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sporočamo vam, da smo s 1. aprilom prilagodili obračun in cene 
storitev ravnanja z odpadki.
Cene in tarifnik so za občine družbenice JAVNEGA HOLDINGA 
Ljubljana, d. o. o. objavljene  v Uradnem listu RS št. 27/13, za 
občino Ig v občinskem glasilu št. 2 za marec 2013, za občino 
Velike Lašče v občinskem glasilu št. 2 z dne 20. 3. 2013 in za 
občino Vodice v občinskem glasilu št. 2 z dne 29. 3. 2013.
Tarifnik in cenike si lahko ogledate tudi na spletnem naslovu 
www.snaga.si/ceniki.

Spremenjen obračun storitve ravnanja z odpadki prinaša dve glavni 
spremembi: ločeno obračunavanje zbiranja bioloških odpadkov 
in obračun povprečnega mesečnega števila odvozov. Po novem 
bomo namesto dejanskega števila mesečnih praznjenj zabojnika 
za preostanek odpadkov in zabojnika za biološke odpadke (če 
ga uporabnik seveda ima) upoštevali povprečno mesečno število 
praznjenj, izračunanih na letni ravni. Na položnici je zato vedno 
zapisano enako število praznjenj (na primer 1,45 pri tritedenskem 
odvozu odpadkov).

Spremenjena pogostnost odvoza preostanka odpadkov pa ne 
pomeni, da Snaga zdaj opravi manj odvozov. K povprečnemu 
uporabniku Snaga še vedno pride približno tolikokrat kot prej, 

le da enkrat odpelje preostanek, drugič embalažo, tretjič pa BIO 
odpadke.
V Ljubljani tistim, ki so to želeli, Snaga odpelje tudi papir.

Spremenjen obračun za uporabnike podzemnih zbiralnic in zbirne 
stiskalnice pomeni, da bomo vzpostavili že od začetka projekta 
napovedan način obračuna po dejanskem vnosu odpadkov v 
podzemne zabojnike oziroma stiskalnico.
Obračunska količina za en vnos komunalnih odpadkov je 30 
litrov, za en vnos BIO odpadkov pa 10 litrov. Na mesec bomo 
obračunali dejansko število vnosov komunalnih odpadkov in 
dejansko število vnosov BIO odpadkov, vendar ne manj kot šest 
vnosov komunalnih odpadkov in štiri vnose BIO odpadkov.
Za april 2013 uporabnikom podzemnih zbiralnic obračunamo 
vnose med 1. in  15. aprilom s polovičnim minimalnim obračunom, 
v prihodnje pa bodo v obračun posameznega meseca zajeti 
vnosi med 15. v predhodnem mesecu in 15. v mesecu obračuna.

Prosimo vas, da nam vse spremembe, ki vplivajo na obračun 
storitev, sporočite najkasneje v 15 dneh po izdaji računa. Za 
informacije in reklamacije smo vam na voljo v Snaginem centru za 
pomoč in podporo uporabnikom na telefonski številki 01 477 96 00 
ali na e-naslovu snagalj@snaga.si.
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