ZBIRNI CENTER OSTRI VRH
Komunalno podjetje Logatec d.o.o. upravlja Zbirni center Ostri vrh, ki se nahaja
na južnem pobočju Ostrega vrha. Dostopno je po stranski cesti, ki povezuje Pusto polje z
Zaplano, in je odcep ceste Logatec ̶ Rovte.
Zbirni center Ostri vrh je prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno
skladiščenje vseh vrst ločenih frakcij, ki jih izvajalcu javne službe prepuščajo povzročitelji
komunalnih odpadkov iz občine Logatec. Namenjen je zbiranju in prepuščanju v obdelavo
tistih odpadkov, ki jih občani zaradi velikosti ali drugih lastnosti ne morejo oddati v
zabojnike, ki so namenjeni rednemu zbiranju in odvozu odpadkov. Vsak uporabnik, ki želi
pripeljati odpadke na Zbirni center Ostri vrh, mora pri vhodu predložiti zadnjo položnico za
komunalne storitve, ki jih obračunava Komunalno podjetje Logatec d. o. o. S položnice
delavec na vhodu v zbirni center prepiše šifro odjemnega mesta, pod katerim se
gospodinjstvo vodi, in jo vnese v evidenco prispelih odpadkov. Po navodilu delavca se nato
odpadki razvrstijo na ustrezno mesto.
Odpadki, ki se zbirajo na lokaciji zbirnega centra, so sledeči:
• papir in lepenka
• steklena embalaža
• plastična embalaža
• mešana embalaža
• kovinski odpadki
• les
• biorazgradljivi odpadki
• olja in maščobe
• baterije in akumulatorji
• ravno steklo
• sveče
• kosovni odpadki
• električna in elektronska
• nevarni odpadki (zdravila,
oprema (HZA, TV, VGA, MGA)
fitofarmacevtska sredstva,
barve, laki itd.)
• gradbeni odpadki, ki vsebujejo
• tekstil
azbest
Delovni čas zbirnega centra Ostri vrh:
ponedeljek:
torek, sreda, četrtek:
petek:
sobota:
malica:

6:30–14:30
6:30 – 18:30
6:30 – 14:30
7:00 – 12:00
10:00 – 10:30

VARČNA RABA PITNE VODE
Vse uporabnike oskrbe s pitno vodo pozivamo k racionalni (varčni) porabi pitne vode, saj na našem območju
že od začetka januarja veljajo sušne razmere, in sicer izmenjava zmerne do izrazite suše. Vroči dnevi in
vročinski vali se bodo še nadaljevali, zato pozivamo k varčni rabi pitne vode, saj se gladina vode v
vodonosnikih niža. Varčevanje z vodo je nujno! To pomeni omejitev porabe vode za zalivanje vrtov, njiv in
okrasnih rastlin, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov ter čiščenje utrjenih površin. Pri opravljanju teh del
si velja zapomniti, da nimamo neomejenih zalog pitne vode.
vir: www.shutterstock.com

E – RAČUN
Ker bi z vami radi poslovali zeleno, omogočamo tudi možnost prejemanja mesečnih računov po elektronski pošti
ali prejema računa v spletno banko. Obrazec za izdajo E-računa prejmete na naši spletni strani www.kp-logatec.si,
med zavihki splošni obrazci.
PORAČUN
V mesecu juniju smo odčitavali števce na naslednjih ulicah: Cankarjeva cesta, Cesta 5. maja, Cesta talcev, Dol, Došce, Gorenjska
cesta, Gozdna pot, Grajska pot, Gregorčičeva ulica, Grič, Hrib, Krpanova ulica, Levstikova ulica, Lipca, Martinj hrib, Nova vas,
Pehačkova cesta, Planjave, Pod bori, Pod Grintovcem, Pokopališka pot, Strmica, Tabor, Tovarniška cesta, Ulica OF in Zelenica.
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.
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