
 
I. OSKRBA S PITNO VODO                                                     

Uporabnike pitne vode iz javnih sistemov oskrbe s pitno vodo, s katerimi upravlja Javno podjetje Komunalno 
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. obveščamo, da bomo v letu 2018 informacije o omejitvah ali prepovedih 
uporabe pitne vode, zaradi neskladnosti pitne vode s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS,št.19/04, z 
dopolnitvami), informacije o ukrepih za odpravo neskladnosti ter informacije o prenehanju navedenega, v 
času posameznega ukrepa, objavljali skladno z Načrtom obveščanja, ki vam ga pošiljamo v prilogi.  
O prekinitvah dobave pitne vode, v trajanju več kot dve uri, bomo uporabnike obveščali ali osebno ali preko 
lokalnega radia  »RADIO 1« in na spletni strani podjetja (www.ksp-litija-si). 
Za vsa pomembna obvestila v zvezi z oskrbo s pitno vodo, se uporabniki na spletni strani javnega podjetja 
lahko naročite na prejemanje »SMS sporočil«. Uporabniki, ki nimate dostopa do spletnih strani, izpolnite 
priložen obrazec in ga pošljite na naslov javnega podjetja. 
 

II. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI  
Uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki bo javno podjetje o dogodkih na področju  ravnanja s 
komunalnimi odpadki obveščalo na spletni strani podjetja in osebno z letaki. Letni koledar odvoza posameznih 
frakcij komunalnih odpadkov vam pošiljamo v prilogi. Odvoz kosovnih odpadkov, nastalih v gospodinjstvih, 
vam bo javno podjetje izvedlo enkrat letno, v roku 30 dni, po prejemu vašega pisnega naročila. Obrazec za 
naročilo vam pošiljamo v prilogi. V letu 2018 boste občani lahko ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov 
oddajali v Zbirnem centru Litija - Ponoviška 15 in Zbirnem centru Šmartno – Grumova 6a.  
 

III. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE  
V naseljih Litija in Šmartno pri Litiji se  komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s 
centralno čistilno napravo Litija in Šmartno pri Litiji (CČN). Občani občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki komunalno 
odpadno vodo ne odvajate v javni kanalizacijski sistem, imate možnost, da blato iz malih čistilnih naprav ali 
gošče iz greznic, po predhodnem naročilu, predate v obdelavo in čiščenje na CČN. Obrazec za naročilo vam 
pošiljamo v prilogi. Storitev prevzema in čiščenja blata se obračuna skladno s cenikom, ki je objavljen na spletni 
strani javnega podjetja, kjer najdete tudi informacije, ki se nanašajo na male komunalne čistilne naprave do 
50 PE. 
 
Z lepimi pozdravi, vaše javno podjetje!    
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PRILOGE: 

• 1. Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode za leto 2018, 

• 2. Navodilo o prekuhavanju pitne vode, 

• 3. Naročilo odvoza greznične gošče ali blata iz male komunalne čistilne naprave, 

• 4.1. Naročilo za odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev v letu 2018, 

• 4.2. Naročilo na SMS sporočila za sporočanje o stanju pitne vode, 

• 5. Letni koledar odvoza posameznih frakcij komunalnih odpadkov, 
 

 
 OBVESTILO UPORABNIKOM KOMUNALNIH STORITEV V 

OBČINI LITIJA IN ŠMARTNO PRI LITIJI 


