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Za zdravo družbo in čisto okolje.
Spoštovani uporabniki komunalnih storitev,
pred vami je letošnja publikacija, v kateri boste nedvomno našli veliko
koristnih informacij ter napotkov. S publikacijo vam želimo predstaviti
našo ponudbo ter dejavnosti in vas hkrati na kratko seznaniti z
rezultati, doseženimi v preteklem letu.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je za nami še eno uspešno
poslovno leto, v katerem smo sledili zastavljenim ciljem in jih v okviru
sprejemljivih odstopanj uspešno realizirali. Kot smo načrtovali, smo še
dodatno povečali obseg storitev ter postali uporabnikom dostopnejši
in prijaznejši. Smo trajnostno naravnani in družbeno odgovorni, še
naprej pa sta naša glavna skrb čisto in urejeno okolje ter zadovoljstvo
vas, naših uporabnikov.
Za vaše zaupanje se vam najlepše zahvaljujemo.
direktor, Stanislav Stopar

Dobrodošli v sistem

Komunala.info

KAJ MI OMOGOČA PORTAL Komunala.info?
Portal Komunala.info omogoča prikaz in pregled koristnih podatkov za
uporabnika storitev JKP Grosuplje, preko spletne strani.

KATERE KORISTNE PODATKE LAHKO SPREMLJAM IN Z NJIMI ROKUJEM?
• pregled prejetih računov
• pregled odprtih obveznosti in izvedenih plačil
• pregled zgodovine odčitkov na vodomeru
• sporočanje stanja vodomera za ažurni obračun
• sporočanje števila oseb
• sporočanje delilnih razmerij v večstanovanjskih objektih

DOSTOPNOST PORTALA?
• 24 ur dnevno
• brezplačno
• na www.komunala.info

PRIJAVITE SE!
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DIMNIKARSKE STORITVE
Konec leta 2016 je bil sprejet Zakon o dimnikarskih storitvah - ZDimS (Ur. l. RS, št.
68/16), ki je prinesel novost za uporabnike, da si lahko sami izberejo dimnikarja.
Rok za izbiro dimnikarja v letu 2017 je bil 30. junij 2017. Vsem, ki ste nam izkazali
zaupanje in nam poslali pristopno izjavo, se iskreno zahvaljujemo.
Če se do sedaj niste ukvarjali s tem, kdo bo vaš dimnikar v bodoče, ste ostali za
letošnjo sezono (do 30. junija 2018) pri dotedanji dimnikarski službi. V kolikor
želite zamenjati dimnikarsko službo, izpolnite pristopno izjavo in jo vrzite v najbližji
nabiralnik ali osebno oddajte na sedežu JKP Grosuplje. Prijavite se lahko tudi na
naši spletni strani www.jkpg.si, nas pokličete na tel. št. 01 78 88 956 ali nam pišete
na elektronski naslov dimnikar@jkpg.si. Tako bomo lahko od 1. julija 2018 tudi pri
vas opravljali dimnikarske storitve.

Za naročilo storitve
pokličite:
01 78 88 956,
01 78 88 910
dimnikar@jkpg.si

Obstoječe
stranke JKP Grosuplje
obveščamo, da s podpisom
pristopne izjave pri JKP Grosuplje
nimajo več nikakršnih obveznosti
do stare dimnikarske družbe ter da
JKP Grosuplje posluje povsem
samostojno in ne sodeluje
z drugimi dimnikarskimi
družbami.

Postanite naš uporabnik in izberite
našega dimnikarja. Veselimo se
sodelovanja z vami.
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IZJAVA O IZBORU DIMNIKARSKE DRUŽBE ZA IZVAJANJE
DIMNIKARSKIH STORITEV
Izpolnjeno dopisnico vrzite v najbližji nabiralnik ali osebno oddajte na
sedežu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje.
Spodaj podpisani
Ime in priimek:
Točen naslov:
Poštna št. in pošta:
GSM / tel. št.:
E-mail:
potrjujem, da za opravljanje dimnikarskih storitev izbiram
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje.
ID št. za DDV (samo za pravne osebe):
Naslov objekta:
(izpolni samo v primeru, če je objekt na drugem naslovu kot je naslov lastnika)

Datum:
Podpis:
PRAVNO OBVESTILO:
Z izpolnitvijo obrazca za prijavo se strinjam z uporabo osebnih podatkov za namene
obveščanja pri izvajanju dimnikarskih storitev. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. se
zavezuje, da bo hranil, obdeloval in varoval pridobljene osebne podatke v skladu z ZVOP-1
(z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov). Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.
Obvezne dimnikarske storitve se izvajajo v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah (ZDimS)
(UL RS, št. 68/16).

DIMNIKARSKE STORITVE
01 788 89 56
dimnikar@jkpg.si

Javno komunalno
podjetje Grosuplje d.o.o.
Cesta na Krko 7
1290 Grosuplje

Poštnina
plačana po
pogodbi št.
690/1/S

STROJNO POMETANJE
Nudimo strojno pometanje:
• cestnih površin,
• pločnikov, parkirišč in tlakovanih površin

večja zasebna
dvorišča, podzemne
garaže, parkirišča,
industrijska dvorišča
in transportne poti,
športna igrišča.

Pri delu
uporabljamo
pometalni stroj Bucher,
katerega prostornina
depoja je do 2 m3, širina
pometanja je
1 - 2 m.

Za naročilo storitve
pokličite:
01 78 88 952,
01 78 88 910
info@jkpg.si

KOŠNJA ZELENIH POVRŠIN
Nudimo košnje zelenih površin s košem ali
brez ter mulčenje.
Za naročilo storitve
pokličite:
01 78 88 942,
01 78 88 910
info@jkpg.si
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IZGRADNJA HIŠNEGA VODOVODNEGA
ALI KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA
Nudimo vam izgradnjo hišnega vodovodnega ali kanalizacijskega priključka
z vsemi gradbenimi in montažnimi deli. Upravljamo s sodobnimi mini bagri,
rovokopači in tovornimi vozili.

Ali ste vedeli?
• Da kanalizacijski hišni priključki
in greznice niso del javne
kanalizacije?
• Da je lastnik objekta
(uporabnik) dolžan vzdrževati
hišni kanalizacijski priključek?
• Da je po veljavni zakonodaji
predpisano, da je tam, kjer je
javna kanalizacija že izgrajena,
priključitev nanjo obvezna za
vse lastnike objektov?

Na vašo željo vam pripravimo
individualno ponudbo.
01 78 88 952,
01 78 88 910
info@jkpg.si
Nudimo možnost plačila
storitev na obroke.
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POGREBNA IN POKOPALIŠKA
DEJAVNOST
Na območju občine Grosuplje izvajamo
pogrebno in pokopališko dejavnost v Krajevnih
skupnostih Grosuplje, Šmarje-Sap in Št. Jurij.
Za pogrebno dejavnost opravljamo 24 urno
dežurstvo.

V primeru smrti svojcev
pokličite na tel.:
031 665 444

GEODETSKE STORITVE
Nudimo izvajanje geodetskih storitev:
1. Zemljiški kataster:
• Ureditev meje
• Parcelacija
• Izravnava meje
• Označitev meje
• Sprememba bonitete zemljišča
• Določitev zemljišča pod stavbo
2. Kataster stavb:
• Vpis stavbe v kataster stavb
• Sprememba podatkov katastra stavb
• Določitev hišne številke
3. Geodetski načrt:
• Geodetski načrt za pripravo projektne
dokumentacije za graditev objekta
• Geodetski načrt novega stanja zemljišča
• Geodetski načrt za pripravo državnega in
občinskega lokacijskega načrta
4. Inženirska geodezija:
• Zakoličenje objektov
5. Kataster GJI:
• Izmera vodov gospodarske javne
infrastrukture in vpis v zbirni kataster
gospodarske javne infrastrukture
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Za naročilo storitve
pokličite:
01 78 88 935,
01 78 88 910
info@jkpg.si

ENERGETIKA
V Občini Grosuplje sta zgrajena daljinska toplovodna sistema s kotlovnicama
v naseljih Grosuplje in Brezje pri Grosupljem. Kotlovnica na Bevkovi ima
nazivno moč 9 MW, mobilna kotlovnica Sončni dvori pa 3 MW. Skupna
dolžina toplovodnega omrežja je 9.681 m, od tega 8.006 m primarnega
voda.
V letu 2017 smo z zamenjavo energenta s kurilnega olja (ELKO) prešli na
utekočinjeni naftni plin (UNP). Z izgradnjo plinskega omrežja pa se načrtuje
uporaba utekočinjenega zemeljskega plina. Z zamenjavo energenta
se izboljšuje kakovost zraka, zmanjšuje se količina prašnih delcev ter
zmanjšujejo emisije.
Za priključitev toplotne naprave objekta na daljinsko ogrevanje mora investitor
pridobiti projektne pogoje za pripravo načrta strojnih inštalacij in soglasje
na projektne rešitve. Pred priklopom se sklene pogodba o obračunavanju
energetskih storitev.

Za dodatne informacije
pokličite na:
01 78 88 933
info@jkpg.si
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UREJANJE IN ODVOZ ODPADKOV
Kako in kam z odpadki iz gospodinjstev?

Biološko razgradljive odpadke odložite
v zelene zabojnike (zeleni) ali v hišni
kompostnik. Večje količine zelenega
vrtnega odreza in odpadni les lahko
oddate v Zbirnem centru Špaja dolina.
Biološke odpadke nikoli ne odlagajte
v plastičnih vrečkah, ampak v
biorazgradljivih ali papirnatih vrečkah.

Mešano embalažo odložite v zabojnik z
rumenim pokrovom. Večje količine lahko
oddate v Zbirnem centru Špaja dolina.
Embalažo izpraznite in stisnite, da ne bo
zabojnik prehitro poln.

MEŠANA EMBALAŽA
• vse vrste plastenk;
• plastične posode in druga plastična
embalaža iz trde plastike;
• drobna embalaža
(jogurtovi lončki, ipd.);
• kovinska embalaža (konzerve od
hrane, pločevinke, ipd.);
• sestavljena embalaža (tetrapak od
mleka, sokov, jogurtov…);
• embalažni stiropor (ostanek pri
nakupu gospodinjskih aparatov);
• folije vseh vrst;
• PVC vrečke.

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI
ODPADKI
Zeleni vrtni odpadki, zlasti:
• odpadno vejevje, trava, listje,
• stara zemlja lončnic, rože,
• plevel,
• gnilo sadje,
• stelja malih rastlinojedih živali,
• lesni pepel;
Kuhinjski odpadki, zlasti:
• zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
• jajčne lupine,
• kavna usedlina,
• filter vrečke,
• pokvarjeni prehrambni izdelki,
• kuhani ostanki hrane, razen ostankov
mesa in kosti,
• papirnati robčki, brisače in papirnate
vrečke, moker časopisni papir.
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Odpadke ločujem, okolje varujem.

Zbran odpadni papir in karton ter
papirno in kartonsko embalažo odložite
na ekološkem otoku (zabojniki z rdečim
pokrovom) ali v Zbirnem centru Špaja
dolina.

V zabojnik za mešane komunalne
odpadke ne sodijo odpadki, ki jih lahko
razvrstite drugam!

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI

Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne
nastane! Zato se izogibajte izdelkom
za enkratno uporabo kot so papirnati
servietki, robčki in brisačke.

• povoščen papir;
• vžigalniki;
• ostanki kosti in mesa;
• ohlajen pepel (nelesni);
• plenice in sanitarni izdelki;
• iztrebki malih živali, mačji pesek;
• lasje in dlake;
• ogorki cigaret;
• umazani papirnati kozarci in krožniki;
• umazan papir, tapete;
• čevlji;
• vrečke sesalcev, smeti od pometanja;
• keramika, porcelan;
• žično steklo, pleksi steklo;
• šiviljski ostanki, usnje;
• kasete, filmi, fotografije;
• zgoščenke, diskete;
• celofan, lepilni trakovi;
• izolacijski material;
• manjši plastični izdelki za
gospodinjstvo;
• manjše plastične igrače (ne
električne);
• tekstil (manjše količine)

PAPIR IN KARTON
• časopisi in revije;
• zvezki, knjige;
• papirnate vrečke;
• reklame, brošure, katalogi, prospekti;
• pisemske ovojnice;
• pisarniški papir;
• ovojni papir;
• papirnate nakupovalne vrečke;
• papirna in kartonska embalaža živil;
• lepenka.
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Odvoz kosovnih odpadkov lahko
gospodinjstvo naroči 1-krat letno. Po
naročilu odvoza kosovnih odpadkov
je gospodinjstvo o terminu odvoza
obveščeno najmanj 3 dni v naprej.
Kosovne odpadke lahko oddamo tudi v
Zbirnem centru Špaja dolina.
Kosovni odpadki so običajno odpadki,
ki bi jim ob manjših popravilih ponovno
vdihnili uporabno vrednost. V ta namen
v nekaterih krajih v Sloveniji že delujejo
Centri ponovne uporabe.

Stekleno embalažo odlagajte na
ekološke otoke v zabojnike z belim
pokrovom ali v Zbirni center Špaja
dolina.
Kam s starimi, neuporabnimi okni?
Ko menjate okna, lahko stara pripeljete
in brezplačno odložite v Zbirnem centru
Špaja dolina. Okensko steklo izbijete
v zabojnik za ravno steklo, okenske
okvire pa odložite med odpadni les.
Ravno steklo (okensko steklo) oddate v
Zbirnem centru Špaja dolina.

KOSOVNI ODPADKI

STEKLENA EMBALAŽA

Odpadki, ki nastanejo v gospodinjstvu
in so preveliki, da bi jih odložili v
zabojnik za mešane komunalne
odpadke:
• pohištvo;
• vzmetnice;
• sedežne garniture;
• preproge;
• peči;
• cevi, radiatorji in drugi kosi iz železa
in pločevine;
• sanitarna oprema;
• večje igrače, otroški vozički, športna
oprema...

• steklena embalaža za živila in pijačo;
• steklena embalaža zdravil in
kozmetike;
• stekleni kozarci vloženih živil;
• druga steklena embalaža.
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ODPADNA KOVINA

GRADBENI ODPADKI

Vsi kovinski predmeti, ki jih
uporabljamo v gospodinjstvu
in jih ne potrebujemo več:
• bojler,
• ogrodje koles,
• kovinski štedilniki,
• kopalniška kad,
• drobni kovinski predmeti.

Vsi odpadki, ki nastanejo ob
gradnjah in adaptacijah:
• ometi,
• keramične ploščice,
• opeke,
• zemlja in kamenje,
• peski,
• ostali inertni materiali.

Kovine lahko vedno znova
recikliramo, pridobivanje
iz naravnih virov pa je
energetsko zelo potratno.
Zato je pomembno, da se
čim več kovin ločeno zbere
za nadaljnjo reciklažo. Lahko
jih prepustite s kosovnimi
odpadki ali pa oddate v
Zbirnem centru Špaja dolina.

Manjše količine gradbenih
odpadkov in izolacijskih
materialov iz gospodinjstev
oddate v Zbirnem centru
Špaja dolina (do 350 kg/dan/
gospodinjstvo oz. do 5.000
kg/leto/gospodinjstvo).

AZBESTNO CEMENTNI
ODPADKI
Azbestno cementne
plošče oddate v
Zbirnem centru Špaja
dolina in je za občane
brezplačno. Plošče
morajo biti zložene na
paleti in ovite s folijo.

Odpadno
jedilno olje sodi med
nevarne odpadke.
V kanalizacijskem sistemu
povzroča velike težave zlasti na čistilnih
napravah (zmanjšuje učinkovitost, zahteva
posebno ravnanje...). Zato jedilno olje zbirate
doma v plastenkah ali drugi primerni embalaži.
Oddate ga v času zbirne akcije nevarnih
odpadkov ali pripeljete v Zbirni center Špaja
dolina.
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ODPADNA ELEKTRIČNA IN
ELEKTRONSKA OPREMA
(OEEO)

NEVARNI ODPADKI
Med nevarne odpadke sodijo:
• baterije in akumulatorji;
• odpadna jedila olja in
maščobe;
• zdravila;
• kozmetika;
• topila, alkalije, kisline;
• barve, lepila, smole;čistila, ki vsebujejo nevarne
snovi;
• embalaža, ki vsebuje
ostanke nevarnih snovi;
• fotokemikalije;
• sijalke...

Med OEEO sodijo:
• mali gospodinjski aparati,
• televizorji;
• monitorji;
• hladilniki;
• zamrzovalniki in ostali
veliki gospodinjski aparati;
• zabavna elektronika;
• igrače;
• oprema za razsvetljavo…
OEEO zbira JKP Grosuplje
spomladi in jeseni v posebnih
akcijah zbiranja OEEO
(razpored in urnik zbirnih
akcij je vsako leto objavljen
v lokalnih časopisih in na
spletni strani JKP Grosuplje).
OEEO lahko oddate tudi v
Zbirnem centru Špaja dolina
in v ulične zbiralnike podjetja
ZEOS.

Nevarne odpadke zbirate
doma in jih ob zbirnih akcijah
nevarnih odpadkov oddate
JKP Grosuplje (akcija poteka
dvakrat letno, razpored je
objavljen v lokalnih časopisih
in na spletnih straneh JKP
Grosuplje). Nevarne odpadke
lahko oddate tudi v Zbirnem
centru Špaja dolina.
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Načrt odvoza komunalnih in
nevarnih odpadkov za leto 2018
v Občini Grosuplje
I. ODVOZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV IN
MEŠANE EMBALAŽE
Mešane komunalne odpadke in mešano embalažo bomo odvažali vsak dan od
ponedeljka do petka ne glede na praznike, izmenično na 14 dni, razen štirih
praznikov 1.1., 1.5., 1.11. in 25.12., ko odpadkov ne bomo odvažali.
Odvoz bomo nadomestili s prvo soboto po prazniku, to je 6.1., 5.5., 3.11.
in 29.12.
Ponedeljek	GROSUPLJE; območje severno od Adamičeve ceste in zahodno od
potoka Grosupeljščica ter naselje Brvace.
Torek	GROSUPLJE; območje južno od Adamičeve ceste, brez Industrijske
ceste.
Sreda	KS GROSUPLJE – OKOLICA; Brezje, Hrastje, Gatina, Sp. Blato,
Praproče, Sp. Duplice, Jerova vas, Perovo in naselje Grosuplje
severno od Adamičeve ceste in vzhodno od potoka Grosupeljščica,
Industrijska cesta
KS SPODNJA SLIVNICA, KS ŠMARJE-SAP, KS RAČNA.
Četrtek	KS ILOVA GORA, KS MLAČEVO, KS ŠKOCIJAN, KS ŠT. JURIJ, KS
ŽALNA, KS POLICA – naselje Dobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib.
Petek	GROSUPLJE; večstanovanjske stavbe, Sončni dvori, šole vrtci,
Zdravstveni dom,
KS POLICA – brez naselja Dobje, Dole pri Polici in Liparjev hrib.

II. ODVOZ BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
(ZELENI ZABOJNIKI)
Biološko razgradljive odpadke bomo ne glede na praznike (izjema je enaka kot pri
točki I.) v poletnem času odvažali enkrat tedensko, v zimskem času (od 15.11. do
15.03.) pa enkrat na 14 dni.
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Torek	GROSUPLJE; območje severno od Adamičeve c. in Brvace, brez
Metelkovih, Kajuhovih, Valvazorjevih dvorov in Preske.
Četrtek	GROSUPLJE; območje južno od Adamičeve c., Jerova vas, Perovo,
Metelkovi, Kajuhovi, Valvazorjevi dvori in Preska.
KS ŠMARJE-SAP; naselje Šmarje Sap, Mali in Veliki Vrh, Tlake, Zgornja
Slivnica
KS SPODNJA SLIVNICA
KS POLICA
Petek	KS GROSUPLJE; naselja Gatina, Sp. Blato, Praproče, Brezje pri
Grosupljem, Sončni dvori, KS ŠMARJE-SAP:, Cikava, Paradišče in Sela
pri Šmarju, KS ŠT. JURUJ, KS ŠKOCIJAN, KS MLAČEVO, KS ŽALNA,
KS RAČNA

III. ODVOZ LOČENO ZBRANIH ODPADKOV
(EKOLOŠKI OTOKI)
Ponedeljek	Papir; KS GROSUPLJE, KS ŠMARJE-SAP
Steklena embalaža, (odvoz na 14 dni, s pričetkom 06.01.2018) KS
MLAČEVO, KS ŽALNA , KS RAČNA, KS ILOVA GORA, KS SPODNJA
SLIVNICA, KS ŠKOCJAN, KS ŠT. JURIJ,
Torek	Steklena embalaža (odvoz na 14 dni, s pričetkom 02.01.2018) KS
GROSUPLJE, KS ŠMARJE SAP, KS POLICA.
Četrtek	Papir in karton (tedenski odvoz): KS ILOVA GORA, KS MLAČEVO, KS
RAČNA, KS ŽALNA, KS SPODNJA SLIVNICA, KS ŠKOCIJAN, KS ŠT.
JURIJ, KS POLICA, KS GROSUPLJE - industrijska cona pod slivniškim
hribom
Petek	Papir in karton (tedenski odvoz): KS ŠMARJE-SAP, KS GROSUPLJE –
brez industrijska cona pod slivniškim hribom

IV. ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IZ
GOSPODINJSTEV
Odvoz kosovnih odpadkov za leto 2018 lahko naročite preko prejete dopisnice,
ki velja za leto 2018, ali pa preko naše spletne strani na: http://odpadki.jkpg.si/
zbiranje-in-odvoz/kosovni-odpadki/narocilo-odvoza-kos-odpadkov.
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V. Prevzem odpadne električne in
elektronske opreme (OEEO) bo v soboto,
08.09.2018 po naslednjem vrstnem redu:
1. skupina
ŠMARJE SAP – Ljubljanska cesta nad predorom

8.00 – 8.30

ŠMARJE SAP – na parkirišču pri gasilskem domu

8.45 – 9.15

CIKAVA – pri podjetju Roefix

9.30 – 10.00

POLICA – pri gasilskem domu

10.15 – 10.45

GROSUPLJE – pri strelišču

11.00 – 11.30

GROSUPLJE – parkirišče pri sodišču

11.45 – 12.00

GROSUPLJE – Sončni Dvori – pred mobilno kotlarno

12.15 – 12.45

SPODNJA SLIVNICA – pred družbenim domom

13.00 – 13.30

2. skupina
ŠKOCIJAN – pri šoli

8.00 – 8.15

MALA VAS – za družbenim domom

8.30 – 9.00

VELIKO MLAČEVO- pri gasilskem domu

9.15 – 9.30

LOBČEK – pri avtobusni postaji

9.45 – 10.00

VELIKA RAČNA – pred družbenim domom

10.15 – 10.45

MALA ILOVA GORA – pred gasilskim domom

11.00 – 11.15

LUČE – pred gasilskim domom

11.30 – 11.45

VELIKA LOKA – pri gasilskem domu

12.00 – 12.15

VELIKA ŽALNA – pred trgovino

12.30 – 12.45

GROSUPLJE – pri gasilskem domu

13.00 – 13.30

Med odpadno električno in elektronsko opremo sodijo:
• Veliki gospodinjski aparati: pomivalni stroji, pralni stroji, štedilniki na elektriko, ipd.
• Hladilniki, zamrzovalne omare, klime, ipd.
• Monitorji, televizorji.
• Mali aparati: sesalniki, likalniki, mlinčki za kavo, naprave za striženje las, osebni
računalniki z vso opremo (miška, tipkovnica, procesor, tiskalnik,…), telefoni,
radijski sprejemniki, ipd.
• Plinske sijalke: varčne žarnice, ipd.
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VI. PREVZEM NEVARNIH ODPADKOV IZ
GOSPODINJSTEV
POMLAD 2018
dan

datum

naselje

lokacija

čas prevzema

torek

13.03.2018

Mala Ilova gora

pri igrišču pred vasjo

14.30 – 15.00

torek

13.03.2018

Račna

parkirišče za
kulturnim domom

15.30 – 16.00

torek

13.03.2018

Veliko Mlačevo

parkirišče pred
gasilskim domom

16.30 – 17.00

torek

13.03.2018

Polica

parkirišče pred
družbenim domom

17.30 – 18.30

sreda

14.03.2018

Škocjan

parkirišče pri
družbenem domu

14.30 – 15.00

sreda

14.03.2018

Mala vas pri
Grosupljem

parkirišče za
družbenim domom

15.30 – 16.30

sreda

14.03.2018

Spodnja Slivnica parkirišče pred
kulturnim domom

17.00 – 17.30

sreda

14.03.2018

Žalna

parkirišče pred
trgovino

18.00 – 18.30

četrtek

15.03.2018

Šmarje-Sap

parkirišče pred
gasilnim domom

15.00 – 16.00

četrtek

15.03.2018

Sončni Dvori

pred kotlovnico

16.30 – 17.00

četrtek

15.03.2018

Grosuplje

parkirišče pred staro
upravno enoto

17.30 – 18.30

JESEN 2018
torek

09.10.2018

Mala Ilova gora

pri igrišču pred vasjo

14.30 – 15.00

torek

09.10.2018

Račna

parkirišče za
kulturnim domom

15.30 – 16.00

torek

09.10.2018

Veliko Mlačevo

parkirišče pred
gasilskim domom

16.30 – 17.00

torek

09.10.2018

Polica

parkirišče pred
družbenim domom

17.30 – 18.30
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sreda

10.10.2018

Škocjan

parkirišče pri
družbenem domu

14.30 – 15.00

sreda

10.10.2018

Mala vas pri
Grosupljem

parkirišče za
družbenim domom

15.30 – 16.30

sreda

10.10.2018

Spodnja Slivnica parkirišče pred
kulturnim domom

17.00 – 17.30

sreda

10.10.2018

Žalna

parkirišče pred
trgovino

18.00 – 18.30

četrtek

11.10.2018

Šmarje-Sap

parkirišče pred
gasilnim domom

15.00 – 16.00

četrtek

11.10.2018

Sončni Dvori

pred kotlovnico

16.30 – 17.00

četrtek

11.10.2018

Grosuplje

parkirišče pred staro
upravno enoto

17.30 – 18.30

VII. CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ŠPAJA
DOLINA
DELOVNI ČAS:
Poletni delovni čas (15. 3. – 14. 11.)
pon - pet 7.00 – 19.00
sob
8.00 – 15.00
Zimski delovni čas (15. 11. – 14. 3.)
pon - pet 7.00 – 16.00
sob
8.00 – 13.00
nedelje in prazniki ZAPRTO

Občani lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo:

• papir in kartonsko embalažo (zvezki, knjige, revije, časopisni papir, kartonasta
embalaža, ipd.);
• mešano embalažo (plastenke, pločevinke, tetrapak, razne folije, kovinska
embalaža, embalaža iz plastike, ipd.);
• stekleno embalažo (steklenice, kozarci od vlaganja, ipd.) in ravno steklo
(okenska stekla, ipd.);
• odpadne avtomobilske gume (dovoljeno 50 kg/gospodinjstvo/leto)
• kovine (drobne kovine,večji kosi, kot so radiatorji, peči ipd.);

22

• kosovne odpadke (pohištvo, sedežne garniture, vzmetnice, preproge, peči,
športni rekviziti...);
• odpadno električno in elektronsko opremo (veliki gospodinjski aparati,
hladilniki in zamrzovalne skrinje, televizorji, monitorji, mali gospodinjski aparati
ipd.);
• nevarne odpadke (akumulatorji, baterije, odpadna zdravila, pesticidi, odpadna
olja, mala električna in elektronska oprema dolžine do 25cm, ipd.);
• odpadni tekstil – za ponovno uporabo (oblačila, obutev);
• PVC rolete (okenske plastične rolete);
• odpadno plastiko (plastične igrače, večje plastične kose...);
• odpadno azbestno kritino (potrebni podatki ob oddaji: ime in priimek lastnika,
naslov, rojstni datum, parcelna številka, katastrska občina);
• inertne gradbene odpadke (beton, opeka, ploščice) – manjše količine
(do 350 kg/dan, do 5000 kg/leto/gospodinjstvo);
• lesne odpadke iz vrtov in gospodinjstev (do 500 kg/leto).

Občani lahko proti plačilu v zbirnem centru oddajo:

• preostanek komunalnih odpadkov;
• biološko razgradljive odpadke;
• lahke izolacijske odpadke;
• mešane gradbene odpadke (do 350 kg/dan oziroma do 5000 kg/leto/
gospodinjstvo).
Vse pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodno in storitveno dejavnostjo, lahko
v zbirnem centru odpadke oddajo pod enakimi pogoji kot fizične osebe, razen
odpadne azbestne kritine (proti plačilu) in mešanih ali inertnih gradbenih odpadkov,
ki jih v zbirnem centru ne morejo oddati.
O vseh morebitnih spremembah načrta odvoza mešanih ali ločeno zbranih
komunalnih odpadkov in o drugih novostih vas bomo obveščali preko lokalnega
časopisa, naše spletne in facebook strani ter lokalnega radia Zeleni val.
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Načrt odvoza komunalnih odpadkov v občini Grosuplje
v letu 2018
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Legenda
Odvoz mešane embalaže

Odvoz nevarnih odpadkov

Odvoz mešanih kom. odpadkov

Odvoz odpadne električne in el. opreme

Odvoz bioloških odpadkov

BREZPLAČEN ODVOZ KOSOVNIH
ODPADKOV IZ gospodinjstev
V LETU 2018
Z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz
gospodinjstev na območju občine Dobrepolje (Ur. l. RS, št. 99/2013), Grosuplje
(Ur. l. RS, št. 111/2013) in Ivančna Gorica (Ur. l. RS, št. 17/2014) ter Pravilnikom
o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za ravnanje z odpadki na
območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica je določeno, da je
izvajalec javne službe dolžan odvažati kosovne odpadke iz gospodinjstev. Tudi v
letu 2018 bo Javno komunalno podjetje Grosuplje odvažalo kosovne odpadke iz
gospodinjstev po že utečeni praksi.

Kdo lahko koristi dopisnico?

Vsako gospodinjstvo, ki je registrirano v evidenci stalnega ali začasnega
bivališča in že plačuje stroške ravnanja z odpadki.

Kolikokrat v letu in kakšno količino kosovnih odpadkov se lahko
brezplačno odda izvajalcu javne službe?
Enkrat v tekočem letu do skupne količine 2 m3.

Kam oddati izpolnjeno dopisnico?

V najbližji poštni nabiralnik (poštnina je že plačana) ali osebno na sedežu
podjetja.

Kdaj bo izvajalec javne službe izvedel odvoz kosovnih
odpadkov?

V najkrajšem možnem času, oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejetja
pravilno izpolnjene dopisnice. O času odvoza vas bo predstavnik izvajalca javne
službe obvestil po telefonu, praviloma vsaj dva dni pred odvozom.

Ali odpadno električno in elektronsko opremo lahko odložimo
med kosovne odpadke?

Ne. Vso elektronsko opremo iz gospodinjstev lahko brezplačno oddate v CERO
Špaja dolina ali distributerju opreme.
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Kje je možno dobiti dodatne informacije?

Za vse dodatne informacije v zvezi s spremenjenim načinom odvoza kosovnih
odpadkov iz gospodinjstev nas pokličite na tel. 01 78 88 942 ali nam pišite na
info@jkpg.si.

Naročilo odvoza
kosovnih odpadkov lahko
naročite tudi preko naše spletne
strani na:
http://odpadki.jkpg.si/zbiranje-inodvoz/kosovni-odpadki/narocilo-odvozakos-odpadkov.
Za vse podrobnejše informacije lahko
obiščete našo spletno stran
www.jkpg.si, nas pokličite na tel.
št. 01 78 88 942 ali pa nam
pišite na info@jkpg.si.

Med kosovne odpadke
sodijo: pohištvo (mize, stoli,
omare, ipd.), vzmetnice,
sedežne garniture, preproge,
peči, cevi, radiatorji in drugi
kosi iz železa ali pločevine,
sanitarna oprema, večje
igrače, otroški vozički,
športna oprema in podobno.

Med kosovne odpadke ne
sodijo: odpadna električna
in elektronska oprema,
avtomobili in njihovi deli,
iztrošene gume, gradbeni
material (azbestne kritine,
stavbno pohištvo - okna in
vrata, opeka, beton, toplotna
izolacija), tekstil, ipd.
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Dopisnica
se lahko
izkoristi samo v
tekočem letu
2018!

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
DOPISNICA VELJA ZA LETO 2018
Izpolnjeno dopisnico vrzite v najbližji nabiralnik ali osebno oddajte na
sedežu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje.
Spodaj podpisani
Ime in priimek:
Točen naslov:
Poštna št. in pošta:
GSM / tel. št.:
E-mail:
naročam odvoz kosovnih odpadkov (ustrezno obkrožite in dopišite
vrsto odpadka, npr.: pohištvo iz lesa, kosi iz železa ali vzmetnice,
sedežna garnitura, preproge ali sanitarna oprema):
LESENI:
KOVINSKI:
OSTALO:
Datum:
Podpis:

Javno komunalno
podjetje Grosuplje d.o.o.
Cesta na Krko 7
1290 Grosuplje

Poštnina
plačana po
pogodbi št.
690/1/S

BREZPLAČEN ODVOZ ODPADNE ELEKTRIČNE IN
ELEKTRONSKE OPREME (OEEO)
Enkrat letno Javno komunalno podjetje Grosuplje organizira odvoz OEEO iz
gospodinjstev brezplačno po planu, ki bo objavljen tudi v lokalnih časopisih in
lokalnem radiu Zeleni val:
• občina DOBREPOLJE
v soboto, dne 12. 5. 2018,
• občina GROSUPLJE
v soboto, dne 8. 9. 2018,
• občina IVANČNA GORICA
v soboto, dne 21. 4. 2018.

Odpadna električna in elektronska oprema (v nadaljevanju: OEEO) je:
• TV aparati, monitorji,
• mali gospodinjski aparati (računalnik in pripadajoča oprema,
sesalec, brivski aparat, ipd.),
• hladilno zamrzovalni aparati (hladilniki, skrinje ali hladilne omare,
klima naprave, ipd.),
• veliki gospodinjski aparati (pomivalni stroj, pralni stroj, sušilni stroj,
štedilnik, pečica, ipd.),
• plinske sijalke (varčne žarnice).
OEEO se ne sme oddajati z ostalimi kosovnimi odpadki. Uredba o ravnanju z
OEEO (Ur. l. RS, št. 55/2015) določa, da mora biti elektronska oprema ob oddaji
nepoškodovana, transport pa izveden tako, da se elektronska oprema ne poškoduje.
Občani lahko vso OEEO iz gospodinjstev brezplačno oddajo v Center za ravnanje
z odpadki v Špaji dolini ali pri distributerju (prodajalcu) opreme. Distributer mora
ob prodaji nove opreme brezplačno sprejeti staro opremo ali pa kupca napotiti v
najbližjo, največ do 5 km oddaljeno zbiralnico.
Možna je tudi oddaja v ulične zbiralnike podjetja ZEOS.
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E-RAČUN
KAJ
JE E-RAČUN?
E-račun zamenjuje račun v papirnati

• oddajte osebno na recepciji Javnega
komunalnega podjetja Grosuplje
d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.

obliki, prejmete ga na izbrani e-naslov ali
v svojo spletno banko.

KAM BOM PREJEMAL
ZAKAJ PREKLOPITI NA E-RAČUNE?
E-RAČUN?
Na voljo imate dve možnosti in sicer:
HITRO: E- račun je pri vas prej kot
papirnati.
EKOLOŠKO: E-račun je okolju prijazen,
za njegov nastanek ne potrebujemo
papirja.
UČINKOVITO: Z e-računom prihranite
čas in denar, saj ga lahko plačate samo
z enim klikom ali direktno bremenitvijo.

a) E-RAČUN NA ELEKTRONSKO
POŠTO
E-račun prejmete na izbrani elektronski
naslov, kjer si ga lahko ogledate,
elektronsko shranite, plačate in po
potrebi natisnete.
b) E-RAČUN NA E-BANKO
E-račun prejmete v e-banko in ga
poravnate z enim klikom. Tako prihranite
dragoceni čas. Svetujemo vam, da
e-račun združite s plačilom preko
direktne bremenitve. Prejeti e-račun vam
služi za spremljanje vsebine računa,
plačilo pa izvede banka preko direktne
bremeni.

KAKO SE NAROČIM NA
E-RAČUN?
• Izpolnite vlogo za izdajo e-računa in
jo pošljite po pošti na naslov Javno
komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje ali
• pošljite skenirano po elektronski
pošti na info@jkpg.si ali
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Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
T 01 788 89 10
F 01 788 89 13
E info@jkpg.si
w www.jkpg.si

VLOGA za izdajo e-računa (in hkrati odjava papirnega računa)
IZDAJATELJ E-RAČUNA:
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje
PREJEMNIK E-RAČUNA:
Naziv:
Naslov:
Davčna številka:
Kontaktna oseba in tel. številka:
Referenca zadnjega poslanega računa (13. mestna):

IBAN ŠT. TRR: SI56
Naziv banke ali BIC:
S podpisam soglašam, da nam izdajatelj posreduje e-račun v elektronski
obliki*:
Na zgoraj zapisani elektronski naslov.   

V elektronsko banko.

*označite enega
S podpisom soglašam, da mi izdajatelj JKP Grosuplje d.o.o. do odjave vse račune posreduje v
e-obliki v elektronsko banko ali na e-naslov, naveden v tej vlogi. Obenem se strinjam z odjavo
papirnih računov. Izdajatelju jamčim za resničnost odatkov na tej vlogi in se zavezujem, da mu
bom sporočal vsako morebitno spremembo podatkov, ki bi vplivala na prejem e-računa.

Podpis prejemnika e-računa:
Datum podpisa vloge:
Datum prejema vloge in podpis odgovorne
osebe izdajatelja e-računa:
(izpolni JKPG)

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. Matična številka: 5144574
Davčna številka: SI65119037 Transakcijski račun: 60000-0000603314 (Hranilnica
LON d.d.), 02922-0258349504 (NLB), 29000-0050963172 (UniCredit)

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
T 01 788 89 10
F 01 788 89 13
E info@jkpg.si
w www.jkpg.si

SOGLASJE ZA DIREKTNO BREMENITEV SEPA
V kolikor bi želeli urediti direktno bremenitev iz vašega tekočega računa
izrežite in izpolnite obrazec ter nam ga posredujte na naslov
Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje.
Obrazec je na voljo tudi na naši spletni strani www.jkpg.si/obrazci
PREJEMNIK E-RAČUNA:
Naziv:
Naslov:
Davčna številka:
Kontaktna oseba in tel. številka:
Številka odjemnega mesta:
IBAN ŠT. TRR: SI56
Naziv banke ali BIC:
S podpisom tega obrazca pooblaščam JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.,
da posreduje navodila za bremenitev mojega plačilnega računa mojemu ponudniku plačilnih
storitev.
Periodična obremenitev 18. v mesecu.

Podpis:
Datum:
Opomba: vaše pravice v zvezi s soglasjem so navedene v splošnih pogojih
poslovanja, ki jih lahko dobite pri vašem ponudniku plačilnih storitev.

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. Matična številka: 5144574
Davčna številka: SI65119037 Transakcijski račun: 60000-0000603314 (Hranilnica
LON d.d.), 02922-0258349504 (NLB), 29000-0050963172 (UniCredit)

Pomembne Informacije

OBVESTILO LASTNIKOM
KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA ŽIVALI
Lastniki kmetijskega gospodarstva rejnih živali, ki želite za svoje gospodinjstvo sami
zagotavljati storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami
ali MKČN (malimi komunalnimi čistilnimi napravami) morate o tem obvestiti izvajalca
javne službe ob začetku opravljanja dejavnosti oz. nam dostaviti izjavo o uporabi
blata za gnojilo v kmetijstvu in obrazec o staležu rejnih živali (GVŽ), ki pa ne
sme biti starejši od šestih mesecev.
Kot lastnik kmetijskega gospodarstva ste tako oproščeni stroškov odvajanja in
čiščenja odpadnih voda oziroma storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami ali MKČN do konca leta 2018, t.j. za čas planskega obdobja
čiščenja (2016-2018).
Če ne dostavite ustreznega potrdila, vam začnemo zaračunavati stroške odvajanja
in čiščenja odpadnih voda oziroma storitve, povezane z nepretočnimi greznicami,
obstoječimi greznicami ali MKČN.
Obrazec izjave o uporabi blata za gnojilo v kmetijstvu je dosegljiv na spletni
strani www.jkpg.si.
Konec leta 2018 se končuje triletno obdobje planskega čiščenja, kar pomeni, da bo
potrebno v decembru 2018 ponovno dostaviti Izjavo o uporabi blata za gnojilo v
kmetijstvu z obveznimi prilogami za prihodnje triletno obdobje planskega čiščenja,
to je za obdobje 2019-2021.
Ne glede na navedbe iz prejšnjih odstavkov se morajo vsi uporabniki, tudi
stanovanjske hiše kmetijskega gospodarstva, po izgradnji nove javne
kanalizacije nanjo priključiti. Gnojevke oziroma gnojnice ni dovoljeno odvajati
v javno kanalizacijo.

Več informacij:

01 78 88 954
prevzem.blata@jkpg.si
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Straniščna školjka in ostali hišni odtoki niso koši za smeti!

ODPADNE VODE
Opažamo, da se tako v kanalizacijskem omrežju kot lastnih komunalnih
čistilnih napravah pojavljajo stvari, ki tja ne sodijo! Ovirajo ali onemogočajo
pretok odpadne vode, povzročajo mehanske poškodbe na črpalkah za
prečrpavanje, lahko pa celo spremenijo sestavo odpadne vode do te mere,
da se upočasni ali zavre biološka stopnja čiščenja na čistilni napravi. K
učinkovitemu delovanju celotnega kanalizacijskega sistema, vključno s
čistilno napravo, lahko veliko pripomore vsak posameznik.

OSTANKI PRIPOMOČKOV ZA OSEBNO HIGIENO IN ZAŠČITO

(npr. vlažilni robčki, palčke za ušesa, higienski vložki, tamponi, britvice, robčki za nego
dojenčka). Narejeni so iz materialov, ki se v vodi ne razgradijo in povzročajo zamašitve
in poškodbe črpalk. Odlagamo jih v posode za mešane komunalne odpadke
(ostanek).

MAŠČOBE IZ GOSPODINJSTEV, ODPADNA MINERALNA IN
JEDILNA OLJA, BARVE, LAKI IN NAFTNI DERIVATI.

Gre za težko razgradljive (nevarne) snovi, ki se zaradi sestave ne očistijo.
Navedeno lahko odpeljete na Center za ravnanje z odpadki Špaja dolina (CERO).

STRUPENE SNOVI IN SNOVI, KI RAZVIJAJO STRUPENE PLINE
ALI EKSPLOZIJSKE MEŠANICE

(npr. kisline, alkalije, fitofarmacevtska sredstva, zdravila). Vsebujejo težko
razgradljive in strupene snovi. Povzročajo motnje (celo prekinitve) delovanja
čistilne naprave in zastrupitev živih organizmov v odvodnikih (reke, potoki, …).
Te snovi so lahko nevarne tudi za delavce, ki vzdržujejo kanalizacijski sistem ali
serviserje malih čistilnih naprav. Skozi leto lahko te snovi dostavite na CERO ali jih
oddate v letni akciji zbiranja nevarnih odpadkov.
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BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI ODPADKI

(npr. gospodinjski odpadki in ostanki hrane, zelenjave, rastlin, plevel).
Organski odpadki iz gospodinjstva močno povečajo obremenitev odpadne
vode in povečujejo količino usedlin. Te povzročajo neprijetne vonjave zaradi
pospešenega procesa gnitja v samem kanalizacijskem sistemu. Predstavljajo
tudi vabo in hrano za glodavce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo. Te
odpadke odlagamo v posodo za biološke odpadke.

PEPEL, KOSTI, MAVEC ALI BETON, PESEK, TEKSTIL, LES,
PERJE, DLAKA, STEKLO, ŽAGOVINA, PLASTIKA, GRADBENI
ODPADKI IN DRUGI PREDMETI.

Povzročajo zamašitev kanalov ter poškodbe črpalk ali celo delov čistilne naprave.
Lesni pepel in žagovino odlagamo v posodo za biorazgradljive odpadke oziroma
odpeljemo na CERO, kamor sodijo tudi gradbeni odpadki.

Straniščna školjka in ostali hišni odtoki niso koši za smeti!
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DOBAVA IN VGRADNJA MALE
KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE
Potrebujete MKČN, ponudbo, dobavo in vgradnjo male komunalne čistilne
naprave (MKČN)?
Ponujamo vam rešitev na enem mestu z različnimi tipi MKČN treh različnih
proizvajalcev, iz različnih materialov (plastika, poliester, beton) v pohodni
in povozni izvedbi.
Vgradil sem MKČN, kaj moram storiti?
1. Lastnik MKČN (ali upravljavec), manjše od 50 PE, pri pooblaščenem izvajalcu
monitoringa naroči prve meritve. Seznam vseh izvajalcev je dosegljiv na spletni
strani www.arso.si ali www.jkpg.si. Izvajalec na podlagi meritev izda analizni
izvid. V kolikor je izvid neustrezen, je potrebno meritve ponoviti.
2. Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida lastnik izpolni
Poročilo o prvih meritvah (obrazec je dosegljiv na spletni strani www.jkpg.si
pod rubriko odpadne vode - zavihek MKČN) in ga skupaj s kopijo analiznega
izvida predloži JKP Grosuplje (po pošti ali na mail info@jkpg.si). Za tipske
naprave je obvezna priloga kopija Izjave o lastnostih vgrajene MKČN, ki jo
lastnik prejme ob nakupu.
Pred samo vgradnjo je potrebno pridobiti vodno soglasje na Direkciji RS za vode.
JKP Grosuplje na podlagi prejete dokumentacije zniža okoljsko dajatev za 90%
(naslednji mesec po prejemu poročila).

Tudi vse
ŽE vgrajene
MKČN morajo biti
evidentirane na JKP
Grosuplje skladno z
zgornjimi navodili.

Za naročilo storitve
pokličite:
01 78 88 952,
01 78 88 910
info@jkpg.si

Zagotovimo vam lahko tudi zbiralnike deževnice.
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POROČILO O DELOVANJU KOMUNALNIH
ČISTILNIH NAPRAV ZA LETO 2017
Centralna čistilna naprava (CČN) Grosuplje
Na CČN Grosuplje so priklopljena naselja oz. njihovi deli: Brezje pri Grosupljem,
Brvace, Cikava, Gajniče, Gatina, Grosuplje, Mali Vrh pri Šmarju, Malo Mlačevo,
Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Ponova vas, Sela pri Šmarju, Spodnja Slivnica,
Spodnje Blato, Šmarje-Sap, Tlake, Veliki Vrh pri Šmarju.
V letu 2017 je bilo na CČN Grosuplje skupaj očiščenih 2.205.652 m³ odpadnih voda.
Letni povprečni učinek čiščenja po
KPK			
94,24 %
BPK5			
96,12 %
celotni fosfor		
87,48 %
celotni dušik		
74,00 %
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Pomembne Informacije

PITNA VODA
Kakovost pitne vode
Podatki o kakovosti pitne vode in s katerega vodovodnega sistem se
oskrbuje vaš objekt oz. naselje so dosegljivi na spletni strani
www.jkpg.si pod rubriko Pitna voda / kakovost pitne vode.
V kolikor potrebujete potrdilo o kakovosti in rednem nadzoru nad pitno
vodo, nam pišite na elektronski naslov sandi.hribar@jkpg.si.

POROČILO ZA LETO 2017
Na območju občine Grosuplje uporabnike oskrbujemo s petih vodovodnih sistemov
v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje.
Letni notranji nadzor je bil izveden s strani pooblaščenega izvajalca Nacionalnega
laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor se opravlja na podlagi
Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15,
51/17), interne HACCP dokumentacije in Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju
občine Grosuplje (Ur. l. RS št. 111/13).
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FIZIKALNOKEMIJSKE
ANALIZE

MIKROBIOLOŠKE
ANALIZE

Rezultati notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode pri uporabnikih v
letu 2017
VODOVODNI
SISTEM

Grosuplje

Šmarje
Sap

Žalna

Velike
Sevnik
Lipljene

količina
distribuirane
vode (m³)

814.251

121.122

18.132

18.129

17.030

trdota vode (°dH) 18,1

18,2

17,1

18,5

16,4

št. vzorcev

37

11

6

6

6

% ustreznih

97

97

100

100

100

št. neustreznih

1

0

0

0

0

vzrok
neustreznosti

SK 37

-

-

-

-

št. vzorcev

15

7

6

6

6

% ustreznih

100

100

100

100

100

št. neustreznih

0

0

0

0

0

vzrok
neustreznosti

-

-

-

-

-

ukrep
prekuhavanja
(dni)

0

0

0

0

3

Legenda:
EC - E. coli - pokazatelj fekalnega onesnaženja, CP - clostridium perfringens vključno s sporami je
zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, v pitni vodi ni dopustna
KB - koliformne bakterije so pokazatelj stoječe vode (mrtvi rokavi na omrežju ali hišnega vodovodnega
omrežja), v pitni vodi niso dopustne
SK22 - št. kolonij pri 22°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost
razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.
SK37- št. kolonij pri 37°C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost
razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml.
EN - enterokoki - v odsotnosti drugih bakterij pokazatelj starejšega fekalnega onesnaženja

V splošnem lahko ugotovimo, da smo uporabnikom distribuirali ustrezno in
kvalitetno pitno vodo. Na vodovodnem sistemu Grosuplje je bil z vzorčenjem potrjen
vzrok neskladnosti na hišnem vodovodnem sistemu. Uporabnik je prejel ustrezna
navodila.
Na vodovodnem sistemu Sevnik je bil zaradi povišane motnosti enkrat uveden ukrep
prekuhavanja pitne vode za prehrambene namene v trajanju 3 dni.
Na vodovodnih sistemih Grosuplje (vrtina Kačjak, črpališče Dobje), Šmarje Sap
(vrtina Stavka), Sevnik (zajetje Sevnik), Velike Lipljene (zajetje Mrzlica) in Žana
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(vrtina Žalna) je bila vzorčena tudi surova voda pred pripravo. Rezultati vzorčenj
na vseh vodnih virih, razen na vodnem viru Žalna, izkazujejo prisotnost fekalnega
onesnaženja (E.coli, koliformne bakterije, enterokoki).

Dezinfekcija pitne vode

Surova voda na zajetju se pred distribucijo uporabnikom dezinficira s plinskim
klorom. Mnogokrat uporabnik lahko zaznava specifični vonj, kar je slaba stran
take dezinfekcije. Prag vonjanja za klor v pitni vodi je okoli 0,6 mg/l prostega
klora. Posamezniki ga zaznajo že pri koncentraciji 0,2 mg/l. V topli vodi je vonj
intenzivnejši. Če ima pitna voda vonj po kloru, se to ne obravnava kot neskladnost,
razen če vrednost prostega klora presega 0,5 mg/l.
Namen dezinfekcije je preprečevanje nastajanja in rasti mikroorganizmov, parazitov,
njihovih razvojnih oblik, ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje uporabnikov.
Glede na stanje vodnih virov, pri katerih je praviloma zaznati sledi fekalnega
onesnaženja, je dezinfekcija pitne vode priporočljiva in nujna.
Na območju kjer vodovodne sisteme upravlja Javno komunalno podjetje Grosuplje
se vrednost prostega (rezidualnega) klora, ki se nahaja v vodi po reakciji, giblje v
okviru 0,05-0,4 mg/l.
Pojasniti velja zmotno prepričanje, da voda, ki je »bele« barve ne pomeni, da
vsebuje klor. Voda se običajno “obarva belo” zaradi vsebnosti zračnih mehurčkov.

Trdota pitne vode po vodovodnih sistemih
VODOVODNI SISTEMI
v občini Grosuplje

TRDOTA VODE* [°dH]

GROSUPLJE

16,6-18,1

ŠMARJE SAP

18,2

ŽALNA

17,1

VELIKE LIPLJENE

18,5

SEVNIK

16,4

*Prikazane so največje izmerjene vrednosti na vodovodnem sistemu

LESTVICA TRDOTE VODE:
0 – 4 °dH zelo mehka (destilirana voda)
4 – 8 °dH mehka voda (deževnica)
8 – 18 °dH srednje trda voda (večina vodovodnih vod)
18 – 30 °dH trda voda
nad 30 °dH zelo trda voda
Nemške stopinje (°dH) – 1 °dH ustreza 1 mg CaO v 100 mL vode

41

Obveščanje

V januarju 2018, ob položnici za december 2017, ste bili obveščeni o različnih
načinih obveščanja javnosti s področja oskrbe in kvaliteti pitne vode.
Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ter obveščanje v
primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti pitne vode, se
bo izvedlo na tri načine:
1. Preko objav na lokalnem radiu Zeleni val
2. Preko spletne stran www.jkpg.si in
3. Preko individualne prijave uporabnika z e-poštnim naslovom ali gsm na
elektronska obvestila upravljavca. Prejeli boste obvestilo na e-poštni naslov ali
preko SMS sporočila na vaš gsm. Prijava je možna na spletni strani
www.jkpg.si
V kolikor se uvede ukrep prekuhavanja vode v prehrambne namene, upoštevajte
naslednje:

Navodila o prekuhavanju vode

Potem, ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še 1 minuto. Ker se pogoji
delovanja na klice spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višino, je najbolje vretje
podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočamo, naj voda vre tri minute. Na ta način
uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike patogenih bakterij, viruse ter tudi ciste
giardiae in kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to
vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom (npr. bolniki
z AIDS-om).
Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v
isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku v čisti in pokriti posodi.
Tako pripravljeno vodo lahko za pitje uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.
Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To
dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane
tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. pivnik, filter za kavo).
Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo
čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.

POVZETEK

• Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
• 3 minute vretja pomeni široko varnost.
• Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato
filtriramo.
• Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja.
• Vodo shranimo na hladnem.
• Za pitje jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.
(Vir: www.nijz.si)
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Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega
omrežja
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med
priključkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe pitne vode. Hišno
vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno
vzdrževati. Kot minimalno in redno vzdrževanje naj upravljavec sistema za oskrbo s
pitno vodo uporabnikom zagotovi naslednja priporočila.
Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo tega dne teče vsaj 2 minuti (curek naj
bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se
temperatura vode na pipi ustali. Vsaj enkrat krat na 14 dni je treba na vseh pipah
sneti in očistiti mrežice ali druge nastavke. Čiščenje pomeni spiranje z vodo, ki teče
po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje vodnega kamna. Na mestih, kjer voda v
omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije temperature vode.
Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je treba enkrat na teden
spirati vodo iz slepih rokavov.
(Vir: www.nijz.si)
Sestavni del hišnega vodovodnega omrežja je tudi vodomerni jašek, za
katerega priporočamo, da ga redno pregledujete (vsaj na 3 mesece). Z rednim
pregledovanjem boste preprečili nekontroliran odtok vode v primeru okvare
hišnega vodovodnega omrežja ter ustreznost zaščite pred zmrzaljo in poletnim
pregrevanjem.

Prijava na e-Obvestila
S prijavo na e-OBVESTILA boste v najkrajšem
možnem času obveščeni o morebitnih
motnjah pri izvajanju komunalnih storitev na
vašem odjemnem mestu. Obveščeni boste
preko elektronske pošte in kratkega SMS
sporočila.
Storitev je v obeh primerih brezplačna.
Obiščite: www.jkpg.si in se prijavite.
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SERVISNE INFORMACIJE
Javno komunalni podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje
Uradne ure: pon–pet: med 8.00 in 13.00
Obiščite tudi našo spletno stran www.jkpg.si, kjer so vam na voljo še druge
informacije ter potrebni obrazci.
Dejavnosti

Kontakti

Dežurne številke
(izven delavnega časa:
pon. – pet. po 15. uri ter
vikendi in prazniki):

Splošna služba

info@jkpg.si
01 78 88 910

Oskrba s pitno vodo

pitnavoda@jkpg.si

041 649 540

Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda

odpadnevode@jkpg.si
01 78 88 924

051 659 934

Odvoz iz greznic in malih
komunalnih čistilnih
naprav

prevzem.blata@jkpg.si
01 78 88 954

051 659 934

Oskrba s toploto

info@jkpg.si
051 350 100

051 350 100

Dimnikarske storitve

dimnikar@jkpg.si
01 78 88 956

041 287 436

Pogrebna služba

info@jkpg.si
031 665 444

031 665 444

Služba za reklamacije

reklamacije@jkpg.si
01 78 88 928

Center ravnanja z
odpadki (CERO)
Špaja dolina
zbirni center in
odlagališče nenevarnih
odpadkov, Sp. Blato 1,
1290 Grosuplje

cero@jkpg.si
01 78 88 943
051 273 478

Delovni čas
Poletni (15. 3. - 14. 11.):
pon-pet med 7.00 in 19.00
sobota med 8.00 in 15.00
Zimski (15. 11. - 14. 3.):
pon-pet med 7.00 in 16.00
sobota med 8.00 in 13.00

Izdajatelj: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (JKPG)
Grosuplje, februar 2018

