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S 1. marcem 2022 so se spremenile cene ravnanja z odpadki
JP VOKA SNAGA je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja za leto 2022 pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana ter Elaborat
o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Elaborat pripravimo vsako
leto, kot to zahteva zgoraj navedena uredba, morebitna ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko
količino opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju pa se v elaboratih upošteva pri izračunu predračunske cene za
naslednje obdobje.
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Cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov v RCERO Ljubljana se bodo za uporabnike zvišale za 9,5 odstotka. Položnice bodo v povprečju na mesec višje za
1,03 evra. Aktualne cenike lahko preverite na naši spletni strani, in sicer na povezavi www.vokasnaga.si/odpadki/aktualni-ceniki.
Namesto tiskanega računa na svoj elektronski naslov ali v predal svoje spletne banke lahko prejmete e-račun. E-račun prinaša
številne prednosti: prejmete ga prej kot tiskanega, omogoča večjo preglednost in nadzor nad prejetimi računi, prihranite čas,
zaradi optimizacije procesa pri spremljanju e-računov in pripravi plačil pa si znižate stroške in zmanjšate porabo papirja. Za
prijavo na elektronsko obliko računa izpolnite obrazec na povezavi www.mojiodpadki.si/narocila/elektronska-oblika-racuna.
Spomladi se zopet vračamo na pogostejši odvoz bioloških odpadkov na nekaterih območjih, in sicer z mesecem
marcem v Mestni občini Ljubljana in z mesecem aprilom v primestnih občinah, zato preverite urnik praznjenja
zabojnikov:
·
·
·
·
·

na položnici, kjer so zapisani datumi praznjenja vaših zabojnikov za tekoči mesec;
prek spletne aplikacije Moji odvozi na spletni strani www.mojiodpadki.si, kjer si urnik praznjenja svojih zabojnikov lahko
tudi natisnete;
prek brezplačnega SMS-opomnika, ki vas dan pred praznjenjem posameznega zabojnika opozori na odvoz (uredite ga
prek spletne aplikacije Moji odvozi);
pokličite v naš Center za podporo in pomoč uporabnikom na telefonsko številko 01 477 96 00;
pišite nam na e-naslov vokasnaga@vokasnaga.si in seveda pripišite svoj naslov.

