
Snaga pojasnjuje

Uporabniki skupnih zbirnih mest nam pogosto zastavljate dve vprašanji, povezani s souporabo zabojnikov.
Prvo vprašanje se nanaša na nepričakovano povišanje računa, ki se zgodi zato, ker se je vsaj eden od 
uporabnikov odločil za prehod iz skupnega na samostojno oziroma individualno zbirno mesto in 
naročil svoje zabojnike za zbiranje odpadkov.
Znesek, ki ga je plačeval ta uporabnik, se − skladno z deleži −, razdeli med preostale (so)uporabnike.

Predlagamo vam, da na skupnem zbirnem mestu prostornino in število zabojnikov prilagodite novi situaciji. 
To storite tako, da natančno izpolnite obrazec za sporočanje sprememb (na voljo je na spletnem mestu 
www.mojiodpadki.si, v rubriki »naročila«). Prosimo vas, da obrazec za spremembo prostornine zabojnika na 
skupnem zbirnem mestu podpišete vsi uporabniki tega zbirnega mesta, sicer spremembe ne bomo mogli 
upoštevati. Druga možnost pa je, da preidete na samostojno, individualno zbirno mesto in naročite svoje 
zabojnike. To storite tako, da natančno izpolnite spletno aplikacijo ali obrazec za sporočanje sprememb. 
Zabojnike bomo zamenjali oziroma dostavili v približno tridesetih dneh po oddanem naročilu.

Če ste med tistimi, ki želite preiti s skupnega na samostojno zbirno mesto, vas vljudno prosimo, da o tem 
obvestite souporabnike, saj  to vpliva na višino njihove položnice.

Drugo vprašanje se nanaša na (ne)pravično razdelitev stroška za ravnanje z odpadki. Ponekod si 
zabojnike delijo gospodinjstva, ki se močno razlikujejo po številu članov, plačujejo pa enake deleže. Skladno 
z zakonodajo (občinski odloki o zbiranju komunalnih odpadkov) Snaga na skupnih zbirnih mestih, za katere 
nima podatkov o številu oseb, upošteva površino stanovanja/hiše. Uporabniki so dolžni podatke sporočiti 
sami, prav tako je način delitve stroška stvar dogovora. Če se uporabniki med sabo nič ne dogovorijo in/ali 
tega ne sporočijo Snagi, Snaga pač razdeli znesek glede na podatke, ki jih ima. Pri delitvi stroška za ravnanje 
z odpadki imate uporabniki torej dve možnosti: razdelitev zneska glede na število oseb ali pa  tlorisno površino.

Na našem spletnem mestu www.mojiodpadki.si je na voljo obrazec za spremembo merila delitve stroškov 
na skupnem zbirnem mestu, s katerim spremenite delitev stroška za ravnanje z odpadki. Prosimo vas, da 
obrazec za spremembo prostornine zabojnika na skupnem zbirnem mestu podpišete vsi uporabniki tega 
zbirnega mesta, sicer spremembe ne bomo mogli upoštevati.

Obrazcev, ki zahtevajo podpise vseh uporabnikov, žal ne morete izpolniti v obliki spletne aplikacije, zato 
vas prosimo, da nam izpolnjen obrazec pošljete po e-pošti (snagalj@snaga.si), navadni pošti (Povšetova 6, 
1000 Ljubljana) ali po faksu (številka 01 477 97 30).

Če imate dodatna vprašanja, smo vam na voljo v našem Centru za podporo in pomoč uporabnikom na 
telefonski številki 01 477 96 00 ali e-naslovu snagalj@snaga.si.

čisto do vašega praga


