SPOŠTOVANI!
Obveščamo vas, da v mesecu juniju skupaj s Knjižnico Logatec in Prijazni do okolja
organiziramo IZMENJEVALNICO in BUKVARNO.
Na dogodku lahko brezplačno sodeluje vsak, ki ima doma lepo ohranjene stvari,
oblačila, knjige in jih želi zamenjati ali podariti.
IZMENJEVALNICA– izmenjajte rabljena in lepo ohranjena oblačila, igrače in predmete.
Zaželeno je, da nekaj prinesete in tudi odnesete. V zadnji uri bo mogoče stvari
odnesti tudi brez izmenjave.
BUKVARNA – Posvojite odrabljene knjige.
•

Kje?
o
o

•

Dogodek se bo odvijal na ploščadi pred Knjižnico Logatec od 8.30 do
12.30
Za izmenjevalnico in bukvarno bodo pripravljene ločene mize po
katerih se bo lahko razporedilo predmete za izmenjavo.

Še nekaj pomembnih informacij!
o Po končanem dogodku moramo prostor pustiti v takšnem stanju, kot
smo ga prejeli.

PORAČUN
V mesecu maju smo odčitavali števce na naslednjih ulicah: Jačka, Plesiše, Pod bori, Rovtarska
cesta, Rožna ulica, Sončna pot, Stara cesta, Stara pot, Titova ulica, Tomšičeva ulica, Ulica
dolomitskega odreda ter v naseljih Rovte, Rovtarske Žibrše, Medvedje Brdo, Lavrovec in
Vrh Sv. Treh Kraljev.
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.

DODATNA POSODA ZA ODPADNO EMBALAŽO
Na ekoloških otokih se v zadnjem času pred zabojniki pojavlja zelo veliko mešane komunalne odpadne embalaže
(MKOE). Posledično so ekološki otoki neurejeni. Ker je zbiranje MKOE (plastike, pločevink, tetrapakov in druge
embalaže) z zakonodajo predpisano po načelu od vrat do vrat in tako organizirano že več kot 10 let, bomo
zabojnike za MKOE na ekoloških otokih odstranili. Uporabnikom iz gospodinjstva, ki smatrajo, da jim obstoječa
prostornina zabojnika ne zadošča, pa omogočamo namestitev dodatne posode za embalažo na svojem odjemnem
mestu. Posoda je brezplačna. Za naročilo dodatne posode za MKOE pokličite na telefonsko številko 01 7508 110 in posodo vam
dostavimo.
NOVE CENE KOMUNALNIH STORITEV
Uporabnike obveščamo, da je dne, 15. 4. 2021, Občinski svet Občine Logatec sprejel Sklep o določitvi cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in je tudi objavljen v majski številki Logaških novic (LN št. 5/21). 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 2021. Nove cene se uporabljajo od 1. 5. 2021 dalje.
Na dejavnostih oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje ter ravnanje s komunalnimi odpadki (storitve zbiranje komunalnih
odpadkov ter zbiranje bioloških odpadkov) se cene na vseh storitvah znižajo. Izjema sta le ceni storitev obdelave in odlaganja
komunalnih odpadkov, saj je za ti gospodarski javni službi zadolžen koncesionar Kostak d.d.. Ceni za omenjeni storitvi, veljata
od 1. 1. 2021 dalje.
Nove potrjene cene in tudi obstoječi faktor prerazporeditve količin med uporabnike je objavljeno 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.
Komunalno podjetje Logatec d.o.o., maj 2021

