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Za kosovne odpadke naročite brezplačni odvoz
Občani lahko enkrat letno brez dodatnega plačila naročite kosovni odvoz (strošek je vključen v plačilo položnice za Snagine 
storitve). Do 1. marca 2018 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 podporo in pomoč uporabnikom (01 477 96 00) in naročilnico vam bomo poslali po pošti.

Plastične vrečke ne sodijo med BIO odpadke
Biološke odpadke moramo zbirati ločeno in poskrbeti, da se ne mešajo z drugimi odpadki. Najbolje je, da biološke odpadke 
zbirate v papirnatih, biorazgradljivih polietilenskih ali pa biorazgradljivih vrečkah iz rastlinskega škroba. Ker takšne vrečke pod 
vplivom toplote in svetlobe popolnoma razpadejo, BIO odpadke lahko v zabojnik za biološke odpadke odvržete skupaj z vrečko.

Odpadke v zabojnik za BIO odpadke lahko odlagate tudi na primer zavite v časopisni papir, vrečko od kruha (če seveda ni 
plastična), papirnate kuhinjske krpice ... Plastične vrečke pa v zabojnik za biološke odpadke ne sodijo.

Napotki za ločevanje
• Papirnate brisače, robčki in prtički sodijo med BIO odpadke.
• Jedilnega olja, ki ga uporabljamo za cvrtje, jedilno mast ipd. ne smemo zlivati v straniščno školjko. Zbirati ga je treba 

ločeno in oddati v bližnjem zbirnem centru ali v premični zbiralnici, ki med marcem in novembrom stoji na različnih 
lokacijah v Ljubljani in primestnih občinah. Urnike preverite na www.mojiodpadki.si (rubrika »urniki«).
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