Spoštovani!

črpališč in čistilnih naprav, v katerih je biološka
faza
čiščenja
upočasnjena
zaradi
mikroorganizmov, na katere imajo odpadne
maščobe slab vpliv.

Komunalno podjetje Logatec d.o.o. je izvajalec
javne službe odvajanja komunalne in padavinske
odpadne vode na območju občine Logatec.
Podjetje upravlja z javnim kanalizacijskim
omrežjem v naseljih Logatec, Kalce, Rovte in Laze
ter z manjšima kanalizacijskima sistemoma v
naselju Grčarevec in Hotedršica.

Vpliv neustrezno zavrženih odpadkov v odtok:

 Eno največjih težav, s katerimi se srečujemo so v
odtok odvrženi vlažilni robčki ter ostale krpe in
krpice, ki se v vodi ne morejo razgraditi in zato
mašijo cevi, se nabirajo na grabljah v čistilni
napravi in povzročajo okvare črpalk. Krpe se
ovijejo okoli rotorja in s tem prispevajo k
pregretju črpalk.

https://bahmut.in.ua/novosti/v-artemovske/1899-stvorennya-konkurentnogo-rinkuteplopostachannya-v-bakhmuti-mozhlivosti-ta-pereshkodi

 Problem nastaja tudi z ostanki hrane, ki jih
odvržemo v WC školjke, saj v kanalizacijskem
sistemu predstavljajo vir hrane za podgane in
druge moteče organizme ter so vir maščob, za
katere vemo, da so škodljive, če pridejo v to
okolje.

Kako lahko preprečimo učinek negativnih
vplivov za kanalizacijo?

https://www.komunala-izola.si/jom3/index.php/sl/rssnovice/163-kaj-ne-sodi-vkanalizacijo-novo

 Opažamo tudi povečano vsebnost maščob v
kanalizacijskem sistemu. Le te se v ceveh
posušijo in postopoma nabirajo na robovih cevi
in s tem zmanjšujejo ter postopoma zamašijo
pretok vode po njih. To ogroža delovanje

S sleditvijo teh treh smernic lahko skupaj
zmanjšamo potrebo po servisnih delih in
vzdrževanju ter s tem zmanjšamo
stroške in pridobimo na dragocenem
času.

V hišni odtok ne zlivamo strupenih
1. snovi in snovi, ki
razvijajo
strupene
pline ali eksplozijske
mešanice.
2. Vanj ne mečemo ostankov hrane, pepela,
mavec, pesek, les, oziroma kar koli bi se
lahko v ceveh nabiralo in jih postopoma
mašilo.
3. Tako, da vlažilne robčke, krpe, krpice in
tekstil pravilno odvržemo v zato primeren
zabojnik in ne v hišni odtok, kjer
predstavljajo nevarnost za zamašitev,
delovanje črpalk in čistilnih sistemov.

vir: https://www.shutterstock.com

PORAČUN
V mesecu maju smo odčitavali števce na
naslednjih ulicah: Cankarjeva cesta, Cesta 5.
maja, Cesta talcev, Gozdna pot, Grajska pot,
Gregorčičeva ulica, Jačka, Krpanova ulica,
Levstikova ulica, Nova vas, Plesiše, Pod bori,
Rovtarska cesta, Rožna ulica, Sončna pot, Stara
cesta, Stara pot, Titova ulica, Tomšičeva ulica in
Ulica Dolomitskega odreda ter v naselju Kalce.
Na osnovi odčitkov je bil narejen poračun. Poračun je bil
narejen tudi na odjemnih mestih, kjer so se v tem
mesecu izvedle menjave vodomernih števcev.
Komunalno podjetje Logatec d.o.o., maj 2019

NOVE CENE KOMUNALNIH STORITEV
Uporabnike obveščamo, da je v mesecu maju 2019 Občinski svet Občine Logatec sprejel Sklep o določitvi cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in bo tudi objavljen v junijski številki Logaških novic. Nove
cene komunalnih storitev so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), kar pomeni, da so izračunane na podlagi
načrtovanih stroškov in količin za leto 2019. Nove cene se uporabljajo od 1.5.2019 dalje.
Na dejavnosti oskrba s pitno vodo spremembe cen niso preveč občutne, malenkostno se zviša cena »vodarina«
medtem, ko se »omrežnina – VODA« zniža. Na dejavnosti odvajanje in čiščenje so se cene skupno znižale, medtem ko
so se na dejavnosti ravnanje s komunalnimi odpadki cene na enoto storitve (kg) zvišale. Cene na tej dejavnosti, veljavne
od 01.01.2017 dalje so bile prenizke za kritje stroškov. Na računu po novem tudi nista več združeni ceni storitev za
obdelavo in odlaganje odpadkov v eno ceno storitve »obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov (KO)«, ampak sta
to vsaka postavka zase, torej »obdelava mešanih komunalnih odpadkov – MKO« (kg) in »odlaganje komunalnih
odpadkov - KO« (kg). Spreminjajo se zaračunane količine na storitvah obdelava MKO ter odlaganje KO, in sicer se
prilagajajo novemu faktorju prerazporeditve količin med uporabnike, ki je izračunan na podlagi dejansko zbranih količin
odpadkov v preteklem letu (zaradi večjih količin zbranih odpadkov v letu 2018, se tudi zaračunane količine odpadkov na
uporabnike povečujejo).
Nove potrjene cene in tudi nov faktor prerazporeditve količin med uporabnike so objavljene na naši spletni strani
www.kp-logatec.si v rubriki 'ceniki'. Tam so objavljeni tudi elaborati o oblikovanju cen storitev javnih služb. Za vse
dodatne informacije smo vam na voljo.

