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Spoštovani 
uporabniki 
Snaginih storitev!
Pred nami so še zadnji veliki koraki pri spreminjanju sistema 
zbiranja in odvoza odpadkov. Velik del publikacije, ki ste jo 
v vaše nabiralnike tokrat dobili že osmič, je namenjen tem 
spremembam. Najkorenitejša med njimi je zagotovo nov 
urnik odvoza, ki ga najdete v osrednjem delu publikacije. 
Čeprav smo se potrudili, da bi bil karseda razumljiv, bo 
morda komu od vas povzročil nekaj težav, zato ne oklevajte 
in pokličite v naš center za podporo in pomoč uporabnikom, 
kjer vam bomo z veseljem pomagali poiskati datume odvoza 
vaših odpadkov. 

Ob tej priložnosti bi vam radi povedali, da smo ponosni na 
vaše prizadevno in dosledno ločevanje odpadkov, pri čemer 
se zavedamo, da pravilno ravnanje od vas zahteva kar nekaj 
truda. Prav tako nas veselijo vaše pohvale in dobronamerne 
kritike ter pobude in predlogi, ki nam jih sporočate na naš 
e- naslov ali Facebook profil. 

Verjamemo, da v Snagi moramo in zmoremo biti najboljši 
na svojem področju. Večinoma smo učinkoviti, dobro 
organizirani in prijazni. Včasih pa dela ne opravimo dobro 
ali pa bi ga lahko boljše. Zgodi se nam, da kaj pozabimo ali 
spregledamo, da smo kdaj površni ali neučinkoviti. Prav je, 
da nam to sporočite, saj se s pomočjo vaših kritik, predlogov 
in mnenj spreminjamo na boljše.

Vemo tudi, da bodo obširne in zahtevne spremembe še 
povečale možnost naših (nenamernih) napak. V zvezi s tem 
vas prosimo za kanček razumevanja in malo dobre volje, mi 
pa vam obljubimo, da jih bomo hitro ter vestno odpravili.

Ker so naše napake naši najboljši učitelji, kot je rekel že 
Friedrich Nietzsche, smo prepričani, da nam bo z vašo po-
močjo uspelo vzpostaviti ne samo učinkovit, pač pa tudi do 
uporabnika vedno bolj prijazen sistem ravnanja z odpadki.

Hvala za vaše sodelovanje!

Direktor Janko Kramžar s 500 sodelavci

1. Zakaj Snaga spreminja obračun ?

Na Snagi s 1. aprilom 2013 spreminjamo in usklajuje-
mo obračun, in sicer skladno z nacionalno zakonodajo 
(Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in njena 
dopolnitev – na kratko Uredba o cenah in Uredbo o ravnanju 
z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vr-
tnim odpadkom – na kratko Uredba o BIO odpadkih) in ob-
činskimi odloki, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.

Uredbi in odloki namreč določajo, da po prilagoditvi vseh 
zabojnikov za zbiranje komunalnih odpadkov izvajalec 
prilagodi obračun izvajanja javne službe istočasno za vse 
uporabnike.

Snaga spreminja  
obračun in prilagaja 
ceno svojih storitev

8 odgovorov na 
8 najpomembnejših vprašanj

Pomlad prinaša še 
drug velik korak 
pri spreminjanju 
sistema zbiranja in 
odvoza odpadkov, 
poleg tega pa v 
Snagi začenjamo 
z novo dejavnostjo 
obdelave odpadkov, 
kot nam jo narekuje 
Uredba o odlaganju 
odpadkov na 
odlagališčih.
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EUR/mesec

Leto 
2010

Leto 
2011

Ocena 
2012

Načrt  
2013

Povprečni strošek na osebo 3,54 3,53 3,35 3,81

Povprečni strošek na gospodinjstvo 9,25 9,10 8,56 9,59

4. Kolikšno prilagoditev zneska na 
položnici lahko pričakujemo?

Povprečni mesečni strošek ravnanja z odpadki se bo povečal 
za 50 centov na osebo, povprečni strošek na gospodinjstvo 
pa bo višji za približno en evro. To pomeni, da se bo ne-
katerim uporabnikom znesek na položnici zvišal, drugim pa 
znižal. Morda niste vedeli: po podatkih Statističnega urada 
RS je povprečno število članov gospodinjstva,  kjer Snaga 
izvaja svoje storitve, 2,43 člana.

Povprečni mesečni strošek ravnanja z odpadki na osebo 
in na gospodinjstvo v MOL in devetih primestnih občinah: 

5. Kako Snaga izračuna strošek, 
ki ga plača gospodinjstvo?

Skladno s 23. členom Uredbe o cenah Snaga svoje storitve 
ravnanja s komunalnimi odpadki zaračunava enako kot 
doslej, glede na prostornino zabojnika za preostanek od-
padkov in zabojnika za biološke odpadke (če ga uporabnik 
seveda ima), pri čemer upošteva povprečno mesečno 
pogostnost praznjenja zabojnika.

Formula za mesečni obračun storitve ravnanja z odpadki  za 
uporabnika, ki biološke odpadke hišno kompostira in nima 
rjavega zabojnika: 

Zu = Cmko x Šmko

Formula za mesečni obračun storitve ravnanja z odpadki  za 
uporabnika, ki ima zabojnik za biološke odpadke:

Zu = (Cmko x Šmko) + (Cbio x Šbio)

2. Kaj prinaša nov obračun?

Nov način obračuna storitev spreminja ceni zbiranja do-
ločenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka 
odpadkov ter uvaja ceni zbiranja bioloških odpadkov in 
obdelave odpadkov. 

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.

3. Kateri so razlogi za prilagoditev 
cene ravnanja z odpadki?

Če upoštevamo raven storitev, ki jo zagotavljamo uporabni-
kom, in stroške, ki so s tem povezani, je prilagoditev cene 
nujna.

Od leta 2010 do danes so se nekateri stroški izvajanja javne 
službe (zbiranje, prevoz in odlaganje) namreč bistveno po-
večali. Na zvišanje stroškov najbolj vplivajo nove in vedno 
ostrejše zakonodajne zahteve, ki jih moramo izpolnjevati –  
na primer z EU direktivo predpisan 50-odstotni delež 
ločeno zbranih odpadkov. Prav zato smo kupili in razdelili 
nove zabojnike za embalažo ter papir in opremili (nove) 
zbirne centre. Stroške nam povečujejo tudi novozgrajeni 
infrastrukturni objekti, kot so čistilna naprava, podzemne 
zbiralnice in oprema za obdelavo odpadkov. 

Vpliv povečanih stroškov smo v tem času izničevali s pomo-
čjo varčevalnih ukrepov in znižanjem stroškov izvajanja 
dejavnosti, vendar smo do danes večino notranjih rezerv žal 
že izčrpali.

Ali ste vedeli, 
da se je cena 
dizelskega 
goriva (kar 
je za Snago 
velik strošek) 
v zadnjih petih 
letih dvignila 
za več kot 50 
odstotkov?
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Zu - znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec 
Cmko - cena za prostornino zabojnika za mešane 
komunalne odpadke/preostanek odpadkov 
Cbio - cena za prostornino zabojnika za BIO odpadke 
Šmko - povprečno mesečno število praznjenj zabojnika za 
mešane komunalne odpadke izračunano na letni ravni in 
določeno na dve decimalni mesti 
Šbio - povprečno mesečno število praznjenj 
zabojnika za BIO odpadke, izračunano na letni 
ravni in določeno na dve decimalni mesti

6. Kako se razdeli strošek za ravnanje 
z odpadki v večstanovanjski hiši?

Na ceno, ki jo plačujejo uporabniki, ki živijo v blokih/ večsta-
novanjskih hišah, pa poleg velikosti oziroma prostornine in 
števila zabojnikov vplivajo še število praznjenj, število oseb 
v gospodinjstvu (če nimamo tega podatka, pa podatek o 
tlorisni površini stanovanja) in število oseb v bloku/stavbi. 
Sicer pa običajno v večstanovanjski hiši račun za ravna-
nje z odpadki dobi upravnik, ki ga razdeli skladno s 
pravili, ki jih določa zakonodaja, ali po dogovoru, ki so ga 
sprejeli stanovalci. 

7. Kaj spremenjen obračun prinaša 
uporabnikom podzemnih zbiralnic?

To za uporabnike podzemnih zbiralnic pomeni, da bomo 
vzpostavili že od začetka projekta napovedan način ob-

računa po dejanskem vnosu 
odpadkov v podzemne zabojni-
ke. Kartice, ki jih uporabniki po-
trebujejo za odlaganje preostanka 
odpadkov in bioloških odpadkov, 
namreč beležijo število vnosov. 

Obračunska količina za en vnos 
komunalnih odpadkov je 30 litrov, 
za en vnos BIO odpadkov pa 10 
litrov. Na mesec bomo obračunali 
dejansko število vnosov komunal-
nih odpadkov in dejansko število 

vnosov BIO odpadkov, vendar ne manj kot šest vnosov 
komunalnih odpadkov in štiri vnose BIO odpadkov.  

Formula za mesečni obračun storitve ravnanja z odpadki  za 
uporabnika, ki je vključen v sistem podzemnih zbiralnic ali 
zbirnih stiskalnic:

Zu = (Cmko x Šmko) + (Cbio x Šbio)

Zu - znesek, ki ga uporabnik plača v EUR/mesec 
Cmko - cena za 30 litrov določenih vrst komunalnih 
odpadkov 
Cbio - cena za 10 litrov BIO odpadkov 
Šmko  - število mesečnih vnosov določenih vrst komunal-
nih odpadkov, vendar ne manj kot 6 
Šbio  - število vnosov BIO odpadkov, vendar ne manj kot 4

8. Kaj uporabniki sploh plačajo Snagi?

Plačilo položnice za Snagine storitve vključuje zagota-
vljanje in zamenjavo zabojnikov za zbiranje vseh vrst 
komunalnih odpadkov, čiščenje zabojnikov za zbiranje 
bioloških odpadkov (enkrat na leto), delovanje zbiralnic 
ločenih frakcij (eko otokov), delovanje premične zbiral-
nice nevarnih frakcij, delovanje 
zbirnih centrov, prevzem preostan-
ka odpadkov s prevzemnega mesta, 
prevzem bioloških odpadkov s pre-
vzemnega mesta, prevzem ločeno 
zbranih frakcij, prevzem kosovnih 
odpadkov, razvrščanje pripeljanih 
odpadkov po vrstah in njihovo pre-
dajo v predelavo, prevzem nevarnih 
odpadkov, njihovo skladiščenje 
in predajo v predelavo, predajo 
preostanka odpadkov v obdelavo, 
obdelavo preostanka odpadkov in 
predajo pridobljenih frakcij v prede-
lavo, delovanje podzemnih zbiralnic 
za zbiranje odpadkov, odlaganje na 
odlagališču Barje, delovanje zbirnih 
stiskalnic za preostanek odpadkov, 
finančna jamstva in okoljsko dajatev.
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3. Zakaj Snaga uvaja ločen 
obračun BIO odpadkov?

Snaga bo storitev zbiranja bioloških odpadkov začela 
obračunavati ločeno v skladu z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in njeno dopolnitvijo – na kratko 
Uredba o cenah) in na osnovi Uredbe o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpa-
dom. Uredba o cenah med drugim določa, da se znotraj 
javne službe ločeno oblikuje cena za zbiranje biološko 
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega od-
pada. Obračun te storitve je odvisen od velikosti in števila 
zabojnikov za BIO odpadke ter od povprečnega mesečnega 
števila odvozov.

4. Kako pogosto Snaga prazni rjave zabojnike?

Skladno z občinskimi odloki o ravnanju z odpadki v ožjem 
mestnem središču Ljubljane biološke odpadke odvažamo 
dvakrat na teden (to velja za običajne zabojnike, nekatere 
podzemne zbiralnice pa praznimo vsak dan). V ljubljanskih 
blokovskih naseljih in v naseljih, kjer prevladujejo individual-
ne hiše, BIO odpadke odvažamo enkrat na teden, pozimi 
pa vsakih 14 dni. Enaka ureditev velja v občini Dobrova-
Polhov Gradec. V primestnih občinah (z izjemo občine 
Dobrova-Polhov Gradec) BIO odpadke odvažamo vsakih 
14 dni, pozimi pa vsake tri tedne.

5. Ali si uporabniki na samostojnih zbirnih mestih 
lahko s sosedi delijo zabojnik za BIO odpadke?

Če ima uporabnik sicer svoja zabojnika za preostanek od-
padkov in embalažo, skupen zabojnik zgolj za biološke 
odpadke ni mogoč. Razlogi so sistemske in tehnične 
narave, seveda pa si lahko uredijo skupno zbirno mesto in 
si delijo vse zabojnike.

6. Ali bi uporabniki lahko zabojnik za BIO 
odpadke uporabljali zgolj v poletnih mesecih, 
ko je tovrstnih odpadkov največ?

Sezonsko prijavljanje in odjavljanje zabojnika ni mogoče.

1. Zakaj je ločevanje 
bioloških (BIO) 
odpadkov obvezno?

Država je z Uredbo o ravnanju z 
biološko razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim odpa-
dom predpisala ločeno zbiranje 
bioloških odpadkov. To je obve-
zno od julija 2011, poteka pa 
bodisi s kompostiranjem v hišnem 
kompostniku bodisi z odlaganjem 
v rjave zabojnike. Stanovalci 
večstanovanjskih objektov in 
uporabniki podzemnih zbiralnic 
so avtomatično vključeni v sistem 
rednega ločenega zbiranja in od-
voza BIO odpadkov, uporabniki, 
ki živijo v individualnih hišah, pa 
imajo možnost izbire.

2. Ali je za neločevanje 
BIO odpadkov predvidena 
kakšna kazen?

Občinski odloki o zbiranju komu-
nalnih odpadkov prepovedujejo 
mešanje bioloških odpadkov z 
drugimi komunalnimi odpadki, ka-
zen za kršitev pa znaša 200 evrov.

Ločevanje bioloških 
odpadkov je že skoraj 
dve leti obvezno

6 odgovorov na 
6 najpomembnejših vprašanj



10 11

1. Kako bo po novem z urniki odvoza odpadkov?

Preostanek odpadkov in embalažo bomo na območju pre-
težno individualnih hiš (v glavnem gre za naselja zunaj 
avtocestnega obroča v MOL) in v primestnih občinah po 
novem odvažali na tri tedne. Na območju pretežno blo-
kovne gradnje (večina teh območij je znotraj avtocestnega 
obroča v MOL) bomo odpadke odvažali tedensko. 

2. Kako je Snaga določila območja eno- in 
tritedenskega odvoza odpadkov?

Upoštevali smo gostoto poseljenosti in značilnosti ter 
posebnosti, ki obstajajo v določenih naseljih, soseskah 

ali ulicah. Pri določanju območij smo morali upoštevati 
tudi najboljšo možno izbiro poti smetarskih vozil in 
dela naših ekip. Tako so nastala geografsko zaokrožena 
območja, ki se bodo nekaterim uporabnikom morda zdela 
nelogična, vendar so z vidika učinkovitosti premišljeno obli-
kovana. To pa prinaša izjeme, saj so po novem npr. nekateri 
uporabniki v naselju individualnih hiš vključeni v tedenski, 
drugi pa v tritedenski odvoz odpadkov. Takšne situacije so 
značilne tudi za druga evropska mesta z dvema cikloma 
odvozov, kar v obeh primerih prinaša določeno korist: 
enim pogostejše praznjenje zabojnikov, drugim pa manjši 
znesek na položnici zaradi manj odvozov.   

3. Kaj svetujemo uporabnikom, ki 
imajo odvoz preostanka odpadkov na 
tri tedne in otroke v plenicah? 

Praksa je pokazala, da pri natančnem ločevanju za družino 
z enim otrokom v plenicah zadostuje en 120-litrski za-
bojnik, ki po usmeritvah iz občinskih odlokov zadošča za 
tri osebe. Če sta v družini dva otroka v plenicah, bo najbrž 
treba zabojnik zamenjati za večjega. Uporabniku svetujemo, 
da že zaradi higiene otroške pleničke zavijejo v vrečko in 
poskrbijo, da tudi druge odpadke (mačji pesek, pepel ipd.) 
odložijo tako, da se ne raztresejo po zabojniku.

4. Zakaj Snaga uvaja tritedenski 
odvoz preostanka odpadkov?

Podlaga za spremembe sistema zbiranja odpadkov je EU di-
rektiva o odpadkih, ki države članice zavezuje, da morajo 
do leta 2020 reciklirati 50 odstotkov komunalnih odpadkov, 
mi pa ocenjujemo, da bo za doseganje tega cilja treba ločeno 
zbrati blizu 70 odstotkov ločenih frakcij v masnem deležu vseh 
komunalnih odpadkov. Na podlagi omenjene direktive so bili 
v letu 2012 sprejeti občinski odloki o ravnanju z odpadki. 
V njih je med drugim zapisano, katere vrste storitev obsega 
javna služba zbiranja komunalnih odpadkov, prav tako pa je 
določen obseg zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. 
Pogostnost odvoza mešanih komunalnih odpadkov/preo-
stanka odpadkov se skladno z odloki zagotovi enkrat na tri 
tedne, v območju blokovne pozidave nad 4000 prebivalcev 
na kvadratni kilometer pa enkrat na teden.

Na nekaterih območjih 
zmanjšujemo 
pogostnost odvoza 
preostanka odpadkov

6 odgovorov na 
6 najpomembnejših vprašanj

Spremenjena 
pogostnost  
odvoza preostanka 
odpadkov ne 
pomeni, da Snaga 
zdaj opravi manj 
odvozov.  
K povprečnemu 
uporabniku 
Snaga še vedno 
pride približno 
tolikokrat kot prej, 
le da enkrat odpelje 
preostanek, drugič 
embalažo, tretjič 
pa BIO odpadke. 
V Ljubljani tistim, ki 
so to želeli, Snaga 
odpelje tudi papir.
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5. V občini Brezovica, kjer je Snaga že 
oktobra 2011 uvedla spremenjen sistem 
zbiranja odpadkov, so bili nekateri prebivalci 
nezadovoljni s spremembami, predvsem 
pa jih je jezil odvoz na tri tedne, saj je bilo že 
po enem tednu veliko zabojnikov polnih. 

Že večkrat smo skupaj s stanovalci oziroma z občani pre-
gledali vsebino posameznih zabojnikov in ugotovili, da je v 
črnih zabojnikih pogosto tudi več kot pol odpadkov, ki vanje 
ne spadajo. Skoraj v vseh primerih prepolnih zabojnikov je 
problem torej v (ne)ločevanju, ne pa v preredkih od-
vozih odpadkov. Če dosledno ločujete, bo kljub redkejšim 
odvozom tudi prostora v zabojniku dovolj, če pa bi se kljub 
natančnemu ločevanju odpadkov izkazalo, da temu ni tako, 
lahko pri nas naročite večji oziroma dodatni zabojnik.

6. Kako pogosto lahko uporabnik zamenja 
svoj zabojnik za večjega oziroma manjšega?

S prilagoditvijo prostornine posameznega zabojnika enkrat 
na tri leta uporabniki nimajo nobenih dodatnih stroškov, 
vsako dodatno zamenjavo zabojnika v triletnem obdobju pa 
je treba plačati po veljavnem ceniku. 

Spremenjena pogostnost odvoza odpadkov bo pri mnogih uporabnikih povzro-
čila drugačne  potrebe glede prostornine zabojnikov. Ker se želimo oziroma se 
v duhu gospodarnosti moramo izogniti prenagljenim zamenjavam zabojnikov 
in ker se realne potrebe po zabojnikih zaradi redkejših odvozov ter navad pri 
ločevanju odpadkov pokažejo po približno dveh mesecih od uvedbe novega 
sistema, smo začasno ustavili zamenjave večjih zabojnikov za manjše. 
Prosimo vas, da nam morebitne tovrstne zamenjave sporočite po 1. juniju 2013, 
vmes prejetih zahtevkov pa žal ne bomo mogli upoštevati.

Pred zamenjavo zabojnika bo Snaga preverila še dvoje, in sicer z odlokom 
določeno minimalno litražo na osebo (30 litrov na prebivalca mesečno za za-
bojnik za preostanek odpadkov) ter stanje na terenu (morebitna ponavljajoča se 
prenapolnjenost zabojnika in/ali vrečke z odpadki poleg zabojnika).

Začasna ustavitev menjav pa ne velja v primeru potrebe po večjem zaboj-
niku – tovrstno menjavo lahko naročite kadar koli.

Občinski odloki so temelj za opravljanje javnih storitev, 
ki jih v MOL in devetih primestnih občinah izvaja Snaga, 
saj določajo tako pristojnosti in obveznosti Snage kot 
obveznosti in pravice uporabnikov. Odloki omogočajo 
okrepljeno zbiranje embalaže in papirja ter spremenjeno 
pogostnost odvoza posamezne vrste odpadkov. Odloki 
določajo tudi minimalno obračunsko količino za opravlje-
no storitev in navajajo obveznosti uporabnika, vsebujejo 
pa tudi prepovedi ter globe za prekrške. V MOL nadzor 
opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL, v posameznih 
primestnih občinah pa občinski organi, pristojni za nadzor. 
Za vsako kršitev iz odloka inšpektor z odločbo odredi 
odpravo nepravilnosti.

Vključenost v sistem zbiranja in odvoza odpadkov 
uporabnikom nalagajo občinski odloki, hkrati pa smo na 
Snagi dolžni poskrbeti za vse uporabnike in preprečiti, da 
bi določeni uporabniki plačevali več, ker nekateri občani 
bodisi zaradi nepoznavanja bodisi načrtno ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti. 

Zabojniki morajo stati na zasebni 
površini (zbirno mesto)

Odpadek je vedno odgovornost povzročitelja 
(čigar obveznost je tudi, da odpadke odlaga v 
ustrezne zabojnike, torej da odpadke ločuje) in 
za vse uporabnike Snaginih storitev velja,  
da morajo svoje zabojnike postaviti na za-
sebno površino (zbirno mesto) in z njimi ne 
obremenjevati javnih površin. Uporabnike 
prosimo, da zabojnike na dan odvoza pripravijo 
na prevzemno mesto (to je praviloma najbližja 
javna površina, ki Snagi omogoča prevzem in 
odvoz odpadkov) in jih po praznjenju čim prej 
odpeljejo nazaj na zbirno mesto (če zbirno in 
prevzemno mesto nista na istem mestu). 

Obveznosti  
Snaginih  
uporabnikov 
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Kaj ni skrb Snage, pač pa uporabnikov?

Zagotavljanje prostora za postavitev zabojnikov je v domeni 
uporabnikov, ne pa Snage ali Mestne občine Ljubljana. 
Izjema so zbiralnice (eko otoki), ki stojijo na javni površini. 

Poleg tega Snaga nima ne dolžnosti ne pristojnosti 
prevzemanja zabojnikov z dvorišč in drugih zasebnih 
površin. Obveznost uporabnikov je, da na dan odvoza 
pripravijo ustrezne zabojnike na prevzemno mesto, ko pa jih 
Snagini zaposleni izpraznijo, jih uporabniki sami pospravijo 
na zbirno mesto. Prav tako morajo uporabniki sami sporo-
čiti vse spremembe, ki vplivajo na izvajanje in obračun 
storitve ravnanja z odpadki.

Uporabniki so dolžni ločevati odpadke, saj je ena od upo-
rabnikovih obveznosti, da posamezno vrsto odpadka odloži 
v ustrezen zabojnik. Med prepovedmi sta prepoved meša-
nja bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki in 
prepoved odlaganja ločenih frakcij (papir, embalaža, steklo) 
v zabojnike za preostanek odpadkov. 

Velikost zabojnikov za uporabnike določa Snaga. 
Pri tem upošteva naslednje količine na osebo na mesec:  
30 litrov za preostanek odpadkov, 60 litrov za embalažo, 
20 litrov za papir, 10 litrov za steklo in 15 litrov za biološke 
odpadke. Poleg teh parametrov Snaga upošteva tudi pogo-
stnost odvoza odpadkov pri posameznem uporabniku. 

Kaj se zgodi, če uporabniki zaradi 
prenapolnjenosti zabojnika ne morejo 
zapreti pokrova oziroma vreče z 
odpadki odlagajo kar poleg zabojnika?

Če se ob zabojnikih večkrat pojavljajo dodatne vrečke ali 
pa je zabojnik večkrat zapored poln in z odprtim pokrovom, 
je to za Snagine zaposlene znak, da velikost oziroma pro-
stornina zabojnika ne zadostuje potrebam uporabnikov. 
Občinski odloki Snago obvezujejo, da v takšnih primerih 
zabojnik zamenja z večjim brez predhodnega so-
glasja uporabnika.

Pri tem je treba upoštevati, da na ceno, ki jo uporabniki pla-
čajo za Snagine storitve, vpliva tudi velikost oz. prostornina 
zabojnika, tako da se s povečanjem prostornine poviša 
tudi znesek na položnici. Če imajo uporabniki le občasno 
večjo količino odpadkov, jih lahko odložijo poleg zabojnika 
v tipiziranih Snaginih vrečkah.

Uporabniki so dolžni poskrbeti za čista in urejena zbirna 
ter prevzemna mesta. Po-
nekod se stanovalci v večsta-
novanjskih  stavbah soočajo 
s problemom, ko odpadke 
v njihove zabojnike oziroma 
poleg njih odlagajo neznanci. 
Občanom svetujemo, da 
zabojnike postavijo v sme-
tarnico oziroma jih namestijo 
tako, da bodo do njih lahko 
dostopali samo uporabniki, 
v nobenem primeru pa za 
reševanje takšnih zadev ni 
pristojna Snaga. 

Uporabniki morajo na dan odvoza odpadkov smetarskemu 
vozilu zagotoviti dostop do zabojnikov. To Snaginim 
ekipam vsakodnevno onemogočajo nepravilno parkirani 
avtomobili, pozimi pa neočiščen sneg.

Skrb uporabnikov je, da v zimskih razmerah poskrbijo za 
dostopnost zabojnikov in očistijo sneg ob in na zaboj-
nikih. Tako uporabniki omogočijo praznjenje zabojnikov, 
obenem pa preprečijo lomljenje njihovih pokrovov. Snagini 
delavci imajo namreč zaradi zasneženih zabojnikov velike 
težave z dostopom in vlečenjem zabojnikov, ponekod pa 
zaradi neočiščenega snega zabojnikov sploh ni mogoče 
izprazniti.

50- in 100-litrske Snagine tipizirane vrečke so naprodaj v večjih Mercatorjevih 
trgovinah, na Petrolovih bencinskih črpalkah in Agipovih črpalkah v Vodicah ter 
Dolu pri Ljubljani.
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Mit številka 1: 
Ločevanje  

nima smisla. 
Snaga vse 

odpadke  
tako ali tako  

odloži na 
odlagališču. 

Praznjenje zabojnikov poteka ločeno. To pomeni, da 
Snagini zaposleni danes praznijo zabojnike s papirjem, 
naslednji dan pa bodo (morda z istim tovornjakom) prišli po 
ločeno zbrano embalažo. Te odpadke potem Snaga preda 
ustrezni družbi za ravnanje z odpadki, ki jih natančno 
presortira in preda predelovalcem odpadkov. Če še vedno 
dvomite, na spletu poiščite predelovalce odpadkov in si 
oglejte, kaj počnejo – le kaj bi predelovali, in to vsako leto 
več, če ne bi vi ločeno zbirali odpadkov?

Zgovorne so tudi številke: po podatkih EUROSTATA, 
Evropskega statističnega urada, so bile leta 2011 v EU po 
deležu recikliranih odpadkov od Slovenije uspešnejše le 
Nemčija, Belgija in Irska. 

Leta 2010 je vsak od vas, Snaginih uporabnikov, ločeno 
zbral 84 kilogramov odpadkov, leta 2011 že 98, lani pa se 
je količina ločeno zbranega papirja, embalaže, stekla in 

bioloških odpadkov 
na  prebivalca 
povzpela na 117 
kilogramov. 

Seveda je zato tudi 
odloženih odpadkov 
vsako leto manj: 
leta 2011 smo na 
odlagališču Barje 
odložili 110.000 
ton, lani 88.450 ton, 
v 2013 pa naj bi 
odložili 75.000 ton 
odpadkov.

4 miti o odpadkih 
in Snagi

Da se med ljudmi govori marsikaj, je v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, ko smo večino odpadkov odlagali v en 
zabojnik, prepeval Andrej Šifrer. Časi so se spremenili, napačna 
prepričanja glede ravnanja z odpadki pa še vedno obstajajo. 

Snaga uporabnikom svoje storitve obračuna glede na ve-
likosti zabojnika oz. zabojnikov, ki jih uporabljajo, in število 
praznjenj. Na ceno, ki jo plačajo uporabniki, ki živijo v blokih/
večstanovanjskih hišah, pa poleg velikosti zabojnika in števila 
praznjenj vpliva še število oseb v gospodinjstvu,  bloku ali 
stavbi. Napačno prepričanje pa je, da uporabniki pla-
čajo zgolj praznjenje zabojnikov. To ni res, saj uporabniki 
plačajo širok spekter storitev v sklopu ravnanja z odpadki. 
Sem med drugim spadajo zagotavljanje in zamenjava zaboj-
nikov za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov, čiščenje 
zabojnikov za zbiranje bioloških odpadkov, omogočanje 
zbiranja odpadkov v zbiralnicah oziroma na eko otokih, delo-
vanje zbirnih centrov, odvoz preostanka odpadkov, bioloških 
odpadkov, zbranih ločenih frakcij in prevzem kosovnih 
odpadkov, razvrščanje nekaterih vrst komunalnih odpadkov 
in njihova predaja v predelavo ter prevzem nevarnih frakcij, 
njihovo skladiščenje in predaja v predelavo. 

Zagotavljanje vseh naštetih storitev, predvsem pa 
ohranjanje visokih standardov pri njihovem izvajanju, 
od Snage zahteva neprestano nadgradnjo sistema 
(npr. opremljanje zbirnih mest z zabojniki za embalažo, 
razširjanje zbiranja bioloških odpadkov na nova območja) 
in posodabljanje ter izgradnjo infrastrukture (npr. 
vgradnja novih podzemnih zbiralnic, nakup opreme za 
obdelavo odpadkov, posodabljanje odlagališča). Pri tem 
pa ni zanemarljivo dejstvo, da Snaga zadnje tri leta svoje 
storitve izvaja po ceni, ki je za četrtino nižja od stroškov, ki 
pri tem nastajajo.

Mit številka 2:  
Znesek, ki 
ga občani 
mesečno 
plačujemo 
za odvoz 
odpadkov, 
je previsok. 
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Med komentarji spletnih člankov pogosto preberemo, da 
občani z zbiranjem odpadkov Snagi omogočajo kovanje 
velikih dobičkov, češ da vse zbrano proda, za povrhu pa 
občanom še zaračuna odvoz. Takšne trditve so daleč od 
resnice, zato bi vam radi povedali, kaj na Snagi naredimo s 
posamezno vrsto odpadkov.

Odpadno embalažo (plastika, les, stiropor, del kartonske 
embalaže, steklo in kovinsko embalažo), ki jo zberemo v 
zabojnikih z rumenim in zelenim pokrovom, predamo (in 
ne prodamo) embalažnim družbam. Predamo tudi karton, 
ki je v zabojnikih z modrim pokrovom. Biološke odpadke 
prevzame (in ne kupi) družba, ki poskrbi za njihovo prede-
lavo, za kar mora Snaga plačati. Tudi nevarne odpadke, ki 
jih zberemo v premični zbiralnici, zbiralnici na Povšetovi in 
v zbirnem centru Barje, predamo pooblaščenim družbam. 
Tudi za  prevzem večine tovrstnih odpadkov mora Snaga 
tem družbam plačati.

Kosovne odpadke najprej sortiramo, uporabne recikliramo 
(ne prodamo), neuporabne pa odložimo na odlagališču. Sna-
ga preda tudi večino odpadkov, zbranih v zbirnem centru.

Snaga (po tržnih cenah) proda zgolj troje − papir, kovi-
no in akumulatorje, pri čemer prihodki od prodaje znižujejo 
strošek na položnici, ki jo plačate naši uporabniki. Zbran in 
prodan papir zmanjša znesek na položnici za nekaj manj 
kot evro, zbran odtujen papir pa bi zmanjšal račune za še 
dodatnih 0,3 do 0,6 evra. 

Žal z razvojem sistemov ne pridejo tudi nižje cene. Tudi 
Nemci in Avstrijci, ki so se lotili ločenega zbiranja odpadkov 
pred več kot desetletjem, zdaj za ravnanje z odpadki plaču-
jejo več kot prej. Sistem ravnanja z odpadki je postal kom-
pleksen, od ločenega zbiranja, predelave do sežiganja in 
vsak tak podsistem stane. Tudi prepričanje, da je odlaganje 
pri nas poceni, je napačno: na Barju stane odlaganje več kot 
130 evrov na tono. Še pred petnajstimi leti je bil postopek 
odlaganja bistveno bolj enostaven in posledično mnogo ce-
nejši. Današnje odlagališče nenevarnih odpadkov na Barju 
je popolnoma druga zgodba: zgrajeno je skladno z vsemi 
na novo sprejetimi predpisi in najnovejšimi standardi, za 
odlaganje odpadkov, ki je najmanj zaželena oblika ravnanja 
z odpadki, pa je treba 
plačevati visoke okolj-
ske dajatve in finančna 
jamstva, zaradi katerih 
se je strošek odlaganja 
v zadnjih 15 letih real-
no povišal za več kot 
1000 odstotkov.

Preostali prihodki podjetja izhajajo iz dejavnosti plakatiranja, 
čiščenja, vzdrževanja zelenih površin, odlaganja nenevarnih 
in inertnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejav-
nosti, prodaje električne energije ter servisiranja vozil.

Snaga denar v grobem porabi za plače 460 zaposlenih, 
nakup in vzdrževanje vozil za odvoz ter stiskanje odloženih 
odpadkov, tehnično vzdrževanje odlagališča, zbirnega 
centra, sortirnice kosovnih odpadkov in druge infrastruk-
ture ter plačilo predpisanih davkov in okoljskih dajatev. Ne 
smemo pozabiti niti na številne investicije − samo v letu 
2012 smo za 55.000 novih zabojnikov za embalažo in papir 
porabili približno 2, 5 milijona evrov. 

Snaga je zadnja tri obračunska obdobja končala z nega-
tivnim poslovnim izidom. V letu 2011 je izguba znašala 
2.005.141 EUR. Več informacij o poslovanju Snage lahko 
preberete v letnih poročilih, ki jih objavljamo na naši spletni 
strani www.snaga.si. 

Mit številka 3: 
Kupi odpadkov 
Snagi prinašajo 

kupe denarja.

Mit številka 4:  
Zaradi 
doslednejšega 
ločevanja 
bi moral biti 
strošek na 
položnici 
vedno manjši.

Prosimo vas, da 
ob sumu kraje 

iz zabojnikov za 
papir pokličete  

na številko  
01 477 96 66. 
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Urejanje zadev 
v 5 točkah

1. Kako naročimo odvoz kosovnih odpadkov?

Prek posebne naročilnice, ki jo v elektron-
ski (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 in naročilnico vam bomo 
poslali po pošti. Če živite v Mestni občini 
Ljubljana, odvoz naročite, ko ga potre-
bujete, uporabniki v primestnih občinah 
pa si izberete datum znotraj razpisanega 
termina (spomladi med 15. aprilom in  31. 
majem, jeseni pa med 1. oktobrom in 29. 
novembrom).

2. Kako se vključimo v sistem 
odvoza komunalnih odpadkov?

Najbolj preprosto to storite s pomočjo obrazca za pri-
javo odvoza komunalnih odpadkov, ki  je v elektronski 
(pdf obliki) na voljo na spletiščih www.snaga.si in  
www.mojiodpadki.si (rubrika 'naročanje in obrazci' oziro-
ma 'naročila'). Če nimate dostopa do spleta, pokličite v naš 
center za pomoč in podporo uporabnikom in obrazec vam 
bomo poslali po pošti. Zabojnike za odpadke pričakujte v 14 
dneh po oddanem naročilu. Vključenost v sistem zbiranja 
odpadkov uporabnikom nalagajo občinski odloki, hkrati 
pa smo na Snagi dolžni poskrbeti za vse uporabnike in pre-
prečiti, da bi določeni uporabniki plačevali več, ker nekateri 
bodisi zaradi nepoznavanja bodisi načrtno ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti. Pogosto namreč opažamo, da nekateri 
uporabniki tudi po večkratnih prijaznih opozorilih in pro-
šnjah še vedno niso vključeni v sistem javne službe ravnanja 
z odpadki, ki pa jih seveda uporabljajo, stroške za njihovo 
uporabo pa plačujejo drugi.

3. Kako sporočimo spremembo osebnih 
podatkov (sprememba priimka uporabnika, 
naslova za dostavo računov, lastnika stanovanja)?

Vse spremembe najhitreje in najenostavneje sporočite 
s pomočjo elektronskega (pdf) obrazca za sporočanje 
sprememb, ki je objavljen na spletiščih www.snaga.si in  
www.mojiodpadki.si (rubrika 'naročanje in obrazci' 
oziroma 'naročila'). Prosimo vas, da nove okoliščine, ki 
vplivajo na izvajanje in obračun storitve javne službe, sporo-
čite takoj, ko nastanejo. Uporabniki ste namreč sami dolžni 
sporočati vse spremembe in neskladja, nove podatke 
pa bomo upoštevali v naslednjem mesecu. 

4. Kako naročimo nov zabojnik oziroma 
prilagodimo prostornino obstoječih zabojnikov? 

Če želite spremeniti prostornino zabojnika, zamenjati 
poškodovan zabojnik ali naročiti nove oziroma doda-
tne zabojnike, izpolnite 'naročanje in obrazci' spre-
memb, ki je objavljen na 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 in obrazec 
vam bomo poslali po pošti. Zabojnike za odpadke pričakuj-
te v 30 dneh po oddanem naročilu. 

5. Kako lahko s skupnega zbirnega 
mesta preidemo na samostojno/
individualno zbirno mesto?

Najprej o načrtovani spremembi obvestite vse souporab-
nike zabojnikov, saj se jim bo zaradi vašega prehoda na 
samostojno zbirno mesto povišal znesek na položnici. Nato 
natančno izpolnite 'obrazec za sporočanje sprememb', ki 
ga najdete na naših spletiščih. Zabojnike boste prejeli v 
30 dneh po oddanem naročilu. Prosimo vas, da zabojnike 
(skladno z občinskimi odloki o zbiranju odpadkov) postavite 
na zasebno zemljišče, na dan odvoza pa jih pripravite na 
dogovorjeno prevzemno mesto oziroma na rob najbližje 
javne ceste.

Center za 
podporo in pomoč 
uporabnikom lahko 
pokličete na številko 
01 477 96 00.
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Kakovost življenja

Ali se še spomnite leta 2004, ko je Snaga dokončno 
postavila sistem ločenega zbiranja papirja, stekla in 
embalaže? Od takrat je minilo devet let in že bežen 
pogled na količine ločeno zbranih odpadkov nam 
pove, da ste in smo lahko zelo ponosni nase!

Lani ste naši uporabniki zbrali skoraj 9 tisoč ton em-
balaže, kar pomeni polovično povečanje v primerjavi z 
letom 2011. Ker pa so se spremembe (namestitev novih 
zabojnikov za embalažo) zgodile šele v drugi polovici 
leta, lahko sklepamo, da smo s spremembami dosegli 
več kot 90-odstotno povečanje ločenega zbiranja. 
Leta 2012 se je količina vseh ločeno zbranih odpad-
kov približala 50 tisoč tonam in tako smo že skoraj 
pri 50-odstotnem deležu ločeno zbranih odpadkov, 
kar pa je že evropski vrh, sploh za mesto. Seveda 
pa smo s skupnimi prizadevanji lahko še boljši, zato 
ne pozabite: ko zavržemo določen izdelek, zavržemo 
z njim tudi vse vire, ki so bili porabljeni v njegovem 
življenjskem ciklu, od proizvodnje do odstranitve. 

 

Vsako leto boljši!

2011

LOčeNO  
zbraNi  

OdpadKi

35.425.700 kg

2004

LOčeNO  
zbraNi  

OdpadKi

 5.916.580 kg

 100.075.000 kg

preOSTaNeK 
OdpadKOV

preOSTaNeK 
OdpadKOV

biOLOŠKi OdpadKi

STeKLO

eMbaLaŽa

papir

71.648.000 kg

1970 2010

2012

LOčeNO  
zbraNi  

OdpadKi

42.233.090 kg

59.738.001 kg

preOSTaNeK 
OdpadKOV

2004

2004

2004

2004

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

3.618.000

9.732.440

10.270.130

844.000

5.598.220

8.784.160

1.500.000

4.729.390

5.253.070

0

15.365.650

17.925.730

Naše razmišljanje in vedenje vplivata na naše zdravje in 
blaginjo. In za večino od nas je razmišljanje o tem, kaj želimo, 
prijetnejše od razmišljanja o tem, kaj potrebujemo. Obstaja pa 
še tretja možnosti: da pri izpolnjevanju naših želja upo-
števamo, kako naše odločitve vplivajo na prihodnost. 
V razmislek vam ponujamo nekaj vprašanj in usmeritev.

Ali kdaj že po odhodu iz trgovine ugotovite, da 
nečesa sploh ne potrebujete oz. vam ni tako všeč?

Pred nakupom je dobro najprej »prespati« in se potem 
odločiti. Rezervirajte izdelek in razmislite o tem, ali in koliko-
krat vam bo prišel prav. Vedno shranite račun in poskusite 
neposrečen nakup zamenjati za dobropis.

Ali sebe in druge praviloma obdarujete 
z materialnimi dobrinami?

Včasih več radosti in užitka prinesejo nematerialne dobrine 
– obisk koncerta, gledališča, pustolovskega parka … Vaše 
življenje je lahko bolj polno kljub manj napolnjenim zaboj-
nikom.

Najboljši odpadek 
je odpadek, 
ki ga ni!

Materialne dobrine
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Urnik zbiranja 
komunalnih odpadkov

Ali vas privlačijo količinski popusti, 
velika znižanja, posebne akcije?

Pogosto se zgodi, da prav zaradi ugodne cene ali popusta 
kupimo stvari, ki jih sploh ne potrebujemo. Ali ste kdaj se-
šteli, koliko ugodno kupljenih živil ste drago plačali, ker jih 
niste utegnili porabiti?

Načrtujte!

Po pleskanju sten nam barva pogosto obleži v kleteh in po 
preteku roka uporabe konča med odpadki. Če bi površi-
ne, ki jih nameravamo polepšati, skrbno premerili, bi bilo 
ostankov manj. Namesto da jih hranite za naslednjič, jih raje 
podarite sosedu ali prijatelju, ki barvo potrebuje. Če barvo 
kljub temu shranite, ne pozabite – barva ne sme zamrzniti! 

Izposoja namesto nakupa? 

Marsikateremu nakupu se lahko izognete tako, da si stvari 
izposodite (in pri tem prihranite denar).  Izposodite si lahko 
orodje za hišna popravila, oblačila za posebne priložnosti,  
športno opremo, otroške igrače in nenazadnje tudi časopi-
se, revije in knjige. 

S hrano nasitimo sebe, ne pa zabojnikov

Britanci na leto zavržejo kar en milijon ton še užitne hrane. 
Cena takšnega ravnanja ni nizka – raziskava Evropske 
komisije je pokazala, da v povprečnem evropskem gospo-
dinjstvu na tak način »odvržemo« 250 evrov na leto. Za 
Slovenijo natančnega podatka sicer ni, ocene pa pravijo, 
da (glede na količino bioloških odpadkov) Slovenci v smeti 
vržemo kar 30 odstotkov kupljene oziroma pripravljene 
hrane. Da je v črnih zabojnikih veliko (tudi še uporabne) 
hrane, pričajo tudi občasni pregledi Snaginih zabojnikov za 
preostanek odpadkov.

Najpogostejša vzroka za odmetavanje hrane sta 
prevelika količina kuhane/pripravljene hrane in pa 
živila, ki jih ne pojemo oz. ne uporabimo pravočasno. 

Količino živilskih 
odpadkov bi 
lahko zmanjšali 
za dve tretjini, če 
bi zavrgli le tisto, 
kar je pri hrani 
nujen odpadek. 
Spomnite se 
na to, ko boste 
naslednjič 
kupovali živila.

Pred vami je urnik zbiranja posameznih vrst komunalnih od-
padkov. Urnik je sestavljen iz koledarja in seznama območij, ki 
je razdeljen na četrtne skupnosti (Mestna občina Ljubljana) in 
primestne občine.

Na seznamu območij je za vsako območje posebej označen 
dan odvoza za posamezno vrsto odpadka (preostanek odpad-
kov, embalaža, papir).

V grobem velja naslednje pravilo: preostanek odpadkov in 
embalažo bomo na območju pretežno individualnih hiš (v 
glavnem gre za naselja zunaj avtocestnega obroča v MOL) in v 
primestnih občinah po novem odvažali na tri tedne.

Na območju pretežno blokovne gradnje (večina teh območij je 
znotraj avtocestnega obroča v MOL) bomo odpadke odvažali 
tedensko.

Pregledne urnike za odvoz odpadkov v posa-
mezni četrtni skupnosti oziroma primestni občini 
smo objavili na naših spletiščih www.snaga.si 
in www.mojiodpadki.si.

Če nimate dostopa do spleta, nas pokličite v 
center za pomoč in podporo uporabnikom na 
številko 01 477 96 00. Urnik za vaše območje 
vam bomo poslali po navadni pošti.

Od maja naprej bodo na vsaki položnici 
zapisani datumi praznjenja vaših zabojnikov 
za tekoči mesec, sicer pa dneve odvoza lahko 
preverite še s pomočjo interaktivnega zemljevida 
na spletišču www.mojiodpadki.si in brezplačne 
SMS storitve (na številko 3737 pošljite SMS 
sporočilo s ključno besedo ODVOZ in številko 
zbirnega mesta (npr.: ODVOZ 111111).
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Koledar za določenje datuma odvoza odpadkov

april 2013 Junij 2013Maj 2013 Julij 2013

avgust 2013 Oktober 2013September 2013 November 2013

december 2013 Februar 2014Januar 2014 Marec 2014

teden pon tor sre čet pet sob ned

14 A 1 2 3 4 5 6 7

15 B 8 9 10 11 12 13 14

16 C 15 16 17 18 19 20 21

17 A 22 23 24 25 26 27 28

18 B 29 30

teden pon tor sre čet pet sob ned

22 C 1 2

23 A 3 4 5 6 7 8 9

24 B 10 11 12 13 14 15 16

25 C 17 18 19 20 21 22 23

26 A 24 25 26 27 28 29 30

teden pon tor sre čet pet sob ned

18 B 1 2 3 4 5

19 C 6 7 8 9 10 11 12

20 A 13 14 15 16 17 18 19

21 B 20 21 22 23 24 25 26

22 C 27 28 29 30 31

teden pon tor sre čet pet sob ned

27 B 1 2 3 4 5 6 7

28 C 8 9 10 11 12 13 14

29 A 15 16 17 18 19 20 21

30 B 22 23 24 25 26 27 28

31 C 29 30 31

teden pon tor sre čet pet sob ned

31 C 1 2 3 4

32 A 5 6 7 8 9 10 11

33 B 12 13 14 15 16 17 18

34 C 19 20 21 22 23 24 25

35 A 26 27 28 29 30 31

teden pon tor sre čet pet sob ned

40 C 1 2 3 4 5 6

41 A 7 8 9 10 11 12 13

42 B 14 15 16 17 18 19 20

43 C 21 22 23 24 25 26 27

44 A 28 29 30 31

teden pon tor sre čet pet sob ned

35 A 1

36 B 2 3 4 5 6 7 8

37 C 9 10 11 12 13 14 15

38 A 16 17 18 19 20 21 22

39 B 23 24 25 26 27 28 29

40 C 30

teden pon tor sre čet pet sob ned

44 A 1 2 3

45 B 4 5 6 7 8 9 10

46 C 11 12 13 14 15 16 17

47 A 18 19 20 21 22 23 24

48 B 25 26 27 28 29 30

teden pon tor sre čet pet sob ned

48 B 1

49 C 2 3 4 5 6 7 8

50 A 9 10 11 12 13 14 15

51 B 16 17 18 19 20 21 22

52 C 23 24 25 26 27 28 29

53 A 30 31

teden pon tor sre čet pet sob ned

5 B 1 2

6 C 3 4 5 6 7 8 9

7 A 10 11 12 13 14 15 16

8 B 17 18 19 20 21 22 23

9 C 24 25 26 27 28

teden pon tor sre čet pet sob ned

1 A 1 2 3 4 5

2 B 6 7 8 9 10 11 12

3 C 13 14 15 16 17 18 19

4 A 20 21 22 23 24 25 26

5 B 27 28 29 30 31

teden pon tor sre čet pet sob ned

9 C 1 2

10 A 3 4 5 6 7 8 9

11 B 10 11 12 13 14 15 16

12 C 17 18 19 20 21 22 23

13 A 24 25 26 27 28 29 30

14 B 31
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Primer določanja datumov odvoza za mesec 
april, če živite v četrtni skupnosti Šmarna 
Gora na Rocenski ulici ali Kajakaški cesti

Predlagamo vam, da si dneve odvoza označite za celo leto vnaprej, 
če pa potrebujete pomoč pri iskanju datumov, vam z veseljem 
pomagamo v Snaginem centru za pomoč in podporo uporabnikom.

Na seznamu območij poiščite  
svoje območje − občino oz. 
v Mestni občini Ljubljana 
svojo četrtno skupnost.

Obarvani stolpci 
vam pokažejo, 
ob katerih dnevih 
Snaga odvaža katero 
vrsto odpadka. 

Poleg kratice za dan v tednu je zapisana 
še velika tiskana črka A, B ali C, ki vam bo 
v koledarju pomagala najti datum odvoza 
(če je poleg dneva odvoza zapisana še 
velika črka A, B ali C  pomeni, da je pri vas 
odvoz odpadkov na tri tedne). Tam, kjer 
pri dnevu odvoza ni nobene velike tiskane 
črke, odvoz odpadkov poteka tedensko.

Datum odvoza 
določite tako, da v 
koledarju poiščete 

dan odvoza in 
ustrezno črko.

april 2013

teden pon tor sre čet pet sob ned

14 A 1 2 3 4 5 6 7

15 B 8 9 10 11 12 13 14

16 C 15 16 17 18 19 20 21

17 A 22 23 24 25 26 27 28

18 B 29 30

PREOSTANEK 
KOMUNALNIH 
ODPADKOV

EMBALAŽA PAPIR PODROČJE

Četrtna skupnost Šmarna Gora

pon C tor C del Tacna severno od Save (izvzete 
Kajakaška c., Rocenska ul. in 
Šmarna gora št. 4); Kajakaška 
c. 8, Šmartno do avtoceste

čet B pet B Sp. Gameljne, Sr. Gameljne, 
Zg. Gameljne, Rašica

pon B tor B sre A Rocenska ul., Kajakaška c.

PREOSTANEK 
KOMUNALNIH 
ODPADKOV

EMBALAŽA PAPIR PODROČJE

Četrtna skupnost Šmarna Gora

pon C tor C del Tacna severno od Save (izvzete 
Kajakaška c., Rocenska ul. in 
Šmarna gora št. 4); Kajakaška 
c. 8, Šmartno do avtoceste

čet B pet B Sp. Gameljne, Sr. Gameljne, 
Zg. Gameljne, Rašica

pon B tor B sre A Rocenska ul., Kajakaška c.

Četrtna skupnost Šentvid

pon A tor A sre A področje ČS Šentvid med Celovško 
c. in železnico (gledano v smeri proti 
centru Ljubljane) do podvoza za 
gorenjsko avtocesto; Celovška 455 
(bencinski servis); ulice na desni 
strani Celovške (gledano v smeri proti 
centru LJ do avtoceste) vključno s 
Cesto Andreja Bitenca 68, Regentovo 
c., Na Trati, Arharjevo in Celovško 
c. št. 317; ulice levo od železnice: 
Vrtnarska c., Miheličeva c., Ulica 
Bratov Komelj, Koščeva, Cesta na 
Poljane, Pri malem kamnu, Pri velikem 
kamnu, Štefančeva ul, Pri Borštu

pon B tor B sre A Tacen: ulice desno od Tacenske 
c. do Save in gorenjske avtoceste; 
Tacenska c. 1,10, 70, 72, 72a, 76, 76a, 
78, 80, 107, 107a, 111, 112, 118, 120

pon A tor A sre A Medno, Stanežiče in Dvor; področje 
ČS Šentvid desno od Celovške 
ceste (gledano v smeri proti 
centru LJ) do predora Šentvid

čet A pet A pon A Tacen: ulice levo od Tacenske ceste 
do Save; južni del do železnice 
in avtoceste, Tacenska c. razen 
Tacenske št. 1, 10, 37, 70, 72, 72a, 
76, 76a, 78, 80, 107, 107a, 111, 112, 
118, 120;  Obvozna cesta 100

čet pet pon Flandrova ulica in Pot 
ilegalcev v ČS Šentvid

čet pet pon Bloki na Tacenski cesti (Tacenski dvori)

MESTNA OBČINA LJUBLJANA   
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Četrtna skupnost Dravlje

čet pet pon področje ČS levo od Celovške 
c. (gledano v smeri proti 
Gorenjski) do Pečnikove ul.

sre tor pon področje ČS desno od Celovške 
ceste (gledano v smeri proti 
Gorenjski) med železnico na jugu 
in vzhodu ter mejo ČS na severu

pon B tor B sre A področje ČS levo od avtoceste 
(gledano v smeri proti Šentvidu); 
področje ČS desno od avtoceste: 
Kamnogoriška c. od končne avtobusne 
postaje št. 22 do avtoceste, Zapuška c.

Četrtna skupnost Šiška

sre tor pon področje ČS desno od Celovške 
(gledano v smeri proti Gorenjski) 
med železnico na jugu in vzhodu 
ter obvoznico na severu; območje 
levo od Celovške c. (gledano v smeri 
proti Gorenjski) do Šišenske ul.

čet pet pon »področje ČS levo od Celovške 
(gledano v smeri proti Gorenjski): 
Vodnikova c. 65, 65A, 71, 73, 75, 77, 79, 
81, 82, 83, 84 do konca (št. 211), Pod 
hribom, Matjanova pot, Šišenska c.,  
Čepelnikova ul., Prelovčeva ul., 
Bizjanova ul., Kolmanova ul., Pod 
hruško, Za vasjo, Kneza Kocijana ul., 
Pavšičeva ul.,  
Tugomerjeva ul., Freyerjeva ul., Derčeva 
ulica, Martina Krpana ul., Stemenova 
ul., Bregarjeva ul., Javorškova ul.,  
Levičnikova ul., Na dolih, Vodnikovo 
nas.; območje med Celovško, 
Šišensko, Vodnikovo in avtocesto. 
Področje ČS desno od Celovške c.: od 
Pivovarniške ul. na jugu,  železnice na 
vzhodu in do Česnikove ul. na severu

Četrtna skupnost Posavje

čet C pet C sre C Savlje od železnice proti Klečam, 
Avšičeva cesta z odcepi do št. 70 
(do  meje ČS), Saveljska cesta z 
odcepi, Cesta Urške Zatlerjeve

čet C pet C pon C Področje od Ježice na S do obvoznice 
na jugu, železnice na zahodu in 
Obvozne ceste (Štajerska cesta na 
vzhodu do Save). Izvzeta so blokovna 
naselja ob obvoznici (Dunajski kristali, 
BS7, Glinškova in Bratovševa ploščad) 

sre čet pet blokovna naselja ob obvoznici in 
Dunajski (Dunajski kristali, BS7, 
Kumrovška ul., Bevkova c., Komanova 
ul.), Glinškova ploščad, Bratovševa 
ploščad, osnovna šola in vrtec

Četrtna skupnost Črnuče

pon B tor B sre B Podgorica, Šentjakob in Brnčičeva 
ul. z vsemi odcepi, Šlandrova 
ul. z odcepi do Dinosa

čet B pet B sre B Dunajska c. od št. 410 proti Zasavju, 
Lovrenčičeva ul., Na Brežini, Cesta v 
Podboršt, Štebijeva c., Magajnova ul., 
Strniševa c., Štajerska c. (razen št. 48, 
48a, 50, 60, 62), Zasavska c. z vsemi 
odcepi do priključka Tominškove ul., 
Nadgoriška cesta z vsemi odcepi

pon C tor C sre C Področje Črnuč od Save do Dunajske 
c. 410 z odcepi, omejeno na južni 
strani z železnico, na vzhodni strani 
pa s kompleksom stare opekarne. 
Blokovna naselja so izvzeta

sre čet pet blokovna naselja na C. 24. junija, 
Dunajski c., Cesti Ceneta Štuparja, 
Primožičevi ul., Mlinski poti, Polanškovi 
ul., Cesti v Pečale in Suhadolčanovi ul.; 
osnovna šola in dom starejših občanov

Četrtna skupnost Bežigrad

sre čet pet področje ČS desno od Dunajske c. 
(gledano v smeri proti Domžalam) 
med železnico na jugu in obvoznico na 
severu (do Šmartinske c., Savske c. in 
Tomačevske c. na vzhodni strani); Žale. 
Izvzete so: Dimičeva ul., Mariborska ul., 
Ptujska ul., Vojkova c. od št. 45 (IMP) 
do št. 74 (min. za obrambo), Kranjčeva 
ul., Kardeljeva pl. 27, 28 in 28a

tor pon pet področje ČS levo od Dunajske c. 
(gledano v smeri proti Domžalam) 
med železnico na jugu in obvoznico 
na severu, do železnice na zahodu; 
ulice na desni strani Dunajske c.: 
Dimičeva ul., Mariborska ul., Ptujska 
ul., Vojkova c. od št. 45 (IMP) do št. 
74 (min. za obrambo), Kranjčeva 
ul., Kardeljeva pl. 27, 28 in 28a

čet A pet A sre A naselje stare Jarše, vse ulice v 
Tomačevem razen vrstnih hiš na 
Raičevi ul. in v ul. Vrbovec
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Četrtna skupnost Jarše

pon A tor A sre A Področje ČS severno od avtoceste 
do Save, na zahodu do Ceste na 
Obrije, na vzhodu do avtoceste

pon tor sre področje ČS med železnico, 
Šmartinsko c. in Savsko c. do 
krožišča Žale; Jarška c. do Lunačkove 
ul., Lunačkova ul., Ulica Hermana 
Potočnika (razen št. 1,3,5,7, 9,11)

tor pon pet Industrijska cona Moste, Clevelandska 
ul., Beblerjev trg, Ulica Gradnikove 
brigade, Kvedrova c., Ulica Hermana 
Potočnika 1,3,5,7, 9,11; Jarška c. od 
Lunačkove ul. naprej proti avtocesti, 
Stara slovenska ul., Stražarjeva ul., 
Avsečeva ul., Kodrova ul., Križna 
ul. (razen št. 1, 1A, 3, 5, 7, 9, 11)

Četrtna skupnost Moste

tor pon pet Kodeljevo med Gruberjevim 
kanalom, Ljubljanico in železnico; 
Ob Ljubljanici, Koblarjeva ul.

sre čet pet Področje Most med železnico 
na severu, Ljubljanico na jugu in 
do Grablovičeve ul. na zahodu in 
Kajuhove ul. na vzhodu; področje 
med železnico in Zaloško c. do 
vključno št. 185 (Steklarstvo 
Moste) v smeri proti Zalogu

sre3 sre B čet C Studenec (izvzeta sta Zavod za 
varstvo pri delu in Psihiatrična 
bolnica Studenec); Polje 479

sre tor pon Fužine med ul. Nove 
Fužine in Zaloško c.

sre čet pet desna stran Zaloške c. od Kajuhove 
ul. do vključno Ulice Mire Miheličeve; 
desna stran ulice Nove Fužine 
(gledano v smeri proti Zalogu) do 
Chengujske c.; Zavod za varstvo pri 
delu, Psihiatrična bolnica Studenec

Četrtna skupnost Golovec

pon A tor A sre A Dergančeva ul., Kamnoseška ul., Ul. 
bratov Tuma, Hruševska c. od odcepa 
Ulice miru proti Sostremu z vsemi 
odcepljenimi ulicami do obvoznice, 
vključno s področjem Bizovika

tor pon pet področje Štepanjskega naselja in 
Štepanje vasi med Gruberjevim 
kanalom na zahodu, Ljubljanico 
na severu, Litijsko c. na jugu (do 
odcepa Pesarske c.); BIT center 
z okolico, kitajska restavracija, 
Privškova ul., Hradeckega c. od 
Litijske c. do prvega cestnega 
mostu čez Gruberjev prekop

sre C sre B čet C Litijska c. od odcepa Pesarske c. 
do Gramozne poti, Trpinčeva ul., 
Fužinska c., Pot na Breje, Savinova ul.

sre A sre B sre C Litijska c. 168 in 170

Četrtna skupnost Polje

pon B tor B sre A Novo Polje, Zadobrovška c. do 
križišča s Cesto na Ježah in do 
vključno Sončne poti (razen št. 
35),  Cesta v Zajčjo Dobravo, 
Sneberska c. od št. 131 do 180, 
Agrokombinatska c. (industrijska 
cona in št. 84c), Cesta v Prod od 
št. 84 do 100, Pot v Zeleni gaj 55 

pon A tor A sre A Zalog, Sp. Kašelj do vključno Rosne 
poti in Poti na Most, Mazovčeva 
pot, Pod Debnim vrhom, Cesta v 
Kresnice. Blokovska naselja izvzeta

pon B tor B sre A področje Zg. Kašlja in Vevč med 
železnico na severu in Ljubljanico 
na jugu, od Ceste 30. avgusta 
na zahodu do Rosne poti in 
Poti na Most na vzhodu

sre C sre B čet C področje Polja med železnico na 
severu, obvoznico na zahodu, 
Ljubljanico na jugu (do križišča 
Zaloške c. in Kašeljske c.) vključno 
z Milčetovo potjo in do Ceste 30. 
avgusta. Stanovanjski bloki izvzeti
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sre tor pon blokovna naselja v Polju (ob Rjavi 
c., ob Zadobrovški c., pri OŠ 
Polje, Papirniški trg, Kašeljska c.), 
OŠ Polje, OŠ Kašelj, OŠ in Vrtec 
Zalog, vrstne hiše na Klemenovi ul., 
bloki v Zalogu, samski dom Zalog, 
industrijska cona, Hladilniška pot

čet A pet A Podgrajska cesta

Četrtna skupnost Sostro

čet A pet A Besnica, Vnajnarje, Zg. Besnica od 
št. 1 do 11, št.13 in 20; Gabrje pri 
Jančah, Janče, Dolgo Brdo, Tuji Grm

čet B pet B Zagradišče št. 12 in 12a, Javor, Zg. 
Besnica od št. 16 do 18 in št. 12, 
Ravno Brdo, Selo pri Pancah, Pance, 
Mali Lipoglav, Veliki Lipoglav 

čet C pet C Volavlje, Zg. Besnica od št. 20 dalje, 
Prežganje, Malo Trebeljevo, Veliko 
Trebeljevo, Mali Vrh pri Prežganju

pon C tor C Cesta 13. julija od št. 50 naprej, 
Podmolnik, Češnjica, V Češnjico, 
Zagradišče razen 12 in 12a,  
Kocijančičeva ul. v Sadinji vasi, Sadinja 
vas od št. 121 dalje proti Podmolniku, 
Podlipoglav, Šentpavel, Brezje pri 
Lipoglavu, Repče, Zg. Slivnica št. 2 in 3

sre A sre B sre C Litijska c. od št. 172 dalje v 
smeri proti Litiji, Papirniška pot, 
Cesta druge grupe odredov, Pot 
heroja Trtnika, Vidergarjeva ul., 
Cesta 13. julija od št. 2 do 50

pon A tor A sre A Dobrunjska cesta,  Cesta na Urh

Četrtna skupnost Rožnik

sre tor pon Rožna dolina od centra do Konexa, 
področje med Tržaško c. in železnico 
od prehoda čez železnico nasproti 
Viške cerkve do obvoznice

tor B sre B čet A območje levo od obvoznice gledano 
proti severu - Grič, Mladinska ul. 89, 
Koreninova ul., Cesta na Bolkalce, 
Pot za Brdom, Cesta na Vrhovce; 
območje desno od obvoznice gledano 
proti severu, omejeno s Potjo za 
Brdom na severu do Tehnološkega 
parka na vzhodu z Ažmanovo ul. 
in celotno Cesto na Vrhovce

Četrtna skupnost Vič

čet pet pon območje med Gradaščico, Barjansko 
c., Aškerčevo cesto, Tivolsko c. do 
Tobačne ul. in južno od železnice vse 
do Viške cerkve; leva stran Tržaške 
c. z vsemi ulicami do priključka na 
avtocesto in Malega grabna; cela 
ind. cona Vič; del območja med 
Cesto v Mestni log, Vipansko ul. 
in Gradaščico do Viške cerkve

pon A tor A sre A Cesta Dolomitskega odreda od križišča 
s Cesto na Vrhovce proti Dobrovi, 
Vidičeva ul., Kozarska c., Španova 
pot, Vrhovci, cesta XXI, Tomčeva 
ul., Lazarjeva ul., Setnikarjeva ul., 
Cesta na ključ, Pot čez gmajno, Žeje; 
ulice med avtocesto in naseljem 
Podsmreka, vključno s Podsmreko 
št. 1, 29, 37, 39, 39a; območje 
med avtocesto in Ižansko c.

tor A sre A čet A območje južno od obvoznice in 
Tržaške c. do Ljubljanice, vključno z 
Gmajnicami na zahodu; Počivališče 
Barje; območje Ižanske ceste od 
obvoznice do križišča za Črno vas; 
Peruzzijeva ul. št. 164 in 165

pon B tor B Tržaška c. 332 do 348 

Četrtna skupnost Trnovo

sre tor pon Območje med Ljubljanico na 
vzhodu, Malim grabnom na jugu, 
Barjansko c. na zahodu in Zoisovo 
c. na severu; Riharjeva ul., Kolezijska 
ul., Mencingerjeva ul., Zeljarska ul., 
Kopališka ul., Devinska ul., Zelena pot 

čet pet pon Del južno od Gradaščice, vzhodno 
od Vipavske ul. do Ceste v Mestni 
log; Cesta v Mestni log do Koprske 
ul. in Malega grabna na jugu, 
vključno z Barjansko c. do Zelene 
poti in Kopališke ul. na vzhodu

tor C sre C čet C Območje južno od Malega 
grabna, zahodno od Ljubljanice, 
na jugu omejeno z avtocesto

čet pet pon območje med Gradaščico, Vipavsko 
ul., Cesto v Mestni log in Gerbičevo ul.
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Četrtna skupnost Rudnik

pon A tor A sre B Črna vas, Ižanska cesta od kitajske 
restavracije proti Igu, Hauptmanca, 
Joškov Štradon, Črna pot

pon B tor2 sre B Ulice na desni strani Dolenjske 
c. (gledano v smeri proti centru); 
Dolenjska c. od avtoceste na jugu 
do Ljubljanice; Šivičeva ul., Ižanska 
od Karlovškega mostu do Orlove 
ul., Orlova ul., Peruzzijeva ul. 1

čet C pet C sre C Melikova ul., Ul. Borcev za severno 
mejo, Voduškova ul., Ul. Tomšičeve 
brigade, Galjevica od št. 9 do 50, Ob 
dolenjski železnici, Dolenjska c. št. 
234, 234a in 234b; Vandotova ul., Ul. 
Gubčeve brigade, Pregljeva ul., Pri 
Mostiščarjih, Peruzzijeva ul. razen št. 1, 
Na Požaru, Ul. Milke Kerinove, Ul. Zore 
Majcnove, Bobrova ul., Pot na mah, 
Dolinškova ul., Krošljeva ul., Knezov 
Štradon, Jurčkova ul. od Peruzzijeve 
ul. do industrijske cone Rudnik

čet B pet B sre C Od Ljubljanice na zahodu do 
Peruzzijeve ul. na vzhodu in Ižanske c. 
na jugu do pešpoti ob grabnu na severu 

čet pet pon Bloki ob Dolenjski cesti, 
industrijska cona Rudnik

Četrtna skupnost Center

tor pon pet Gasparijeva ul., Jakopičeva ul.

čet pet pon Prule, Hradetskega ul. od 1 do 54

PRIMESTNE OBČINE  

PREOSTANEK 
KOMUNALNIH 
ODPADKOV

EMBALAŽA OBČINA

Brezovica

čet A pet A Notranje gorice, Vnanje gorice - Podpeška 
c. od št. 135 proti Podpeči do št. 394 
z odcepi, Podovnice, Na peske 18

pon B tor B Naselje Brezovica desno od avtoceste 
gledano v smeri proti Vrhniki, Ul. Ivana Selana, 
Založnikova ul., Cesta v Log, Ul. Jožeta 
Kopitarja, Cesta na postajo od št. 44 dalje

čet B pet B Jezero, Plešivica, Podplešivica, Žabnica, 
Notranje Gorice  od št. 394 (V Rojco, Cesta 
na Log, V Kosov Laz, Podklin, Na peske) 

pon C tor C del Brezovice od avtoceste proti Vnanjim 
Goricam (razen Ulice Ivana Selana, Založnikove 
ul., Ceste v Log, Ulice Jožeta Kopitarja 
in Ceste na postajo od št. 44 dalje)

čet C pet C Kamnik pod Krimom, Podpeč, Prevalje 
pod Krimom, Goričica, OŠ Preserje

sre B sre C Podpeč od odcepa za Rakitno z odcepi, Preserje, 
Kamnik pod Krimom št. 64, 84, 85, 85a, 85b in 
114;  Dol. Brezovica, Gor. Brezovica, Rakitna

čet pet Dom starejših občanov Vnanje Gorice

Medvode

čet A pet A Vikrče, Sp. Pirniče, Zavrh pod Šmarno 
Goro, Smlednik od št. 113 do 166 (pri 
golf igrišču - stan. naselje Brezovec)

čet B pet B Verje, Zgornje Pirniče

sre B sre C Dol, Sora, Studenčice, Tehovec, Brezovica, 
Topol, Trnovec, Žlebe 65, Setnica-del, Belo

čet C pet C Zbilje, Žeje, Jeprca, Zg. Senica 25, 
Zbiljska c. z vsemi odcepi

sre C sre B Moše, Dragočajna, Valburga, Smlednik, Hraše

sre A sre C Južni del Medvod do vključno Barletove 
c. in Preške c. na severu, Škofjeloška c. 
do št.32, Seničica, Golo Brdo, Žlebe
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pon C tor C Medvode - Bergantova c., Škofjeloška c. od 
št. 33 do št. 50, Rakovnik, Goričane, Vaše, 
del Žleb do št. 17 in od št. 77 do 140

pon C tor C Zg. Senica, Sp. Senica, Ladja, Svetje, Cesta 
ob Sori, Cesta komandanta Staneta 1 in 4

čet pet bloki v Preski, bloki v centru (Višnjevarjeva 
ul., Preška c. itd.), Dom starejših občanov 
Zbilje, Osnovne šole v Medvodah, Preski, 
Smledniku in Pirničah; industrijska cona 
Ladja, golf igrišče Smlednik, Zdravstveni 
dom Medvode, Vrtec Medvode, športna 
dvorana, Cordia d.o.o, DBS Leasing d.o.o., 
AMF d.o.o., podjetja na Medvoški cesti 1 in 3

Vodice

tor A sre A Dornice, Dobruša, Repnje, Polje pri Vodicah, 
Torovo, Skaručna, Vojsko, Povodje, Zapoge

tor B sre B Vodice, Bukovica pri Vodicah

tor C sre C Utik, Koseze, Selo pri Vodicah, Vesca, Šinkov 
Turn, Bukovica pri Vodicah od št. 3 do 5

Dol

čet A pet A Senožeti, Laze pri Dolskem, Dolsko

čet B pet B Dolsko od št. 1 do št. 11, št. 15, 15a, 
15b, 15c in 23, Kleče pri Dolu, Dol pri 
Ljubljani, Videm, Beričevo, Brinje

čet C pet C Zaboršt pri Dolu, Zajelše, Podgora pri 
Dolskem, Petelinje, Kamnica, Vinje, 
Osredke, Klopce, Zagorica pri Dolskem, 
Vrh pri Dolskem, Križevska vas

Škofljica

čet A pet A Lavrica (razen blokov, Pod Strahom in 
Dolenjske c. 427, 432, 434, 439A), Orle 

čet B pet B Škofljica - leva stran Dolenjske c. proti 
Kočevju od Dolenjske c. 427  dalje, Lanišče, 
Dole pri Škofljici, Glinek, Zalog pri Škofljici

čet C pet C Lavrica - Dolenjska c. št. 392, 394, 396, 398, 
404, 406, 408, 410 in 410a; Pod Strahom, 
Škofljica - desna stran železniške proge gledano 
v smeri proti Kočevju, Ob Pošti 26, Dolenjska 
c. št. 466, 466a, 468, 468a in 474; Kočevska 
c. in odcepi na desni strani ceste gledano 
proti Kočevju, Pijava gorica - desna stran 
Kočevske c. gledano v smeri proti Kočevju, 
Gumnišče št. 1, 1a, 15 in 50; Klada, Želimlje

čet A pet A Gumnišče razen št. 1 in 1a, Gorenje 
Blato, Drenik, Pijava Gorica - leva stran 
Kočevske c. gledano v smeri proti Kočevju, 
Smrjene, Gradišče II, III, IV, V, VI, VII, IX

sre B sre A Gradišče (razen Gradišče II, III, IV, V, 
VI, VII, IX), Vrh nad Želimljami

čet pet Lavrica - bloki

Velike Lašče

pon A tor A Velike Lašče, Dolnje Retnje, Gornje Retnje, 
Srobotnik pri Velikih Laščah, Prileje, Podkraj, 
Dvorska vas, Škrlovica, Mala Slevica, Velika 
Slevica, Kot pri Veliki Slevici, Strmec, Medvedjek

pon B tor B Selo pri Robu, Dednik, Vrh, Boštetje, Rupe, 
Mohorje, Naredi, Bane, Lužarji, Podstrmec, 
Brlog - del, Borovec pri Karlovici, Podžaga, 
Dolenje Kališče, Žaga, Gorenje Kališče, Plosovo, 
Poznikovo, Karlovica, Podkogelj, Krkovo pri 
Karlovici, Polzelo, Kaplanovo, Adamovo, 
Logarji, Podsmreka pri Velikih Laščah, Ulaka, 
Brankovo, Marinčki, Stope št. 3, 4, 6, 7, 8 in 
12, Opalkovo, Tomažini, Podulaka,  Dolščaki, 
Bavdek, Prhajevo, Gradišče, Pušče in Zgonče

pon C tor C Turjak od št. 17 do 36, Ščurki, Četež pri Turjaku, 
Srnjak, Škamevec, Javorje, Prazniki, Mali 
Osolnik, Rašica, Male Lašče, Kukmak, Hrustovo, 
Jakičevo, Grm, Hlebče, Knej, Podlog, Laze, 
Podhojni Hrib, Rob, Stletje, Osredek, Pečki, 
Uzmani, Centa, Mački, Purkače, Sekirišče, 
Krvava Peč, Veliki Osolnik, Bukovec

sre B sre A Veliki Ločnik, Mali Ločnik, Gradež, Sloka Gora, 
Turjak (razen Turjak od št. 17 do 36), Laporje 

Ig

čet A pet A Golo, Selnik (razen št. 1), Suša št. 7, 20 in 25, 
Rogatec nad Želimljami, Visoko, Zapotok

čet B pet B Škrilje, Podgozd, Dobravica, Draga, Sarsko, 
Ig - južno od potoka Ižica (razen Čevljarske 
ulice), Debevčeva ul. št. 9, 11 in 15

čet C pet C Ig - severno od potoka Ižica in vključno 
s Čevljarsko ulico, bloki na Zagorici 
so izvzeti, Iška Loka, Matena (razen 
Matena št. 31a, 56, 56x in 57), Staje

pon C tor C Brest, Podkraj, Tomišelj, Vrbljene, 
Strahomir, Iška vas, Kot, Iška, Gornji Ig 

čet C pet C Suša (razen št. 7, 20 in 25), Selnik št.1

čet pet Bloki na Zagorici
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Horjul

pon A torA Horjul (do križišča z Vrhniško c. - razen 
bencinskega servisa Petrol in Mercatorja; 
desna stran Ljubljanske in Slovenske c. gledano 
v smeri proti Korenu, Graben, Pod hribom, 
Pot na Koreno), Vrzdenec, Lesno Brdo

pon B tor B Podolnica, Zaklanec, Koreno, Samotorca, Horjul 
(leva stran Ljubljanske c. od Vrhniške c. naprej - 
gledano proti Ljubgojni, desna stran Ljubljanske 
c. od Slovenske c. naprej, gledano proti Ljubgojni 
- do DEOS d.d. in OŠ), Ljubgojna,  Žažar

čet C pet C Zaklanec 32 in 32a

pon tor Dom starejših občanov Horjul

Dobrova-Polhov Gradec

čet A pet A Briše pri Polhovem Gradcu, Praproče 
od št. 1 do 15, Koreno nad Horjulom 18, 
Setnik, Butajnova, Šentjošt nad Horjulom, 
Goli Vrh 2A, Planina nad Horjulom

čet B pet B Rovt, Črni Vrh, Srednji Vrh, Smolnik, Setnik št. 13 
in 14, Praproče od št. 16 dalje, Polhov Gradec, 
Pristava pri Polhovem Gradcu 4 in od št. 16 do 
30, Setnica - del od št. 11 dalje v smeri proti 
Polhovem Gradcu, Selo nad Polhovim Gradcem

čet C pet C Pristava pri Polhovem Gradcu št. 2 in od št. 5 do 
15, Podreber, Srednja vas pri Polhovem Gradcu, 
Briše pri Polhovem Gradcu od št. 17 do 21, Dvor 
pri Polhovem Gradcu, Dolenja vas pri Polhovem 
Gradcu, Babna Gora, Belica, Log pri Polhovem 
Gradcu, Hrastenice, Gabrje od št. 29 do 30

pon C tor C Dobrova, Brezje pri Dobrovi, Razori, Stranska vas

sre B sre C Šujica, Polhograjska cesta št. 53, 55, 55a 
in 57, Na Ravni, Gabrje razen od št. 29 
do 31, Hruševo, Osredek pri Dobrovi  

pon B tor B Podsmreka, Komanija, Draževnik

Snaga ni ukinila 
kosovnega odvoza, 
samo izvaja 
ga drugače

Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev je enkrat na 
leto brezplačen. Uporabniki v MOL odvoz naročite, ko 
ga potrebujete (torej kadarkoli v letu), uporabniki 
v primestnih občinah pa si izberete datum znotraj 
razpisanega termina (spomladi med 15. aprilom in  
31. majem, jeseni pa med 1. oktobrom in 29. novem-
brom). Ko bomo prejeli 
vašo naročilnico, vas 
bomo poklicali in skupaj 
se bomo dogovorili za da-
tum odvoza. Prosimo vas, 
da ste na dan, ko Snagini 
zaposleni prevzemajo ko-
sovne odpadke, dosegljivi 
po telefonu.

Kosovne odpadke 
lahko oddate tudi v 
Zbirnem centru Barje 
in primestnih zbirnih 
centrih.

Kako naročimo odvoz 
kosovnih odpadkov?
Prek posebne naročilnice, ki jo v elektronski 
(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 in naročilnico 
vam bomo poslali po pošti.
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Urnik zbiranja nevarnih gospodinjskih odpadkov ter 
odpadne električne in elektronske opreme  
v 2013 (na določen datum med 9.30 in 17. uro)

parkirišče pri Intersparu Vič 26. in 27. 6. 20. 11. 
parkirišče pri Mercatorjevi tehnični trgovini,  
Pot k sejmišču

1. in 2. 3. 21. 11. 

parkirišče pri Mercatorju v Podutiku na  
Podutiški cesti 161

3. in 4. 7. 25. 11. 

končna postaja MPP št.12, Vevška cesta 8. in 9. 7. 26. 11. 
parkirišče pri Mercatorju na Jeranovi -  
ob Opekarski cesti

10. in 11. 7. 27. 11. 

Vojkova cesta pri Športnem parku Stožice,  
ob športni dvorani

15. in 16. 7. 28. 11. 

Občina Horjul
parkirišče pri Mercatorju v Horjulu 8. in 9. 4. 23. in 24. 9. 
Občina Vodice
parkirišče pri Občini Vodice 10. 4. 25. 9. 
parkirišče pri trgovini v Utiku 11. 4. 26. 9. 
Občina Dol pri Ljubljani
pri Kmetijski zadrugi v Dolu 15. in 16. 4. 30. 9. 
pri Kulturnem domu v Dolskem 17. in 18. 4. 1. in 2. 10. 
Občina Škofljica
parkirišče pri Tabor - marketu Škofljica 22. in 23. 4. 3. 10. 
pri gasilskem domu Pijava Gorica 24. 4. 7. 10. 
pri gasilskem domu na Lavrici 25. 4. 8. 10. 
Občina Velike Lašče
pri Zadružnem domu Turjak 6. in 7. 5. 9. in 10. 10. 
pri gasilskem domu Velike Lašče 8. in 9. 5. 14. 10. 
Občina Ig
pri gasilskem domu Ig 13. in 14. 5. 15. in 16. 10. 
parkirišče pri trgovini Mercator - Golo 15. in 16. 5. 17. 10. 
Občina Brezovica
dvorišče JKP, Kamnik pod Krimom 6 20. 5. 21. 10. 
pri Zadružnem domu v Notranjih Goricah,  
Podpeška cesta 380

21. 5. 22. 10. 

parkirišče pri Domu krajanov Vnanje Gorice 22. 5. 23. 10. 
parkirišče pri Občini Brezovica – Tržaška cesta 390 23. 5. 24. 10. 
Občina Dobrova-Polhov Gradec
parkirišče pri KS Polhov Gradec 27. in 28. 5. 4. in 5. 11. 
pri gasilskem domu v Dobrovi 29. in 30. 5. 6. in 7. 11. 
Občina Medvode
pri KS Smlednik 3. in 4. 6. 11. 11. 
pri KS Pirniče 5. in 6. 6. 12. 11. 
Parkirišče pri BC Mercatorju Medvode 10. in 11. 6. 13. 11. 
pri gasilskem domu v Preski 12. in 13. 6. 14. 11. 

LOKACIJA SPOMLADI JESENI
Mestna občina Ljubljana
parkirišče pod Halo Tivoli 4. in 5. 3. 19. in 20. 8. 
parkirišče pri Sparu Vrhovci 6. in 7. 3. 21. in 22. 8. 
parkirišče pri Športnem parku Kodeljevo 11. in 12. 3. 26. in 27. 8. 
ob križišču Slovenčeve in Ulice 7. septembra 13. in 14. 3. 28. in 29. 8. 
parkirišče pri Mercator centru  
Koseze–Podutiška 30

18. in 19. 3. 2. in 3. 9. 

parkirišče pri Mercatorju na  
Dolenjski cesti 43

20. in 21. 3. 4. in 5. 9. 

Železna cesta nasproti drogerije DM 25. in 26. 3. 9. in 10. 9. 
parkirišče pri City parku na Šmartinski cesti 27. in 28. 3. 11. in 12. 9. 
za trgovino Mercator - Na Gmajni 1 2. in 3. 4. 16. in 17. 9. 
parkirišče pri Mercatorju - Nove Fužine 41  
(bivša Emona)

4. in 5. 4. 18. in 19. 9. 

parkirišče pri Mercatorju na Prušnikovi ulici 17. in 18. 6. 18. 11. 
Litijska cesta pri avtobusni postaji Štepanjsko naselje 19. in 20. 6. 19. 11. 

•	 v Zbirnem centru na Barju,

•	 v sodobni premični zbiralnici, ki je med 
marcem in novembrom po vnaprej določe-
nem urniku na različnih lokacijah v MOL in 
devetih primestnih občinah ter

•	 v stari zbiralnici na sedežu podjetja na 
Povšetovi 6, kamor nevarne odpadke lahko 
prinesete vsak delovnik med 9. in 13. uro.

Ne žonglirajte z 
nevarnimi odpadki ...
Ljubljančani nevarne odpadke (akumulatorji, baterije, 
barve in topila, kemikalije, olja in masti, pesticidi, pralna in 
kozmetična sredstva, ki vsebujejo nevarne snovi, zdravila, 
neonske cevi ter vse, kar je opremljeno s simboli za nevarne 
snovi) lahko oddate:
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Najpogostejše 
napake pri ločevanju

5 najpogostejših napak in  
5 navodil, kako se jim izogniti

1. V zabojnik za embalažo odložite embalažo z vsebino 
vred. Pravilno je, da embalažo pred odlaganjem izpra-
znite. Če embalaže ne morete očistiti, jo odložite v črn 
zabojnik za preostanek odpadkov.

2. Papirnate brisačke in robčke odlagate v črn zabojnik 
za preostanek odpadkov. Pravilno je, da papirnate robčke, 
brisačke in serviete odložite v zabojnik za biološke od-
padke.

3. Ker je zabojnik za preostanek odpadkov premajhen 
ali jih je pred stavbo premalo, odpadke v navadnih vrečah 
odlagate poleg zabojnika (rešitev je, da na Snagi naročite 
večji oz. dodatni zabojnik. Odlaganje odpadkov poleg 
zabojnikov je dovoljeno samo v primerih, ko imate izjemoma 
več odpadkov, in samo v vrečah, označenih s Snaginim 
logotipom. Vrečke lahko kupite na Snagi, v Mercatorjevih 
trgovinah in na Petrolovih bencinskih servisih).

4. Kosovne odpadke po čiščenju garaže, hiše itd. odložite 
poleg zabojnikov (ne pozabite: kosovne odpadke je treba 
odpeljati v zbirni center ali naročiti njihov odvoz, ki je za 
uporabnike enkrat na leto brezplačen).

5. Odpadno kuhinjsko olje ali mast zlijete v straniščno 
školjko, vanjo odvržete tudi kondome in palčke za čiščenje 
ušes (upoštevajte, da straniščna školjka in odtok nista 
zabojnika za odpadke. Z metanjem odpadkov v stra-
niščno školjko povzročamo velike težave v kanaliza-
cijskem sistemu: oviramo pretok, povzročamo zamašitve 
ter nepravilno delovanje črpališč, poleg tega pa ogrožamo 
zdravje delavcev, ki skrbijo za nemoteno delovanje sistema, 
saj morajo odstraniti vse nepravilno odložene odpadke).

1. Zbirni centri so namenjeni občanom, ki lahko v po-
sebne zabojnike brezplačno oddajo številne vrste odpadkov 
(nekatere samo do določene količine). 

2. V MOL in v primestnih občinah deluje sedem zbirnih 
centrov, in sicer Zbirni center na Barju ter začasni zbirni 
centri na Brezovici, v Vodicah, Medvodah, na Igu, Škofljici 
in v Velikih Laščah. 

3. Zbirni center Barje je namenjen občanom vseh občin, v 
katerih Snaga izvaja svoje storitve, zbirni centri v primestnih 
občinah pa samo prebivalcem posamezne občine.

4. V zbirnih centrih ne sprejemamo odpadkov, ki na-
stajajo v gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, obrt, 
kmetijstvo). Podjetja in samostojni podjetniki so, skladno z 
zakonodajo, dolžni skleniti pogodbo z ustreznim poobla-
ščenim zbiralcem in predelovalcem odpadkov. Izjema je 
embalaža, ki jo sprejemamo tudi od pravnih oseb.

5. Občani lahko pripeljejo svoje 
odpadke s katerim koli vozilom ali 
prikolico. 

6. Če občani pripeljejo večjo količino 
določenih vrst odpadkov, jih oddajo na 
tehtnici na odlagališču nenevarnih od-
padkov Barje in za prevzem presežne 
količine plačajo skladno s cenikom 
(0, 1234 evra brez DDV na kilogram). 
Po tehtanju Snagini delavci odpadke 
razvrstijo v ustrezne zabojnike.

7. Količinske omejitve veljajo za gradbene odpadke 
(0,5 kubičnega metra), pnevmatike (en komplet in rezerva), 
kosovne odpadke (3 kubične metre), zeleni odrez (1,5 ku-
bičnega metra), salonitne plošče (evropaleta do višine pol 
metra) in pohištveni les (2 kubična metra).

Zbirni centri 
v 14 točkah
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8. Uporabnike prosimo, da med obiskom zbirnega centra 
skrbijo za svojo varnost in predvsem za varnost svojih 
otrok. 

9. V Zbirni center Barje lahko občani brezplačno pripeljejo 
manjše količine azbestnih odpadkov (največ sedem 
salonitnih plošč), pripraviti pa jih je treba skladno z navodili, 
zapisanimi v Uredbi o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo az-
best (http://www.rc-preko.eu/pdf/uredba_19.pdf). Navodila 
pravijo, da morajo biti trdno vezani azbestni odpadki pred 
odstranjevanjem pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, 
tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje 
med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju. Za paki-
ranje ali ovijanje trdno vezanih azbestnih odpadkov je treba 
uporabljati vreče iz tkanin iz umetne snovi ali polietilensko 
folijo debeline najmanj 0,4 mm ali raztegljivo folijo v toliko 
slojih, da je zagotovljena debelina najmanj 0,6 mm. Snaga 
te odpadke odpelje na posebno polje v okviru odlagališča, 
kjer jih trajno skladišči.

10. Občane, ki odpadke pripeljejo v primestne zbirne 
centre, prosimo, da s seboj prinesejo odrezek zadnje 
plačane položnice. 

11. Odpadke v posamezne zabojnike odlagajo občani 
sami, s pomočjo strokovnih sodelavcev oz. oskrbnika 
zbirnega centra.

12. Strokovni sodelavci v zbirnih centrih so usposo-
bljeni za pravilno ravnanje z odpadki in presojo glede 
morebitnih presežnih količin ter drugih vprašanj. Možnost 
napake oziroma napačne odločitve pa žal vedno obstaja, 
zato vsako pritožbo naših uporabnikov obravnavamo z vso 
skrbnostjo in po potrebi ustrezno ukrepamo. 

13. Skladno z načeli EU direktive o odpadkih, v kateri sta 
bistvena poudarka na preprečevanju nastajanja odpadkov 
in ponovni uporabi, še uporabne izdelke preusmerjamo 
v proces ponovne uporabe.

14. Zaradi vaše in naše varnosti ter skladno z navodili 
prevzemnih družb prevzemamo samo »nerazstavljeno« 
odpadno električno in elektronsko opremo, naenkrat 
pa nam lahko predate omejene količine te opreme (npr. 
največ pet televizorjev ali računalnikov, največ tri klimatske 
ali hladilne naprave).

Zbirni center Barje
Cesta dveh cesarjev 101 
Telefonska št.:  
051 671 787 

Delovni čas:

od 1. aprila do 31. oktobra: 
od ponedeljka do sobote 
med 6. in 20. uro

od 1. novembra do 31. marca:  
od ponedeljka do sobote 
med 6. in 18. uro

ob nedeljah in praznikih 
je zbirni center zaprt

Odlagališče Barje:
Telefonska št.:  
01 200 35 25 (centrala) 
Faks: 01 200 35 35 

od 1. aprila do 15. maja: 
od ponedeljka do sobote 
med 6. in 20. uro

od 16. maja do 31. oktobra:  
od ponedeljka do petka  
med 6. in 20. uro,  
ob sobotah do 14. ure

od 1. novembra do 31. marca:  
od ponedeljka do sobote  
med 6. in 18. uro,  
ob sobotah do 14. ure

Primestni začasni zbirni centri
Začasni zbirni center Brezovica
Kamnik pod Krimom 6 
1352 Preserje
Telefonska št.: 01 363 30 20 (centrala)
Delovni čas: 
•	 ob	sredah	od	15.	do	18.	ure,	
•	 ob	sobotah	od	9.	do	12.	ure	

Začasni zbirni center Vodice
Območje čistilne naprave Vodice (dostop s 
Kamniške ceste ali ceste Vodice – Bukovica) 
Delovni čas: 
•	 ob	sredah	od	17.	do	19.	ure,	
•	 ob	sobotah	od	9.	do	12.	ure	

Začasni zbirni center Medvode 
Na dvorišču nekdanjega podjetja Color 
Medvode (vhod iz Barletove ceste)
Telefonska št.: 031 303 712 (Marjan Bezlaj) 
Delovni čas: 
•	 ob	torkih	in	četrtkih	od	15.	do	18.	ure,	ob	sobotah	od	

9. do 12. ure (poletni delovni čas od 1. 4. do 1. 12.),
•	 ob	sredah	od	14.	do	17.	ure,	ob	sobotah	od	9.	do	

12. ure (zimski delovni čas od 1. 12 do 1. 4.)

Začasni zbirni center Ig
Območje čistilne naprave Matena
Telefonska št.: 01 280 23 12 (Uroš Čuden) 
Delovni čas: 
•	 ob	sobotah	od	9.	do	12.	ure	

Začasni zbirni center Škofljica
Pod viaduktom Reber pod avtocesto pred vasjo Reber 
Delovni čas: 
•	 ob	sredah	od	15.	do	18.	ure,	
•	 ob	sobotah	od	9.	do	12.	ure	

Začasni zbirni center Velike Lašče
Za Domom krajanov Turjak
Delovni čas:
•	 ob	sobotah	od	9.	do	12.	ure

Ob vstopu v zbirni 
center Barje občani 
dobijo obrazec s 
tlorisom zbirnega 
centra, na katerem 
strokovni sodelavci 
označijo zabojnike, 
kamor občani odložijo 
pripeljane odpadke.
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Projekt nadgradnje Regijskega centra 
za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO 
Ljubljana) je v skrbi za trajnostno ravnanje 
z odpadki združil že 29 slovenskih občin. 
To so Mestna občina Ljubljana in občine 
Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol 
pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, 
Velike Lašče, Domžale, Kamnik, Komenda, 
Trzin, Lukovica, Moravče, Vodice, Mengeš, 
Grosuplje, Ivančna gorica, Dobrepolje, 
Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Cerklje na 
Gorenjskem, Bloke, Žiri, Gorenja vas-Polja-
ne, Koper in Šmartno pri Litiji.  

Z izgradnjo čistilne naprave za čišče-
nje izcednih voda (z rednim obratovanjem 
je začela marca 2011),  ureditvijo 3. faze 
IV. in V. odlagalnega polja za odlaganje 
nenevarnih odpadkov (z rednim obrato-
vanjem je začelo septembra 2009) in izgra-
dnjo objektov za predelavo odpadkov 
bo RCERO Ljubljana uredil problematiko 
ravnanja z odpadki za predvidoma tretjino 
slovenskega prebivalstva. Vsi našteti objekti 
bodo zagotavljali, da bo po predelavi na 

odlagališču končalo samo približno 20 odstotkov odpad-
kov, ki jih ne bo mogoče ponovno porabiti kot surovine ali 
energente, pa še ti odloženi odpadki bodo brez škodljivih 
vplivov na okolje. 

V Ljubljani bomo 
imeli najsodobnejši 
sistem predelave 
odpadkov v Sloveniji

Predvidena vrednost celotnega projekta RCERO je 155 milijonov 
evrov (skupaj z davkom na dodano vrednost).

S podpisom pogodbe za izgradnjo objektov za predelavo od-
padkov se je septembra 2012 začel še zadnji in najzahtevnejši 
del projekta. Gradnja nadomestnih objektov že poteka, 
letos bomo zaključili postopke projektiranja in pridobi-
vanja gradbenega dovoljenja ter jeseni začeli z gradnjo 
glavnih objektov. Objekti bodo začeli poskusno obratovati 
junija 2015.

Objekti za predelavo odpadkov temeljijo na ekološko najbolj 
trajnostni tehnologiji – naprava bo iz obnovljivega bioplina 
proizvajala zeleno električno energijo, iz odpadne lahke frakcije 
mešanih komunalnih odpadkov sekundarno gorivo. S predela-
vo odpadkov bo proizvajala električno in toplotno energijo za 
uporabo neposredno na objektu, torej bo poskrbljeno za ener-
gijo za lastno rabo. Z najmodernejšo tehnologijo za predelavo 
odpadkov bo preostanek odpadkov za odlaganje zmanjšan na 
minimum, ponovno bo uporabljena kar največja možna količina 
surovin, poleg tega pa bo iz bioloških odpadkov nastal koristen 
kompost za uporabo v vrtnarstvu in pri urejanju odlagališča. 



50 51

Javno podjetje Snaga d. o. o.
Nina Sankovič in Studio 3S d. o. o.
Studio 3S d. o. o.
Matjaž Štefančič
Matjaž Dekleva
SET d. o. o.
139.000
Ljubljana, marec 2013

Izdalo in založilo: 
Priprava besedil:

Oblikovanje:
Fotografije:
Ilustracije: 

Tisk:
Naklada:

Kje najdem urnik praznjenja 
mojih zabojnikov?
Urnik odvoza odpadkov lahko preverite na več načinov: 

•	 v	 tej	 publikaciji	 najdete	 koledar,	 seznam	 območij	 in	
navodila za iskanje datumov odvoza posameznih vrst 
odpadkov;

•	 od	maja	naprej	bodo	na vsaki položnici zapisani datumi 
praznjenja vaših zabojnikov za tekoči mesec;

•	 na	 spletiščih	 www.snaga.si in www.mojiodpadki.si 
so objavljeni urniki odvoza v posameznih občinah; 

•	 na	spletni	strani	www.mojiodpadki.si v interaktivni ze-
mljevid vpišite vaš naslov in s klikom na zabojnik preverite 
datume naslednjih odvozov;

•	 na	številko	3737	pošljite	SMS	sporočilo	s	ključno	besedo	
ODVOZ in številko zbirnega mesta (npr.: ODVOZ 111111). 
V povratnem brezplačnem SMS sporočilu boste prejeli 
datume za naslednja tri praznjenja vaših zabojnikov za 
preostanek odpadkov, embalaže in BIO odpadke;

•	 pokličite	nas	v	naš	center	za	podporo	in	pomoč	uporab-
nikom na telefonsko številko 01 477 96 00;

•	 pošljite	nam	e-sporočilo	na	naslov	snagalj@snaga.si in 
seveda pripišite vaš naslov.

Zakaj? 
Biološki odpadki, pomešani z ostalimi komunalnimi odpad-
ki, povzročajo velike količine toplogrednih plinov, nastanek 
nevarnih organskih kislin in neprijeten vonj na odlagališčih 
in zbirnih mestih.

Kako? 
Biološke odpadke je treba zbirati ločeno in poskrbeti, da se 
ne mešajo z drugimi odpadki. Uporabniki tovrstne odpadke 
bodisi hišno kompostirajo bodisi jih odlagajo v rjave zaboj-
nike, lahko pa jih oddajo tudi v zbirnih centrih. 

Kako kompostirati? 
Kompostiranje na domačem vrtu: zanj potrebujemo 2 do 3 
m3 prostora v polsenci in z zaščito pred vetrom. Zagotoviti 
moramo pravilno prezračevanje (enkrat mesečno preobra-
čamo kup), da proces trohnenja poteka pravilno. Poskrbeti 
je treba 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). 

Kompostiranje v kompostarni ali bioplinski napravi: v rjavih 
zabojnikih zbiramo biološke odpadke, ki jih Snaga preda 
podjetju KOTO, ki odpadke predela v svoji bioplinski napravi.

Prednosti pravilnega ravnanja? Preprečevanje onesnaženja 
podtalnice in zraka, pridobivanje naravnega gnojila, skrb za 
naravni krogotok, zmanjševanje količine odpadkov, pridobi-
vanje bioplina za proizvodnjo električne energije.

Pravilno ravnanje z 
biološkimi odpadki 
– kako in zakaj?
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Snaga d. o. o.
Povšetova ulica 6
1000 Ljubljana

Obiščite spletišči 
www.snaga.si in www.mojiodpadki.si.

Pošljite nam e-sporočilo na  
snagalj@snaga.si. 

Pokličite nas.  
Na voljo smo vam na telefonski številki 01 477 96 00. 

Pišite nam. Naš naslov je  
Snaga d.o.o.,  
Povšetova ulica 6,  
SI-1000 Ljubljana 

Obiščite naš center za podporo in pomoč uporabnikom,  
in sicer vsak delavnik med 8. in 14.30 uro;  
na Povšetovi 6 v Ljubljani.  
Veseli bomo vašega obiska. 

Zastavite nam vprašanje ali povejte svoje mnenje na 
Snaginem Facebook profilu  
www.facebook.com/SnagaLjubljana. 

Izognite se skrbi, kateri teden vam Snaga odpelje 
embalažo ali preostanek odpadkov in kdaj morate ob 
cesto postaviti zabojnik za biološke odpadke. Na številko 
3737 nam pošljite SMS sporočilo s ključno besedo 
ODVOZ in številko odjemnega mesta (npr.: ODVOZ 1111).  
V povratnem brezplačnem SMS sporočilu vam bomo 
poslali datume za naslednja tri praznjenja vaših zabojnikov. 
Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma Slovenije, 
Simobila, Tušmobila, Debitela in IZImobila.


