2. 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. V letu 2019 smo pričeli
z nameščanjem zabojnikov z modrim pokrovom v katerem se zbira papir in kartonska embalaža. Nameščanje modrih zabojnikov bomo dokončali v letu 2020 po celotnih območjih občin Litija in Šmartno pri
Litiji. Ko bo območje – rajon odvoza opremljeno z zabojniki, bomo zagotovili odvoz na 4 tedne po sistemu
od vrat do vrat skladno z letnim koledarjem odvoza (v prilogi).
Zabojnike za papir iz obstoječih lokacij ekoloških otokov bomo odstranili.
Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov lahko občani oddajate v Zbirnem centru Litija - Ponoviška
15 in Zbirnem centru Šmartno – Grumova 6a. Čas obratovanja zbirnih centrov je naveden na hrbtni strani
priloženega koledarja.
Odvoz kosovnih odpadkov, nastalih v gospodinjstvih, bo javno podjetje izvedlo enkrat letno, v roku 30 dni,
po prejemu pisnega naročila posamezne stranke.
Za naročilo odvoza kosovnih odpadkov izpolnite spodnji obrazec in nam podpisanega dostavite osebno po pošti ali pošljite po elektronski pošti.
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NAROČILO ZA ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV
IZ GOSPODINJSTEV V LETU 2020
Ime in priimek (obvezno):
Naslov odvoza (obvezno):
Občina (obvezno):
Telefon, GSM (obvezno):

Št. stanovanja (obvezno za bloke):

Naročam odvoz sledečih kosovnih odpadkov (ustrezno označite):
Vrsta kosovnih odpadkov

Št. kosov

LESENO POHIŠTVO (mize, stoli, omare, postelje …)
OBLAZINJENO POHIŠTVO (fotelji, kavči…)
VZMETNICE
PREPROGE
VRTNA OPREMA IZ PLASTIKE ALI LESA (mize, stoli, senčniki…)
SANITARNA KERAMIKA (umivalniki, kadi, tuš kabine, bideji, WC školjke…)
KOVINSKI PREDMETI (pomivalna korita, stojala za perilo, karnise, radiatorji…)
ŠPORTNA OPREMA (igrala, otroški vozički, kolesa, smuči…)
ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA (hladilniki, štedilniki, pralni/pomivalni stroji, TV, računalniki,…)
DRUGO (opišite):
Datum:
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3. 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).
Občanom občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki komunalne odpadne vode ne odvajate v javni kanalizacijski
sistem temveč odpadno vodo zbirate in očistite v lastni greznici ali MKČN obračunavamo mesečni prispevek za storitev odvoza blata iz greznic in MKČN glede na porabljeno vodo po vodomeru. V primeru, da
uporabnik ni priklopljen na javni vodovod, se storitev obračunava glede na število stanovalcev v objektu
in z uredbo določeno normo porabe, ki znaša 4,56m3/prebivalca na mesec. S plačilom tega prispevka ste
uporabniki upravičeni do praznjenja greznice oziroma MKČN enkrat na 3 leta. Z odvozom smo že pričeli
v lanskem letu in ga bomo nadaljevali skladno s triletnim planom. Načrt odvoza najdete na spletni strani
podjetja in je pripravljen na podlagi določil Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
(Ur.l.RS,št.98/15 in 76/17).
Občani naselij, za katere je odvoz gošč načrtovan v letu 2020, boste predhodno prejeli še obvestila, s
katerim vas bomo seznanili s terminom in postopkom odvoza.
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