
         

 

Skupaj zmanjšujemo količine odpadkov, zato vam Snaga decembra vrača denar 

Ker pri ravnanju z odpadki skupaj dosegamo odlične rezultate in tako zmanjšujemo količine 

odpadkov, vam sporočamo dobro novico: za uporabnike  Snage smo pripravili poračun, ki 

zmanjšuje decembrski račun za ravnanje z odpadki. Razlog za poračun je boljše ločevanje od 

predvidenega oziroma manj odpadkov v črnih zabojnikih, kar za uporabnike pomeni manjše 

stroške. Vračilo denarja nam omogoča Uredba o cenah, ki se je izkazala kot dobra zakonodajna 

rešitev, ki deluje v prid vseh déležnikov. 

V zvezi s tem je treba povedati, da se pri oblikovanju naših cen upoštevajo načrtovane količine 

opravljenih storitev in načrtovani stroški ter prihodki za naslednje obdobje. Pri količinskem 

poračunu storitev za vsakega uporabnika ugotovimo količino preveč  ali premalo zaračunanih 

odpadkov, in sicer na podlagi razlik med načrtovanimi in dejanskimi količinami odpadkov.  

Decembrski poračun je delni, dokončni poračun bo v letu 2016. Prosimo vas, da preverite znesek 

na vašem računu in znesek poračuna (dobropis za poračun storitev) ter ravnate skladno s 

spodnjimi navodili: 

 

a) znesek poračuna storitev je višji od decembrskega računa. Razliko vam bomo vrnili na 

vaš transakcijski račun; 

b) znesek poračuna je nižji od decembrskega računa. Od zneska na računu odštejte znesek 

poračuna in plačajte samo razliko;  

c) če niste več uporabnik Snaginih storitev in ste prejeli samo dobropis za poračun storitev, 

vam bomo znesek poračuna vrnili na vaš transakcijski račun;  

d) če med 1. 1. in 31. 5. 2015  niste bili uporabnik Snaginih storitev, poračuna ne prejmete. 

 

Za vračilo zneskov (primer a ali c) vas prosimo, da nam do 31. marca 2016 pisno ali po 

elektronski pošti (Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana oziroma 

snagalj@snaga.si, zadeva »Poračun«)  sporočite vaše podatke: ime in priimek, naslov, znesek, 

številko TRR in ime banke ter številko računa oz. dobropisa. 

Za vprašanja in dodatne informacije smo vam na voljo v Snaginem centru za pomoč in podporo 

uporabnikom na številki 01 477 96 00 ali e-naslovu snagalj@snaga.si. Vse dobro v 2016 vam 

želimo!  
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