NOVICE IN OBVESTILA
V podjetju skrbno spremljamo razmere in izvajamo priporočene ukrepe NIJZ za učinkovito preprečevanje širjenja
koronavirusa COVID-19. V prizadevanjih za preprečevanje širitve okužbe smo v podjetju sprejeli določene ukrepe, da
nemoteno izvajamo storitve gospodarskih javnih služb.
Do preklica velja:
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Vse stranke obveščamo, da do nadaljnjega ni uradnih ur in poslovanja blagajne.
Naprošamo vas, da položnice poravnate preko drugih možnih oblik plačila. Prosimo, da
z nami komunicirate:
 pisno: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice,
 preko elektronske pošte: info@jeko.si,
 telefon v času običajnih uradnih ur: 04 581 04 00 (vse kontakte najdete na
https://www.jeko.si/o-podjetju).
Redni odvoz odpadkov poteka ustaljeno, brez sprememb. Zaprta sta le ZBIRNA CENTRA,
ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV pa je zamaknjen.
Vse, ki boste na vrtovih opravljali spomladanska dela in imeli večje količine zelenega
odreza in/ali kosovnih odpadkov prosimo, da jih hranite na dvorišču ali vrtu, dokler
zbirna centra zopet ne odpreta svojih vrat oziroma se odvoz kosovnih odpadkov ne bo
ponovno izvajal. Pozivamo vas, da odpadkov ne odlagate v naravo, okoli ekoloških
otokov ali pred vhodom v zbirni center.

Vzdrževanje javne kanalizacije se izvaja ustaljeno, spremenjen je le začetek rednega
praznjenja greznic in MKČN, ki je predvidoma zamaknjen za en mesec. O novih terminih
praznjenja boste pravočasno obveščeni.

Oskrba s pitno vodo se izvaja nemoteno in zaradi epidemije ni sprememb. Redne
menjave vodomerov in letni popisi se bodo izvedli predvidoma z enomesečnim
zamikom. Stanje vodomera lahko sporočite preko spletne aplikacije
https://www.komunala.info/.

Distribucija in oskrba z zemeljskim plinom poteka ustaljeno. Redne menjave plinomerov
bomo izvedli z zamikom, ravno tako izvedbo novih plinovodnih priključkov.

V pogrebni službi se dnevno prilagajamo razmeram in sprejemamo ukrepe za ublažitev
širjenja
koronavirusa.
Tekoča
obvestila
najdete
na
spletni
strani
https://www.jeko.si/pogrebna-sluzba.

Osebe, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na Pitna voda iz javnih
okužbo s koronavirusom v domači oskrbi, morajo osebne vodovodnih sistemov
odpadke (uporabljene robčke, maske in rokavice iz lateksa) ter
je tudi v času
odpadke od čiščenja prostorov (krpe za enkratno uporabo)
epidemije
odložiti v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zdravstveno ustrezna
zavezati. To vrečo morajo nato namestiti v drugo plastično in primerna za pitje.
vrečo za odpadke in tudi to tesno zavezati ter jo ločeno hraniti
vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane
komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Uporabnike
prosimo za dosledno upoštevanje navodil, saj boste s tem
preprečili širjenje okužbe.

Higienski robčki in
krpe za razkuževanje
ne sodijo v
straniščno školjko.

SPREMENJENE CENE KOMUNALNIH STORITEV
Spoštovane občanke, spoštovani občani,
priložena položnica bo od tega meseca dalje nekoliko
višja. Dovolite nam, da pojasnimo zakaj.
Podjetje mora skladno s predpisi pozitivno poslovati na
vsaki dejavnosti, cene pa morajo biti usklajene s
predpisano metodologijo o oblikovanju cen obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb (uredba MEDO).
Večina cen se v obdobju zadnjih treh let ni spreminjala
(nekatere se niso celo od 1.4.2014), stroški dela,
materiala in storitev pa so seveda v tem času rasli. To
pomeni, da nekatere dejavnosti poslujejo negativno in
sicer: odvajanje odpadnih vod, čiščenje odpadnih vod,
oskrba s pitno vodo in zbiranje komunalnih odpadkov.
Pri prvih treh dejavnostih cena zajema več postavk:
omrežnino, okoljske dajatve in storitev samo (vodarina,
odvajanje odpadnih vod, čiščenje vod). Pri zbiranju
komunalnih odpadkov cena zajema dve postavki: ceno
storitve in ceno javne infrastrukture.
Omrežnine se letos na položnicah še ne bodo povišale,
se bo pa iz občinskega proračuna občine Jesenice z
rebalansom zagotovilo približno 72.000 evrov za
subvencioniranje le teh. Omrežnina na položnici je tisti
del cene, ki pri vodovodnih in kanalizacijskih sistemih
pokriva stroške potrebnih zamenjav infrastrukture
zato, da sistema delujeta nemoteno. Splošne ocene so,
da optimalno in kakovostno vodovodni in kanalizacijski
sistem delujeta od 30 do 50 let, po tem času je
infrastruktura dotrajana in potrebna temeljite prenove.

Kljub vlaganjem v oba sistema v preteklih letih je velik
del jeseniškega vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja dotrajan, načrtovane so nove obnove in
izgradnje.
Cene za opravljene storitve so v zadnjih letih rasle
predvsem na račun višanja stroškov dela. Plače
zaposlenih so se namreč v vseh teh letih usklajevale
skladno s kolektivno pogodbo, potrebno pa je bilo tudi
upoštevati določila Zakona o minimalni plači, na
podlagi katerega so se plače zaposlenim dvignile.
Stroški izvajanja storitev odvajanja odpadnih vod so se
od zadnje spremembe cen v decembru 2015 do danes
denimo zvišale za 40,8 %. Pri zbiranju komunalnih
odpadkov na porast cene močno vplivata porast
stroškov na račun zaščitnih delovnih sredstev in stroški
rednega vzdrževanja že precej iztrošenega voznega
parka. Poleg tega po primerjavi elaboratov za leto 2014
in 2020 opazimo, da se je količina zbranih komunalnih
odpadkov in embalaže povečala za približno 14,2 %, za
približno toliko se je povečala tudi količina vseh zbranih
kuhinjskih odpadkov.
Na koncu naj dodamo še slednje: res je, da se je v
javnosti večkrat izpostavljalo, da je bilo poslovanje
podjetja JEKO vsa ta leta vendarle finančno pozitivno.
To je bilo mogoče zato, ker tudi druge občine izdatno
plačujejo, da lahko svoje odpadke pripeljejo na
Odlagališče Mala Mežakla. A odlagalno polje na Mali
Mežakli se hitro polni in nerealno je pričakovati, da bo
ta finančni model na daljši časovni rok vzdržen. Zato
je ta, sicer nepriljubljen ukrep dvigovanja cen, nujen.

