
Informacije o trajnikih dobite na št. 474-01-91.

Ljubljana, 31. 12. 2011                                                              Snaga, d.o.o.
                                                                                   Janko Kramžar, univ.dipl.ekon. 

področje četrtnih skupnosti in primestnih občin 1. termin odvoza 2. termin odvoza

DRAVLJE, ŠIŠKA, ŠMARNA GORA, ŠENTVID 3. januar - 15. februar 26. junij - 3. avgust

BEŽIGRAD, ČRNUČE, POSAVJE 6. februar - 20. marec 25. julij - 31. avgust

MOSTE, POLJE, SOSTRO, JARŠE, GOLOVEC 12. marec - 30. april 16. avgust - 5. oktober

CENTER,VIČ, RUDNIK, TRNOVO, ROŽNIK 28. maj - 29. junij 19. november - 28. december

PODROČJE OBČIN HORJUL, DOBROVA-POLHOV GRADEC, BREZOVICA, 
ŠKOFLJICA,VELIKE LAŠČE, MEDVODE, DOL PRI LJUBLJANI, IG

16. april - 31. maj 1. oktober - 30. november

URNIK ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV za leto 2012

KOMPOSTIRANJE – KAKO IN ZAKAJ?
 OBVESTILO UPORABNIKOM JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU DELOVANJA PODJETJA SNAGA d. o. o. 

Zakaj je treba ločevati biološke odpadke (kuhinjske odpadke iz gospodinjstev in zelen vrtni odpad)?
Biološki ali organski odpadki predstavljajo približno odstotkov odloženih celotnih  komunalnih odpadkov. Biološki odpadki, pomešani z ostalimi ko-
munalnimi odpadki, povzročajo velike količine toplogrednih plinov, nastanek nevarnih organskih kislin ter velikega smradu na odlagališčih in odjemnih 
mestih. Biološke odpadke je zato treba zbirati ločeno, saj s tem preprečujemo negativne posledice v našem lokalnem in globalnem okolju. Z ločenim 
zbiranjem bioloških odpadkov sodelujemo v njihovem procesu recikliranja, ki ga imenujemo kompostiranje. 

Bioloških odpadkov ne smemo mešati z drugimi komunalnimi odpadki
Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstva (uporabniki) moramo lastne kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad hraniti ločeno od drugih odpadkov. Upo-
rabniki moramo torej poskrbeti, da se biološki odpadki do hišnega kompostiranja ali prepustitve izvajalcu javne službe ne mešajo z drugimi odpadki in 
da jih je moč hišno kompostirati ali predelati skladno s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov.

Kako lahko kompostiramo biološke odpadke?
• Kompostiranje na domačem vrtu: zanj potrebujemo 2 do 3 m3 prostora, ki je v polsenci in zaščiten pred vetrom. Zagotoviti moramo pravilno 

prezračevanje (enkrat mesečno preobračamo kup), da proces trohnenja poteka pravilno. Poskrbeti je potrebno tudi za zadostno vlago, kar pomeni, 
da se kup ne sme presušiti ali premočiti (primerna vlažnost je takrat, ko stisnemo pest komposta in se iz njega ne pocedi voda in hkrati ne razpade). 
Na ta način lahko doma ustvarimo lastni humus in nam ni treba kupovati umetnih gnojil, ki so nevarna za naše zdravje in okolje.

• Kompostiranje v kompostarni ali bioplinski napravi: v rjavih posodah zbiramo biološke odpadke, ki jih Snaga pobira na odjemnem mestu in 
odpelje v predelavo v za to namenjene obrate.

Pravilno hišno kompostiranje
1. Odpadki, primerni za kompostiranje:  a) Zeleni vrtni odpad, še zlasti:

- odpadno vejevje, trava in listje,
- stara zemlja lončnic, rože in plevel,
- gnilo sadje,
- stelja malih rastlinojedih živali,
- lesni pepel.

b) Kuhinjski odpadki, še zlasti:
- zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
- jajčne lupine,
- kavna usedlina in filter vrečke,
- pokvarjeni prehrambeni izdelki,
- kuhani ostanki hrane,
- papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.

2. Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi:

- plastika, steklo, keramika in kovine, 
- kosti in maščobe,
- ostanki tekstila,

- vsebina vrečk za sesalce,
- zdravila,
- oblanci in žagovina obdelanega lesa,
- mačji in pasji iztrebki ter plenice.

3. Postavitev hišnega kompostnika:
Za postavitev bodisi lesenega ali žičnatega odprtega bodisi plastičnega zaprtega hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen pro-
stor, zavarovan pred vetrom. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavimo ga tako, da ne 
povzroča smradu na sosednjih zemljiščih.

4. Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja:
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. 
Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna količina kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni 
nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) med seboj vedno mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je treba takoj prekriti z listjem, zemljo, travo 
ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo podgan ali ptičev. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50°C-60°C, mikroorganizmi, 
bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompo-
stnega kupa. Po približno šestih mesecih oz. ko je hišni kompostnik poln, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel 
kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

Kako izvajalec javne službe prevzema in odvaža biološke odpadke?
Uporabniki zbrane biološke odpadke izvajalcu javne službe oddajamo v namenskih posodah za zbiranje bioloških odpadkov (rjave posode). Odpadki 
v posodah morajo biti pripravljeni na prevzemnem mestu na dan odvoza do 6. ure zjutraj. Odvoz odpadkov poteka enkrat tedensko, izvajalec pa lahko 
do dvakrat letno organizira tudi akcijo zbiranja zelenega odpada. Uporabniki se za tovrstno zbiranje prijavimo, izvajalec pa odpadke prevzame na upo-
rabnikovem zemljišču. Biološke odpadke je moč oddati tudi v zbirnih centrih.

PREdNOSTI  KOMPOSTIRANJA
• Preprečevanje nekontroliranega gnitja in razkrajanja,
• preprečevanje onesnaženja podtalnice in zraka,
• pridobivanje naravnega gnojila (in s tem bolj zdravih pridelkov), ki nadomesti umetna gnojila, škodljiva nam in 

našemu okolju (kompost uporabljamo tudi za sanacijo pregnojenih zemljišč),
• skrb za naravni krogotok, 
• zmanjšanje količine odpadkov.

Ločeno zbrane biološke odpadke Snaga v predelavo preda podjetju KOTO, ki odpadke predela v svoji bioplinski napravi. Na tak način 
pridobimo bioplin za proizvodnjo električne energije.

POMEN LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV
Z ločenim zbiranjem odpadkov veliko prispevamo k zmanjšanju onesnaževanja okolja, saj:

• porabimo manj prostora za odlaganje odpadkov,
• zmanjšamo količino (težo in prostornino) odpadkov,
• uporaba reciklirane kovinske embalaže zmanjša količino rudarskih odpadkov, 
• z reciklažo prihranimo do 90 odstotkov primarnih surovin,
• z uporabo reciklažnih materialov močno zmanjšamo porabo električne energije,
• v proizvodnji zmanjšamo porabo vode,
• zmanjšamo onesnaževanje zraka in vode.

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV iz gospodinjstev je možen samo po vašem predhodnem naročilu, in sicer prek dopisnice 
(ki je v Snaginem priročniku za ravnanje z odpadki 2011) ali prek elektronske naročilnice, ki jo najdete na www.snaga.si. 
Občani lahko kosovni odvoz brezplačno naročite dvakrat na leto (po enkrat znotraj vsakega termina). Pravilno izpolnjeno 
naročilnico nam pošljite najkasneje do datuma, ko začnemo z odvozom na vašem območju. O odvozu vas bomo telefonsko 
ali po elektronski pošti obvestili predvidoma tri dni prej.

Ob prevzemu kosovnih odpadkov mora biti njihov lastnik obvezno dosegljiv po telefonu ali pa fizično navzoč.

PLAČILO RAČUNA
Prosimo, da račun poravnate v valutnem roku na transakcijski račun št. 02924-0020286671 pri NLB ali 05100-8010486080 pri Abanki, 
s sklicem, ki je naveden na položnici. Če z enim plačilnim dokumentom plačujete več računov, ali pri delnem plačilu, nam obvezno pošljite 
specifikacijo na telefaks št. 4779-698. V primeru nepravočasnega plačila vam bomo zaračunali zakonske zamudne obresti.
Za plačevanje računov lahko pooblastite vašo banko, ki bo odprla TRAJNI NALOG. Sklicna številka za odprtje trajnega naloga je napisana 
na položnici.
Račun lahko poravnate tudi: – na skupni blagajni JHL »Kresija«, Mačkova ulica 1, Ljubljana, ki ima delovni čas 
    od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13.ure.
 – na blagajni VO-KA, Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki pa ima delovni čas 
     v ponedeljek in petek od 8. do 13 ure in v sredo od 8. do 17. ure.

REKLAMACIJE
Če menite, da račun ni pravilen, lahko v osmih (8) dneh po prejemu računa vložite pisni ugovor na naš naslov. Vse spremembe glede 
naslova uporabnika naših storitev in ostale spremembe, ki vplivajo na obračun storitev, prosimo, da sporočite do 10. v mesecu,
v nasprotnem primeru jih bomo upoštevali šele v naslednjem obračunskem obdobju.
Informacije glede tehničnih vprašanj dobite na telefonski št.: 4779-630 in 4779-667, glede finančnih vprašanj na št.: 474-01-88 in 474-01-87. 
Informacije o trajnikih dobite na št. 474-01-91.
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                                                                                   Janko Kramžar, univ.dipl.ekon. 

področje četrtnih skupnosti in primestnih občin 1. termin odvoza 2. termin odvoza

DRAVLJE, ŠIŠKA, ŠMARNA GORA, ŠENTVID 3. januar - 15. februar 26. junij - 3. avgust

BEŽIGRAD, ČRNUČE, POSAVJE 6. februar - 20. marec 25. julij - 31. avgust

MOSTE, POLJE, SOSTRO, JARŠE, GOLOVEC 12. marec - 30. april 16. avgust - 5. oktober

CENTER,VIČ, RUDNIK, TRNOVO, ROŽNIK 28. maj - 29. junij 19. november - 28. december

PODROČJE OBČIN HORJUL, DOBROVA-POLHOV GRADEC, BREZOVICA, 
ŠKOFLJICA,VELIKE LAŠČE, MEDVODE, DOL PRI LJUBLJANI, IG

16. april - 31. maj 1. oktober - 30. november

URNIK ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV za leto 2012

KOMPOSTIRANJE – KAKO IN ZAKAJ?
 OBVESTILO UPORABNIKOM JAVNE SLUŽBE ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU DELOVANJA PODJETJA SNAGA d. o. o. 
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