
E
P
S

in
fo

@
k

ro
.s

i

E
P
S

in
fo

@
k

ro
.s

i

16
01

12
_S

na
ga

_L
J_

44
0_

24
co

l  
   

   
  C

M
Y

K

V MOL dodatni brezplačni kosovni odvoz do 31. marca 2016
Občani lahko enkrat letno brez dodatnega plačila naročite kosovni odvoz (strošek je vključen 
v plačilo položnice za Snagine storitve). V času med 1. januarjem in 30. marcem 2016 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.
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čisto do vašega praga čisto do vašega praga
URNIK ZBIRANJA NGO* in OEEO** za leto 2016 (v premični zbiralnici ob določenih datumih in na določenih lokacijah, in sicer od 9.30 do 17. ure)
  * nevarni gospodinjski odpadki ** odpadna električna in elektronska oprema

lokacija POMLAD JESEN
MESTNA OBČINA LJUBLJANA datum datum
parkirišče pod Halo Tivoli 29. februar in 1. marec 16. in 17. avgust
parkirišče pri Sparu Vrhovci 2. in 3. marec 18. in 19. avgust
parkirišče pri Športnem parku Kodeljevo 7. in 8. marec 22. in 23. avgust
ob križišču Slovenčeve in Ulice 7. septembra 9. in 10. marec 24. in 25. avgust
parkirišče pri Mercator centru Koseze – Podutiška 30 14. in 15. marec 29. in 30. avgust
parkirišče pri Mercatorju na Dolenjski cesti 43 16. in 17. marec 31. avgust in 1. september
Železna cesta nasproti drogerije DM 21. in 22. marec 5. in 6. september
parkirišče pri City parku na Šmartinski cesti 23. in 24. marec 7. in 8. september
za trgovino Mercator – Na Gmajni 1 29. in 30.marec 12. in 13. september
parkirišče pri Mercatorju – Nove Fužine 41 (bivša Emona) 31. marec in 1. april 14. in 15. september
parkirišče pri Mercatorju na Prušnikovi ulici 13. in 14. junij 14. november
Litijska cesta pri avtobusni postaji Štepanjsko naselje 15. in 16. junij 15. november
parkirišče pri Intersparu Vič 20. in 21. junij 16. november
parkirišče pri Mercatorjevi tehnični trgovini, Pot k sejmišču 22. in 23. junij 17. november
parkirišče pri Mercatorju v Podutiku na Podutiški cesti 161 27. in 28. junij 21. november
končna postaja MPP št.12, Vevška cesta 29. in 30. junij 22. november
parkirišče pri Mercatorju na Jeranovi – ob Opekarski cesti 4. in 5. julij 23. november
Vojkova cesta pri Športnem parku Stožice, ob športni dvorani 6. in 7. julij 24. november
OBČINA HORJUL
Športni park Horjul, Vrhniška cesta 35 4. in 5. april 19. in 20. september
OBČINA VODICE
parkirišče pri Občini Vodice 6. april 21. september
parkirišče pri trgovini v Skaručni 7. april 22. september
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
pri Kmetijski zadrugi v Dolu 11. in 12. april 26. september
pri Kulturnem domu v Dolskem 13. in 14. april 27. in 28. september
OBČINA ŠKOFLJICA
parkirišče pri Tabor – marketu Škofljica 18. in 19. april 29. september
pri gasilskem domu Pijava Gorica 20. april 3. oktober
pri gasilskem domu na Lavrici 21. april 4. oktober
OBČINA VELIKE LAŠČE
pri Zadružnem domu Turjak 3. in 4. maj 5. in 6. oktober
pri gasilskem domu Velike Lašče 5. in 6. maj 10. oktober
OBČINA IG
pri gasilskem domu Ig 9. in 10. maj 11. in 12. oktober
parkirišče pri trgovini Mercator – Golo 11. in 12. maj 13. oktober
OBČINA BREZOVICA
parkirišče pri Zadružnem domu v Podpeči, Jezero 21 16. maj 17. oktober
pri Zadružnem domu v Notranjih Goricah, Podpeška cesta 380 17. maj 18. oktober
parkirišče pri Domu krajanov Vnanje Gorice 18. maj 19. oktober
parkirišče pri Občini Brezovica – Tržaška cesta 390 19. maj 20. oktober
OBČINA DOBROVA – POLHOV GRADEC
parkirišče pri KS Polhov Gradec 23. in 24. maj 24. in 25. oktober
pri gasilskem domu v Dobrovi 25. in 26. maj 2. in 3. november
OBČINA MEDVODE
pri KS Smlednik 30. in 31. maj 7. november
pri KS Pirniče 1. in 2. junij 8. november
Parkirišče pri BC Mercatorju Medvode 6. in 7. junij 9. november
pri gasilskem domu v Preski 8. in 9. junij 10. november
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S 1. 1. 2016 smo pričeli z zaračunavanjem storitev obdelave
in odlaganja komunalnih odpadkov v okviru projekta RCERO Ljubljana. 
Zaradi različnih značilnosti odpadkov in minimizacije deleža odloženih odpadkov se postopek obdelave 
v novem objektu tehnološko loči na obdelavo komunalnih odpadkov in na obdelavo ločeno zbranih 
biološko razgradljivih odpadkov, zaradi česar smo poleg cene za obdelavo komunalnih odpadkov, 
oblikovali še ceno za obdelavo bioloških odpadkov, ki je bila pred tem znotraj skupne cene obdelave 
komunalnih odpadkov. Po novem sta ločeni storitvi prikazani na računu in zajeti v spremenjenem 
Tarifnem pravilniku, objavljenem v Uradnem listu RS št. 105 dne 30. 12. 2015.

Poleg spremenjenih cen obdelave komunalnih odpadkov se bodo z novim letom spremenile tudi cene 
zbiranja in odlaganja odpadkov, učinek na spremembo stroška ravnanja z odpadki na gospodinjstva 
pa ne bo znaten, gibal se bo v razponu od -1,0% do +2,7%, v odvisnosti od števila mesečnih odvozov 
in razmerja med velikostjo zabojnika za komunalne in zabojnika za biološke odpadke. Novi ceniki so 
dostopni na naši spletni strani www.snaga.si .
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