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Pozdravljeni!
VZDRŽEVANJE POSOD ZA BIORAZGRADLJIVE ODPADKE
Prihajamo v zimsko obdobje, zato se bo odvoz biorazgradljivih odpadkov s tedenskega
spremenil v odvoz na štirinajst dni. Nočne temperature se lahko spustijo pod 0°C in
posledično zaradi večje vsebnosti vlage vsebina biorazgradljivih posod zamrzne. Pri
praznjenju vaših posod moramo biti previdni tudi mi, saj lahko zaradi zmrzovanja odpadkov
posoda poči. Za preprečevanje zmrzovanja vsebine vam svetujemo sledeče:
• pred odložitvijo biorazgradljivih odpadkov v posodo le-te dobro odcedite,
• v posodo ne zlivajte tekočin,
• odpadkov ne tlačite premočno,
• poslužujte se uporabe 120 l biorazgradljivih vreč, ki jih namestite v posodo, saj poleg
večje higiene zagotavljajo v hladnejši polovici leta tudi lažje praznjenje,
• priporočamo, da dan pred odvozom biorazgradljivih odpadkov, posodo spravite v
hišo/garažo oziroma toplejši prostor in jo šele ob 6 uri zjutraj postavite na odjemno
mesto.

Kdaj se praznijo zabojniki za biološke odpadke?
POLETNI ČAS (1. 3. - 31. 10.) – VSAK TEDEN
ZIMSKI ČAS (1. 11. - 28. 2.) - ENKRAT na 14 dni.

KOMPOST
Največja prednost pred organskimi gnojili je domač kompost, ki ohranja
trajni humus v tleh. Dobro ga je čim več pridelati sam in pametno porabiti
na vrtu.
KRATKA NAVODILA ZA KOMPOSTIRANJE
Kompostnik priporočene velikosti 1 m2 površine in do 1,5 m višine naj bo postavljen v
polsenci in v zavetrni legi. Sestava kompostnega kupa:
• dno komposta: plast grobega materiala, kot so veje, slama, manjši leseni delci, ki
zagotovijo zračnost in odtok vode iz kompostnega kupa;
• zelena plast komposta: kuhinjski biološki odpadki – ostanki hrane, jajčne lupine,
ostanki sadja in zelenjave, sveža pokošena trava, ostanki odmrlih hišnih,
balkonskih in vrtnih rastlin;
• rjava plast komposta: zdrobljeni ostanki drevja in grmovja po rezanju, odpadlo
suho listje, slama, seno, šota, zemlja sobnih in balkonskih rastlin, žagovina
naravnega lesa, luščine oreščkov, kavne in čajne usedline, papir, lepenka;
• na kompost ne sodijo maščobe in kosti.

Dno komposta se prekrije z zeleno in nato z rjavo plastjo. Obe plasti se menjata do
maksimalne višine 1,5 metra. Za optimalni razkrojni proces je pomembna zadostna
prisotnost kisika, zato mora biti kompostni kup dovolj zračen in vlažen, da ne gnije
in se ne izsuši.

ZIMSKA SLUŽBA
Naloga zimske službe je izvajanje dejavnosti in opravil, potrebnih za
zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah.
Zimska služba obsega vzdrževanje prevoznosti, pripravljalna dela pred
nastopom zime, nadzor nad stanjem prevoznosti in razmer na cestah,
odstranjevanje snega s cestišča in z drugih javnih površin ter posipanje poledice na cestišču
in ostalih javnih površinah. Pri izvajanju službe pa nam težave povzročajo nepravilno
parkirana vozila, zoženi odseki na cestah, slepe ulice, dvignjeni pokrovi jaškov ter drevje in
ostale ovire ob cestah, ki gledajo v svetli profil ceste.
POMEMBNO:
• Pri odstranjevanju snega s streh, funkcionalnih in drugih zasebnih površin je
prepovedano zametavati javne prometne površine.
• Sneg se mora odlagati na lastnem zemljišču, pri čemer mora biti
zagotovljeno odvodnjavanje.
• Odstranjeni sneg ne sme ovirati pešcev in prometa z vozili.
• Prepovedano je odvajati padavinske odpadne vode z zasebnih zemljišč
preko javnih površin, cest in priključkov in jih priključevati na sistem odvodnjavanja
meteornih vod z javnih površin in cest.
Naprošamo vas za malo potrpljenja v času močnega sneženja in ob močnih zametih ali
plazovih, saj prevoznosti ni vedno mogoče zagotoviti takoj.
Trudili se bomo za čim hitrejšo vzpostavitev varnosti in prevoznosti na cestah, po
prioritetnem vrstnem redu. Vas pa prosimo, da ustrezno zimskim razmeram opremite svoje
konjičke in na noge nataknite ustrezno obutev.
V času snega, vas prosimo, da na dan praznjenja posod za odpadke
očistite sneg na in ob posodah in tako omogočite, da jih lahko delavci
izpraznijo.
V zimskem času se lahko zgodi, da delavci ponekod zaradi obilnega
sneženja, poledenelih ali zasneženih cestišč po vnaprej določenem
urniku ne bodo mogli izprazniti vseh zabojnikov. V takem primeru
prosimo, da neizpraznjeni zabojnik pustite na prevzemnem mestu.
Izpraznili ga bomo namreč takoj, ko bodo vremenske razmere in razmere
na cestah to dopuščale.

PORAČUN
V mesecu oktobru smo odčitavali števce na naslednjih ulicah: Jamnica, Klanec, Mandrge, Notranjska cesta, Pod gozdom, Poljska
pot, Pri lesniki, Pri malem mostu, Šolska pot ter v naseljih Jakovica, Laze, Grčarevec, Petkovec ter Zaplana.
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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