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pomlad prinaša še drug velik korak pri spreminjanju sistema  
zbiranja in odvoza odpadkov, poleg tega pa v Snagi začenjamo z 
novo dejavnostjo obdelave odpadkov, kot nam jo narekuje Uredba 
o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Spremenili in uskladili 
bomo obračun, in sicer skladno z nacionalno zakonodajo in 
občinskimi odloki o zbiranju komunalnih odpadkov. Odloki namreč 
določajo, da po prilagoditvi vseh zabojnikov za zbiranje odpadkov 
izvajalec prilagodi obračun izvajanja javne službe istočasno za vse 
uporabnike.
Zato tokrat odgovarjamo na najpomembnejša vprašanja, povezana 
s spremembami obračuna.

1. Kaj prinaša nov obračun?
Nov način obračuna storitev spreminja ceni zbiranja določenih 
vrst komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka odpadkov 
ter uvaja ceni zbiranja bioloških odpadkov in obdelave odpadkov. 
Uskladitev obračuna z novo metodologijo prinaša tudi prilagoditev 
stroška ravnanja z odpadki, ki ga plačajo uporabniki.

2. Kateri so razlogi za prilagoditev cene ravnanja z odpadki?
Če upoštevamo raven storitev, ki jo zagotavljamo uporabnikom, 
in stroške, ki so s tem povezani, je prilagoditev cene nujna.

Od leta 2010 do danes so se nekateri stroški izvajanja javne 
službe (zbiranje, prevoz in odlaganje) namreč bistveno povečali. 
Na zvišanje stroškov najbolj vplivajo nove in vedno ostrejše 
zakonodajne zahteve, ki jih moramo izpolnjevati – na primer 
predpisan 50-odstotni delež ločeno zbranih odpadkov. Prav 
zato smo kupili in razdelili nove zabojnike za embalažo ter papir 
in opremili (nove) zbirne centre. Stroške nam povečujejo tudi 
novo zgrajeni infrastrukturni objekti, kot so čistilna naprava, 
podzemne zbiralnice in oprema za obdelavo odpadkov. Vpliv 
povečanih stroškov smo v tem času izničevali s pomočjo 
varčevalnih ukrepov, vendar smo do danes večino notranjih 
rezerv že izčrpali.

3. Kako Snaga izračuna strošek, ki ga plača gospodinjstvo?
Skladno s 23. členom Uredbe o cenah Snaga svoje storitve 
ravnanja s komunalnimi odpadki zaračunava enako kot doslej, 
glede na prostornino zabojnika za preostanek odpadkov in 
zabojnika za biološke odpadke (če ga uporabnik seveda ima), 
novost je le ta, da se namesto dejanskega števila mesečnih 
praznjenj upošteva povprečno mesečno število praznjenj, 
izračunanih na letni ravni.

Spoštovana uporabnica, spoštovani uporabnik Snaginih storitev,
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