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Vse informacije vedno pri roki
V Snagi skrbimo, da so informacije vedno pri roki. Na vašem mobilnem 
telefonu, računalniku, v živo in na papirju. 

Preverite na spletu 
Na www.mojiodpadki.si lahko uredite svoja naročila, pogledate in natisnete 
urnik praznjenja zabojnikov, uredite brezplačen SMS-opomnik, preverite 
število vnosov v podzemno zbiralnico ali z e-iskalnikom preverite, kam 
spada posamezen odpadek. 

Povežite se z nami 
Pišite nam na snagalj@snaga.si, pokličite 01 477 96 00 ali obiščite Center 
za pomoč in podporo uporabnikov na Povšetovi 6 v Ljubljani. Pišete nam 
lahko tudi na Twitterju @Snaga_reuse ali na Facebooku @SnagaLjubljana.

Naložite si mobilno aplikacijo 
S Snagino aplikacijo lahko preverite delovni čas zbirnih centrov, urnik 
odvoza vseh vrst odpadkov in poiščete kontaktne podatke Snage. Poleg 
tega si z aplikacijo lahko uredite tudi brezplačen opomnik za praznjenje 
zabojnikov. Namestitev aplikacije je preprosta in brezplačna. Na voljo je 
za pametne telefone z operacijskim sistemom iOS (iPhone) in Android. 

Nastavite si SMS-opomnik 
Na odvoz odpadkov vas lahko en dan prej opozori brezplačen SMS-opomnik. 
Opomnik si lahko nastavite na spletni strani www.mojiodpadki.si prek 
aplikacije Moji odvozi ali pa vam pri tem pomagajo v Centru za pomoč in 
podporo uporabnikov.

Snaga obvešča
Nevarni odpadki ter manjši kosi odpadne električne in elektronske 
opreme (mali kuhinjski aparati, električno orodje, odsluženi telefoni, 
žarnice in plinske sijalke ipd.) ne spadajo v zabojnike za preostanek 
odpadkov ne med kosovne odpadke. Oddate jih lahko v zbirnem 
centru ali v premični zbiralnici, ki junija stoji na naslednjih lokacijah:

OBČINA MEDVODE DATUM

pri KS Smlednik 4. in 5. junij 

pri KS Pirniče 6. in 7. junij

Parkirišče pri BC Mercatorju Medvode 11. in 12. junij

pri gasilskem domu v Preski 13. in 14. junij 

  

MESTNA OBČINA LJUBLJANA DATUM

parkirišče pri Mercatorju na Prušnikovi ulici 18. in 19. junij

Litijska cesta pri avtobusni postaji 
Štepanjsko naselje 20. in 21. junij

parkirišče pri Intersparu Vič 26. in 27. junij 

parkirišče pri Mercatorjevi tehnični trgovini, 
Pot k sejmišču 28. in 29. junij


