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Spoštovana uporabnica, spoštovani uporabnik Snaginih storitev,

da je bila odločitev Snage za spremembo sistema zbiranja odpadkov 
prava, pričajo številke: aprila letos smo se začeli z velikmi koraki 
približevati cilju sedemdesetih odstotkov ločeno zbranih frakcij v 
skupnem deležu komunalnih odpadkov. 
Prvič je namreč delež ločeno zbranih odpadkov presegel 50 odstotkov. 
To pomeni, da ste naši uporabniki v zabojnike za ločene frakcije 
odložili več odpadkov kot v črne zabojnike. Hvala vam!

Snaga sporoča
S 1. julijem 2013 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 
2014 (ZIPRS1314-A), objavljen v Uradnem listu RS št. 46/2013. Zakon
spreminja dosedanji stopnji davka na dodano vrednost (DDV) z 20 na 
22 odstotkov in z 8,5 na 9,5 odstotka.
To pomeni, da so se storitve ravnanja z odpadki, ki so po novem 
obdavčene z 9,5-odstotnim DDV, povišale za 0,9 odstotka. Novi ceniki 
so objavljeni na naši spletni strani www.snaga.si.

Reklamacijo zaradi neodvoza nam sporočite v treh dneh (Snagin center 
za pomoč in podporo uporabnikom na telefonski številki 01 477 96 00 
ali e-naslovu snagalj@snaga.si).

Če zabojnik za embalažo ne zadostuje vašim potrebam, naročite 
večjega oziroma dodatnega, strošek na vaši položnici pa se ne bo nič 
spremenil. Prav tako lahko naročite dodatni zabojnik za papir.
Še enkrat naj vas spomnimo, da je embalažo pred odlaganjem priporočljivo 
stisniti oziroma zložiti, saj lahko tako odložite do desetkrat več embalaže.

Ker v zadnjih mesecih v našem centru za pomoč in podporo uporabnikom 
dobivamo mnogo več klicev in e-pošte kot prej, se kljub dodatnim 
svetovalcem dogaja, da so pogosto vsi hkrati zasedeni in da morate 
nekoliko dlje čakati na odgovore.

Opravičujemo se vam za daljši odzivni čas in vas prosimo za 
razumevanje.
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