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AVGUST 2014

KAJ VSE JE PREPOVEDANO ODLAGATI V KANALIZACIJO

Na čistilnih napravah, ki jih ima naše podjetje v upravljanju, naši zaposleni ugotavljajo, da občani v kanalizacijo mečejo vrsto
stvari, ki vanjo ne sodijo in ki povzročajo celo vrsto težav na čistilnih napravah, kanalizacijskem sistemu kot tudi nekatere
druge škodljive posledice.
V kanalizacijo NE SODI:
- sredstva za nego dojenčkov, kot so plenice za enkratno uporabo, hladilni in vlažilni robčki, vata, palčke za
ušesa,
- toaletni pripomočki za odrasle, kot so vložki, tamponi, kondomi, plenice,
- tekstil (nogavice, krpe, spodnje perilo, ….)
- drobni plastični predmeti, embalaža,
- različni trdi odpadki,
- plastenke,
- organski odpadki (ostanki hrane, maščobe in olja, pokošena trava, listje),
- gradbeni odpadki (malta, cement, deske),
- nevarne snovi kot so barve, topila, škropiva, dezinfekcijska sredstva, kisline, zdravila, odpadna olja in naftni
derivati.
Odpadki kot so kozmetični pripomočki in tekstil tvorijo vlaknaste in nitaste odpadke, ki mašijo črpalke, lahko zamašijo grablje
na čistilni napravi.
Trdi odpadki lahko povzročijo zamašitve kanala in posledično lahko pride do zaplavljanj. Na čistilnih napravah pa lahko
povzročijo strojelom na tekalnih kolesih na črpalkah ter lomljenje polža v kompaktorju.
Olja in maščobe povzročajo mastne obloge na kanalizaciji in zmanjšujejo pretočnost v ceveh. Na čistilnih napravah pa
povzročajo pojav plavajočega blata, ki otežuje čiščenje odpadne vode.
Hrana v kanalizaciji pa je odlična vaba za podgane, ki se lahko prekomerno razmnožijo. Lahko vdrejo v stanovanja
in uničijo plinsko in električno napeljavo ter pohištvo. Zaradi prerazmnožitve obstaja tudi nevarnost bakterijske
okužbe prebavil pri ljudeh. Podgane so znane prenašalke bolezni.
Nevarni odpadki povzročajo na čistilnih napravah prekomerno obremenitev. Posledično mikroorganizmi, ki vršijo biološko
čiščenje, nabreknejo, nastane plavajoče blato, poraba kisika in posledično električne energije se močno poveča, s tem pa
tudi strošek čiščenja.
Prav tako je v kanalizacijo PREPOVEDANO odvajanje:
- hlevskega gnoja, gnojevke,
- svežega ali pregnitega blata iz greznic,
- tekočih odpadkov iz klavnic, vinskih kleti, mlekarn,…
- silažne vode.
Pooblaščeni izvajalec praznjenja greznic in odvoza blata iz malih čistilnih naprav na območju občin Rogaška Slatina,
Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli je javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o..
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SPREMEMBE LASTNIKA ALI PLAČNIKA, NAJEMNIKA

Ponovno bi vas želeli opozoriti, da je potrebno vsako spremembo lastnika, najemnika ali plačnika pismeno sporočiti na
naslov podjetja. Posebej bi vas radi opozorili, da je v primeru prodaje objekta PRODAJALEC dolžan javiti spremembo
lastnika. Enako velja tudi v primeru najema; spremembo mora javiti STARI NAJEMNIK ali LASTNIK OBJEKTA. V primeru
dedovanja oz. smrti lastnika pa je obveznost javljanja sprememb lastnika na strani novega lastnika.
Prav tako prosimo, da v primeru navedenih sprememb, popišete stanje vodomera. V pismenem obvestilu – obrazec
»Izjava o spremembi« - je potrebno navesti prejšnjega lastnika, plačnika oz. najemnika, novega lastnika, plačnika oz.
najemnika, točen naslov objekta, točen naslov, kamor se pošiljajo računi in stanje vodomera. Vlogi za spremembo je
potrebno priložiti ustrezno dokumentacijo, ki je podlaga za spremembo (kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, sklep o
dedovanju. ipd.). Prav tako mora biti pred spremembo poravnan dolg predhodnega uporabnika odjemnega mesta.
V kolikor vloga ne bo popolna (izpolnjeni vsi podatki, priložena dokumentacija, stanje vodomera, plačan dolg),
SPREMEMBE NE BOMO IZVEDLI.
Pri tem bi vas želeli opozoriti, da je na podlagi Odloka o oskrbi s pitno vodo, Odloka o ravnanju z odpadki in Odloka o
odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih voda, sporočanje sprememb glede lastnika, plačnika oz. uporabnika komunalnih
storitev OBVEZNO. Kazen za fizično osebo, ki ne sporoči spremembe podatkov, znaša do 400 EUR.
OKP Rogaška Slatina

