SPOŠTOVANI!
Obveščamo vas, da v mesecu maju skupaj s Knjižnico Logatec organiziramo
IZMENJEVALNICO, BUKVARNO IN GARAŽNO RAZPRODAJO.
Na dogodku lahko brezplačno sodeluje vsak, ki ima doma lepo ohranjene stvari,
oblačila, knjige in jih želi zamenjati, podariti oziroma prodati.
IZMENJEVALNICA oblačil, modnih dodatkov, predmetov, igrač – prinesite lepo
ohranjene rabljene stvari, ki jih ne potrebujete več, in jih zamenjajte. Zaželeno je, da
nekaj prinesete in ravno tako odnesete. V zadnji uri bo mogoče stvari odnesti tudi brez
izmenjave.
BUKVARNA Posvojite rabljene in odpisane knjižnične knjige, prinesete lahko tudi svoje
in jih zamenjate (odnesete toliko, kolikor ste prinesli).
GARAŽNA RAZPRODAJA – ali po domače »bolšji trg« – prodajte predmete, ki jih več ne
potrebujete. Namenjena je samo občanom Logatca. Za sodelovanje se je potrebno
prijaviti na e-mail: spela.macek@kp-logatec.si ali osebno v Knjižnici Logatec.
• Kje?
o Dogodek se bo odvijal na ploščadi pred Knjižnico Logatec.
o Za izmenjevalnico in bukvarno bodo pripravljene ločene mize, po katerih se
bo lahko razporedilo predmete za izmenjavo.
o Za prijavljene prodajalce na garažni razprodaji bodo pripravljene stojnice.
Uporaba stojnic bo brezplačna. V kolikor bodo vse stojnice zasedene, bo
možnost postavitve vaših predmetov na bližnji zelenici ali stopnicah.
• Še nekaj pomembnih informacij!
o Po končanem dogodku moramo prostor pustiti v takšnem stanju, kot smo ga
prejeli.
o Neprodane oziroma podarjene stvari pospravite in odnesete s seboj.
Če boste pred ali med garažno razprodajo potrebovali kakršnekoli dodatne
informacije, se lahko obrnete na organizatorja.
o Stranišče bo na voljo v Knjižnici Logatec. V primeru slabega vremena se bo
prireditev odvijala v Prešernovi dvorani Narodnega doma.

PORAČUN
V mesecu aprilu smo odčitavali števce na naslednjih ulicah: Klanec, Loka, Mali most,
Mandrge, Naklo, Notranjska cesta, Ograde, Pod gozdom, Poljska pot, Pri lesniki, Pri malem
mostu, Šolska pot ter v naseljih Grčarevec, Laze in Jakovica.
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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MOJ UPRAVLJALEC
Vzpostavil smo nov spletni portal mojupravljalec.si, na katerem lahko dostopate do podatkov o mesečnih računih, finančne kartice in
oddajate stanje vodomera za vaše odjemno mesto
Navodila za prvo registracijo na portalu »mojupravljalec.si«
1. Ob obisku spletnega portala mojupravljalec.si (https://mojupravljalec.si) ob prvi registraciji izberete
NOV UPORABNIK.

2.

Vpišite veljaven elektronski naslov, ime in priimek uporabnika in geslo.

3.

Na vaš elektronski naslov, ki ste ga vpisali ob registraciji, boste prejeli sporočilo za aktiviranje. S klikom na obarvano ikono v
sporočilu še potrdite vaš e-poštni naslov.
Sedaj se vpišite z vašim elektronskim naslovom in geslom

4.

5.

V okence vpišite kodo stranke za moj upravljalec.si, ki jo imate zapisano na zadnjem računu zgoraj desno(8 mestna) in program
vam pokaže vaše odjemno mesto. Na desni strani pod vašim odjemnim mestom je vrstica »Podrobnosti«. Z klikom vas program
preusmeri na oddajo stanja vodomera in tudi imate pregled nad odčitki stanj vodomera.

