
Pravilno ravnanje z odpadki  

 

Skrb za urejeno okolico je timsko delo občanov in podjetja Voka Snaga. Medtem ko sami 

igramo ključno vlogo pri nadziranju količine odpadkov in skrbi za ustrezno ravnanje z njimi, pa 

Voka Snaga naše odpadke zbira in poskrbi za njihovo pot v predelavo. Za občane so ponovno 

pripravili nekaj smernic in navodil,  s posebnim poudarkom na ekootokih. 

 

Pravilno ločevanje odpadkov 

Obveznost vseh občanov je, da svoje odpadke pravilno ločujemo in jih odlagamo v ustrezne 

zabojnike. Pri tem si lahko pomagamo tudi z e-abecednikom odpadkov na 

www.mojiodpadki.si – v polje preprosto vpišemo odpadek, za katerega želimo izvedeti, v 

kateri zabojnik ga odložit in s klikom se nam prikaže odgovor. Gre za koristno pomagalo, saj se 

srečujemo z vedno novimi izdelki in kombinacijami materialov, ki pa predstavljajo pravi izziv 

pri ločevanju odpadkov. Veste med katere odpadke spadajo kartuše, flomastri, laki za nohte, 

če naštejemo le nekaj vsakdanjih predmetov? Spadajo med nevarne odpadke, za vse ostale 

pomisleke, pa si le oglejte spletno stran na zgornji povezavi.  

 

Ekootoki 

Zadnje mesece pri JP Voka-Snaga d.o.o. opažajo številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem 

odpadkov v zabojnike na zbiralnicah (ekootokih). Poleg zabojnikov se nabirajo odpadki, ki 

spadajo v zbirni center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz. Odpadki so namesto v 

zabojnik odloženi poleg njega, kopičijo pa se tudi vrečke z odpadki, ki v zabojnike na ekootoku 

ne spadajo. Ko govorimo o zasmetenosti in nepravilnemu odlaganju odpadkov, se je stanje v 

preteklem letu poslabšalo, zato JP Voka-Snaga d.o.o. pripravili spodnje obvestilo, da do 

nepravilnosti ne bi več prihajalo. 

1. Z zbiralnic (ekootokov) so odstranjeni zabojniki za embalažo 
V letošnjem letu je JP Voka-Snaga d.o.o. z ekootokov umaknila zabojnike za embalažo.  
Vsi občani imamo namreč na svojih zbirnih mestih lastne zabojnike za embalažo. Če zabojnik 
za embalažo ne zadostuje potrebam našega gospodinjstva, lahko brez dodatnega plačila 
naročimo večjega ali dodatnega. To storimo tako, da izpolnimo obrazec za sporočanje 
sprememb, ki je  dostopen na www.vokasnaga.si in www.mojiodpadki.si v rubriki »Naročanje 
in obrazci« oziroma »Naročila«.   
Pravne osebe so skladno s področno zakonodajo (lokali, restavracije, trgovine …) dolžne s 
posebno pogodbo urediti prevzem in odvoz ločeno zbrane odpadne embalaže (plastične, 
kartonske, papirnate, steklene), ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene 
dejavnosti. 
 

2. V zabojnikih na ekootokih se sedaj zbirata samo papir in steklo 
Ekootoki so posebej urejeni prostori na javni površini, kamor lahko občani prinesemo ločene 
frakcije komunalnih odpadkov, ki ne spadajo v domače zabojnike. Embalaže na ekootokih 
ne bomo več zbirali. Ekootoke zdaj sestavljata dve vrsti zabojnikov, in sicer za papir in 
steklo. Zabojniki s papirjem se praznijo vsake tri tedne, zabojniki s steklom pa vsaka dva 
tedna.  

http://www.mojiodpadki.si/odpadki/abc-odpadkov
http://www.mojiodpadki.si/
http://www.vokasnaga.si/
http://www.mojiodpadki.si/


 

3. Na nepravilnosti v okolici ekootokov opozarjajo tudi občani sami 

Na nepravilnosti pri odlaganju odpadkov in nasmetenost v okolici ekootokov pa opozarjajo 

tudi občani sami. Nekateri namreč še vedno ne upoštevajo pravil, ki veljajo za zbiranje 

odpadkov na ekootokih. Za urejeno okolico ekootokov skrbi tudi Režijski obrat, vendar 

odgovornost za ravnanje s svojimi odpadki najprej nosi vsak posameznik sam. 

 

Kdo nadzoruje naše ravnanje z odpadki? 

Kaj pa se zgodi, če se pri ravnanju z odpadki ne bomo držali pravil? Na nepravilno ravnanje z 

odpadki nas bo z obvestilom na zabojniku najprej opozorila Voka Snaga, za ponavljajoče 

nepravilno ravnanje pa lahko medobčinski inšpektorat, ki je pristojen za nadzor, izda tudi 

globo. V primeru, da zasledimo nepravilno ravnanje z odpadki, pa se občani lahko tudi sami 

obrnemo na Medobčinski inšpektorat in redarstvo. 

 

Kaj storiti, ko imamo bioloških ali mešanih komunalnih odpadkov več kot običajno? 

Kadar imamo bioloških in/ali mešanih komunalnih odpadkov več kot običajno, jih lahko 

pospravimo v 50- ali 100-litrske tipizirane vrečke Voke Snage in jih na dan odvoza postavimo 

zraven ustreznega zabojnika. Naenkrat lahko pripravimo do pet vreč, pri čemer teža 

posamezne vreče ne sme presegati 10 kilogramov. Vreče so naprodaj prek spleta 

(www.vsezaodpadke.si/vokasnaga) in v Centru ponovne uporabe na Povšetovi 4 v Ljubljani.  

 

Če velikost zabojnika ne ustreza več vašim potrebam, lahko naročimo večji ali dodatni 

zabojnik. Naročilo večjega/dodatnega zabojnika za embalažo ne prinaša dodatnih stroškov, 

upoštevajte pa, da na ceno, ki jo plačate za storitve ravnanja z odpadki, vplivata velikost črnega 

in rjavega zabojnika. 

Zadnje čase se poleg zabojnikov na številnih lokacijah nabirajo odpadki, ki spadajo v zbirni 

center oziroma je zanje treba naročiti kosovni odvoz, številni odpadki pa so namesto v 

zabojnike odloženi poleg njih. Ob tem Voka Snaga opozarja, da je odlaganje odpadkov poleg 

zabojnikov strogo prepovedano. Namesto tega odpadke raje odpeljimo v zbirni center ali pa 

naročimo odvoz kosovnih odpadkov. 

 

Zbirni centri 

V zbirnih centrih odpadke sprejemajo brezplačno, za nekatere odpadke pa veljajo količinske 

omejitve. In sicer za gradbene odpadke in izolacijske gradbene materiale (0,5 m3 ), 

pnevmatike (5 gum), kosovne odpadke (3 m3 ), zeleni odrez (1,5 m3 ), salonitne plošče 

(evropaleta do višine pol metra) in pohištveni les (2 m3 ). Gradbene odpadke sprejemajo samo 

v Zbirnem centru Barje. 

 

ZBIRNI CENTER BARJE  

od 1. novembra do 31. marca: od ponedeljka do sobote, od 6. do 18. ure 

od 1. aprila do 31. oktobra: od ponedeljka do sobote, od 6. do 20. ure  

http://www.vsezaodpadke.si/vokasnaga
https://www.cpu-reuse.com/cpu/centri-ponovne-uporabe/cpu-ljubljana
https://www.vokasnaga.si/zbiranje-odvoz-odpadkov/zbirni-centri/zbirni-center-barje


 

 

Odvoz kosovnih odpadkov 

Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat na leto brezplačen. Občani ga lahko naročimo, če ga 

potrebujemo. To storimo tako, da izpolnimo e-naročilnico na www.mojiodpadki.si, 

izberemo datum znotraj razpisanega pomladnega ali jesenskega termina ter počakamo na 

klic, da se dogovorimo o podrobnostih odvoza kosovnih odpadkov. Za prebivalce občine 

Dobrova - Polhov Gradec je spomladanski odvoz običajno možen med 15. aprilom in 31. 

majem, jesenski pa med 1. oktobrom in 30. novembrom. 

 

Zabojniki se morajo nahajati na zasebni površini 

Občinska zakonodaja določa, da morajo vsi zabojniki za smeti, tudi tisti za embalažo in papir, 

stati na zasebni površini. V naši občini je to Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini  

Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list št. 77/2012). Voka Snaga zato uporabnike prosi, da 

zabojnike na dan odvoza do 6. ure zjutraj postavimo na prevzemno mesto; to je na rob javne 

površine, kjer se smetarsko vozilo lahko ustavi in izprazni zabojnik. Ostale dni pa moramo 

imeti zabojnike umaknjene z javne površine, da ne ogrožajo njene uporabe – zabojniki na 

pločnikih, cestiščih in drugih javnih površinah so namreč nevarni za pešce, kolesarje in 

voznike. Če smo bolj pozabljive narave, pa nas na odvoz odpadkov lahko en dan prej opozori 

brezplačen SMS opomnik. Nastavite si ga lahko na spletni strani www.mojiodpadki.si, preko 

aplikacije Moji odvozi. Prav tako moramo občani poskrbeti, da naši smetnjaki niso prevrnjeni, 

njihov okolica pa nasmetena.  

 

Za več informacij v zvezi z odpadki lahko obiščete spletni strani www.vokasnaga.si in 

www.mojiodpadki.si ali pa podjetju pišete na vokasnaga@vokasnaga.si oz. pokličete v Center 

za pomoč in podporo uporabnikom na telefonsko število 01/4779-600. 

 

Kaj spada v zabojnik za papir in kaj v zabojnik za steklo: 
 

 V zabojnik odlagamo: V zabojnik NE spadajo: Posebnosti: 

ZABOJNIK 
ZA PAPIR 

 časopise in 

revije, 

 zvezke in knjige, 

 prospekte in 

kataloge, 

 kartonska votla 

embalaža tekočin ali t. i. 

tetrapak (ta spada med 

embalažo), 

 povoščeni in 

plastificirani papir, 

Kartonaste škatle 
raztrgamo in 
zložimo, da 
zasedejo čim manj 
prostora. Z njih 
odstranimo lepilne 
trakove. 

 

ZAČASNI ZBIRNI CENTER POVŠETOVA  

od torka do sobote, od 11. do 18. ure, ob nedeljah, ponedeljkih in praznikih zaprto  

 

Zbirni centri so ob praznikih zaprti. 

http://www.mojiodpadki.si/urniki/kosovni-odpadki
http://www.mojiodpadki.si/narocanje/kosovni-odpadki
http://www.mojiodpadki.si/
http://www.mojiodpadki.si/
http://www.mojiodpadki.si/odvozi
http://www.vokasnaga.si/
http://www.mojiodpadki.si/
mailto:vokasnaga@vokasnaga.si
https://www.vokasnaga.si/zbiranje-odvoz-odpadkov/zbirni-centri/zacasni-zbirni-center-povsetova


 pisemske 

ovojnice, 

 pisarniški in 

ovojni papir, 

 papirnate 

nakupovalne 

vrečke, 

 kartonsko 

embalažo in 

lepenko. 

 

tapete in celofan 

(odložimo med 

preostale odpadke), 

 cigaretni zavojčki 

(spadajo med preostale 

odpadke), 

 higienski papir, 

papirnate brisačke, 

prtički, robčki ipd. 

(odložimo med biološke 

odpadke), 

 z živili pomazana ali 

prepojena papirnata in 

kartonska embalaža 

(spada med preostale 

odpadke). 

 
Če je revija zavita 
v plastično folijo, 
to odložimo v 
zabojnik z 
rumenim 
pokrovom. 

ZABOJNIK 
ZA STEKLO 
 

 steklenice živil 

in pijač, 

 stekleno 

embalažo 

zdravil in 

kozmetike, 

 kozarce 

vloženih živil, 

 drugo stekleno 

embalažo. 

 

 okensko in drugo ravno 

steklo (oddamo ga v 

zbirnem centru), 

 neonske, halogenske in 

žarilne žarnic ter 

svetlobne cevi (spadajo 

v zbirni center) 

 avtomobilsko steklo (to 

in spodaj našteti 

odpadki spadajo med 

mešane komunalne 

odpadke); 

 ogledala, porcelan in 

keramika, 

 izdelki iz kristala in 

ekranskega stekla, 

 pleksi in karbonska 

stekla, 

 laboratorijska in 

ognjavarna stekla. 

Stekleno 
embalažo vedno 
izpraznimo in ji 
odstranimo 
zamaške ali 
pokrovčke.  
 
Kovinske 
pokrovčke 
odložimo v 
zabojnik za 
embalažo, 
plutovinaste 
zamaške pa v 
zabojnik za 
mešane 
komunalne 
odpadke. 

  

JP Voka-Snaga d.o.o. in Občina Dobrova - Polhov Gradec 


