
Snaga sporoča
Odpadke dosledno ločujte
Odpadke odložite v ustrezen zabojnik, kar določajo tudi občinski odloki. Ti prepovedujejo tudi mešanje bioloških odpadkov z drugimi 
odpadki in odlaganje papirja, embalaže in stekla v zabojnike za preostanek odpadkov.

Poskrbite, da zabojniki stojijo na zasebnih površinah
V času zbiranja odpadkov morajo zabojniki, skladno z občinskim odlokom, stati na zasebnih površinah. Prostoru kjer stojijo, rečemo 
zbirno mesto. Na dan odvoza ustrezne zabojnike pravočasno pripeljite na rob javne površine (prevzemno mesto). Ko jih Snagini 
zaposleni izpraznijo, jih uporabniki sami pospravite nazaj na zbirno mesto. Nadzor nad postavitvijo zabojnikov izvaja občinski 
inšpektorat, ki za nespoštovanje določil odloka lahko predpiše tudi globo.

Zagotovite dostop do zabojnikov
Pomembno je, da na dan odvoza odpadkov smetarskemu vozilu zagotovite neoviran dostop do zabojnikov. Ustrezne zabojnike 
pravočasno pripeljite na rob javne površine (najbolje je, da to storite večer pred odvozom ali do 6. ure zjutraj na dan odvoza) in 
poskrbite, da vaše vozilo ne otežuje ali onemogoča dostopa do zabojnikov, ki so pripravljeni za praznjenje.

Snaga na nepravilnosti pri ravnanju z odpadki opozarja tudi z obvestili
Z obvestili, ki jih Snagine ekipe puščajo na zabojnikih, v hišnih nabiralnikih in na avtomobilih občane opozarjamo na zaparkiranost 
zabojnikov, napačno odložene ter nepravilno ločene odpadke, neurejena/zasmetena zbirna mesta in neobrezano drevje/grmičevje, 
ki ovira dostop do zabojnikov. Na takšen način želimo občanu povedati, da zaznavamo neko nepravilnost, ga seznaniti s tem, zakaj 
je to nepravilnost, in mu povedati, kako naj to popravi ter ravna v prihodnje. Pri tem poudarjamo, da namen obvestil ni groziti z 
uveljavljanjem represalij, pač pa opozoriti na nepravilnosti in jih v sodelovanju z uporabniki tudi odpraviti.

Pravilno zbiranje bioloških odpadkov

Poleti, v času obilja sadja in zelenjave, je bioloških 
odpadkov več kot ponavadi. Biološke odpadke zbirajte 
v papirnatih, biorazgradljivih polietilenskih ali pa 
biorazgradljivih vrečkah iz koruznega (ali drugega 
rastlinskega) škroba, ki pod vplivom toplote in svetlobe 
100-odstotno razpadejo. To je osnovni higienski ukrep, 
ki ohranja vaš zabojnik razmeroma čist, hkrati pa s tem 
preprečite neprijeten vonj, ki je v poletnih mesecih, 
zaradi hitrejšega razkrajanja bioloških odpadkov, lahko 
bolj izrazit. Neprijetne vonjave lahko omilite tudi tako, 
da na dno BIO zabojnika položite karton in tako preprečite, 
da bi se na dnu nabirala umazanija ter da zabojnik 
postavite v senco, če je to seveda mogoče. Naj vas še 
spomnimo, da v rjave zabojnike odlagamo tudi papirnate 
robčke, prtičke in brisačke.

Kaj (ne) spada v zabojnik 
za biološke odpadke?

V rjave zabojnike odlagajte zelenjavne in 
sadne odpadke vseh vrst, jajčne lupine, 
kavno usedlino in čajne vrečke, pokvarjene 
prehrambene izdelke, papirnate robčke in 
brisače, papirnate vrečke ipd. V zabojnik 
za biološke odpadke pa ne sodijo cigaretni 
ogorki, plenice in higienski vložki, iztrebki 
domačih živali – odložite jih v zabojnik za 
preostanek odpadkov –, in nevarni odpadki 
(npr. odpadno jedilno olje, zdravila, barve, 
topila), ki jih Snaga zbira v zbirnih centrih 
ter s premično zbiralnico.
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