Pozdravljeni!
Jesenski čas je čas za ureditev okolice in obcestne vegetacije z
namenom zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu.
Lastniki oziroma uporabniki zemljišč so dolžni ob občinski
cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte
ali druge visoke nasade ali poljščine tako, da ne segajo na
občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali
onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo prometa. Zagotovljena
morata biti prost profil ceste in predpisana preglednost, da je omogočen pregled in
dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna
oprema ter cestne naprave in ureditve.
Območje ceste predstavlja prostor, na katerem je cesta, z varovalnimi pasovi in zračni
prostor v višini 7 metrov nad najvišjo točko vozišča. Z namenom preprečitve škodljivih
vplivov okolice na cesto ter promet na njej in obratno, je raba prostora v varovalnem
pasu občinske ceste omejena.

V skladu z Odlokom o občinskih cestah v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/12, 78/13 in 10/14) varovalni pas občinske ceste obsega območje, ki se meri od zunanjega
roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od
tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša največ:
• pri lokalni cesti 8 m,
• pri zbirni cesti 8 m,
• pri krajevni cesti 6 m,
• pri javni poti 5 m.
Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
upravljavca cest, ki za tak poseg izda soglasje, če s predlaganim posegom v varovalnem
pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve
zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza. V nobenem primeru
ni dovoljen kakršen koli trajni poseg lastnika nepremičnine v pas, ki se od roba cestišča
nahaja 2 m. Odstop od tega pravila je dopusten le ob soglasju organa občinske uprave,
pristojnega za promet.
Pri odstranjevanju snega s streh, funkcionalnih in drugih površin je
prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora
odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno
odvodnjavanje, ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira pešcev in
prometa z vozili. Prav tako je prepovedano 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. Priporočljivo je, da zaradi preglednosti višina žive meje ne presega višine 75 cm
od nivoja vozišča.
Vsa dela ob cesti je potrebno predhodno zavarovati z
ustrezno prometno signalizacijo, na podlagi predhodnega
obveznega dogovora z vzdrževalcem občinskih cest. Vse
lastnike gozdov in podjetja, ki se ukvarjajo s sečnjo in
spravilom lesa, prosimo, da z vozišča vselej pospravijo
ostanke, ki nastanejo pri spravilu in prevozu lesa. Vsi lastniki
gozdov, predvsem pa lastniki obrežnih gozdov, naj
odstranijo obstoječe in ne ustvarjajo novih zbirališč lesa (hlodovina, drva, vejevje) ali
odlagajo kakršnih koli drugih predmetov v varovalnih pasovih ceste.
Vse občanke in občane naprošamo, da upoštevajo zgoraj navedene napotke in
obrežejo žive meje ter drugo vegetacijo na svojih zemljiščih ob cestah in s tem
zagotovijo varnost vseh udeležencev v prometu.
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PREJEMANJE OBVESTIL
Obveščamo vas, da smo aktivirali nov sistem obveščanja o oporečnosti in motnjah dobave pitne vode in drugih nujnih
obvestilih. Obveščanje bo potekalo preko sporočil na elektronski naslov ali SMS sporočil na mobilni telefon.
Prijava na obvestila je mogoča na naši spletni strani www.kp-logatec.si, gumb e-obveščanje.
Pri registraciji je potrebno navesti ime, priimek, telefonsko številko in/ali e-mail naslov ter na
koncu izbrati lokacijo objekta. Po vpisanih podatkih je potrebno označiti še, da ste seznanjeni z
informacijami glede obdelave osebnih podatkov in klikniti gumb PRIJAVI SE. V nadaljevanju
postopka je potrebno potrditi še prijavno kodo, ki jo prejmete v SMS sporočilu in/ali e – mailu.

OPRAVIČILO - obračun storitev za OBDELAVO in ODLAGANJE komunalnih odpadkov
Spoštovane stranke obveščamo, da je bila pri obračunu komunalnih storitev
za meseca junij in julij (računi, ki ste jih prejeli začetek julija in začetek
avgusta) pri storitvah za obdelavo komunalnih odpadkov in odlaganje
ostankov komunalnih odpadkov upoštevana prenizka cena storitve. Storitev
vam zaračunavamo v imenu in za račun podjetja Kostak, d.d., ki ga je Občina Logatec izbrala za
koncesionarja omenjenih storitev, cena storitev pa je potrjena s Sklepom o spremembah Sklepa o
določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je objavljen v
Uradnih objavah Občine Logatec, dne 23. 12. 2020, in velja od 1. 1. 2021 dalje. Pri obračunih za mesec avgust
in september (računi, prejeti začetek septembra in začetek oktobra) je bil oziroma je izveden poračun
razlike v ceni, kar pomeni, da je za storitev OBDELAVA KO poračunana razlika v ceni za 0,03478 EUR/kg
in za storitev ODLAGANJE KO je poračunana razlika v ceni za 0,0003 EUR/kg. Razlika v ceni je poračunana
v dveh mesecih, in sicer: glede na količino odpadkov meseca junija je bil poračun izveden pri računu za
mesec avgust, in glede na količino odpadkov meseca julija je poračun izveden pri računu za mesec
september. Poračun je izveden na ločeni postavki in s tem pregledno prikazan.
Za napako in nevšečnosti se vam ISKRENO OPRAVIČUJEMO in VAS PROSIMO ZA RAZUMEVANJE.
PORAČUN
V mesecu septembru smo odčitavali števce na naslednjih ulicah: Čevica, Gubčeva ulica, Kidričeva ulica, Kraigherjeva ulica, Loka,
Mali most, Naklo, Nazorjeva ulica, Ograde, Partizanska ulica, Pavšičeva ulica ter naselja Kalce, Hotedršica, Novi Svet, Ravnik pri
Hotedršici in Žibrše.
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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