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Trudili se bomo za čim hitrejšo vzpostavitev varnosti in prevoznosti na cestah, po prioritetnem vrstnem redu. 
Naprošamo vas za malo potrpljenja v času močnega sneženja in ob močnih zametih , saj prevoznosti ni vedno mogoče
zagotoviti takoj.

Spoštovani!
MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE IN OBSTOJEČE GREZNICE
Komunalno podjetje Logatec d.o.o. kot izvajalec javne službe, (v nadaljevanju IJS) opravlja tudi storitve povezane z
nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN). Uredba predpisuje
obvezno praznjenje greznic in MKČN najmanj enkrat na tri leta. Poleg Uredbe predpisuje pogoje za izvajanje storitev
povezanih z greznicami in MKČN tudi občinski Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Logaške novice, št. 10/19 in 12/20; v nadaljevanju Odlok). 6. člen Odloka določa redno praznjenje greznic enkrat na tri leta
in redno praznjenje MKČN enkrat na dve leti. Prevzeto blato iz greznic in MKČN se odpelje v obdelavo na čistilno napravo
Logatec. 
O predvidenem praznjenju posamezne greznice ali MKČN lastnike oziroma uporabnike IJS pravočasno pisno obvesti.

Hkrati obveščamo lastnike objektov, ki boste vgradili MKČN, da v kolikor boste želeli uveljavljati za 90% nižjo okoljsko
dajatev, je potrebno na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15; v nadaljevanju Pravilnik) med 3. in 9. mesecem po zagonu MKČN
izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN <50PE, kateremu obvezna priloga je poročilo o opravljenih meritvah, izdano s
strani pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa (http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5/page/1),
ki je meritve izvedel.
Analizno poročilo, ne sme biti starejše od 30 dni. Na podlagi navedenega pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega
monitoringa, naročite izvedbo meritve iztoka iz MKČN. Prosimo, da priložite tudi izjavo o lastnostih vaše MKČN, ker jo
potrebujemo za potrebe poročanja na pristojno ministrstvo. Izvajalec javne službe prvi pregled MKČN izvede naslednje
koledarsko leto po izvedbi prvih meritev.

KOLEDAR 2023
V mesecu decembru bo vsako gospodinjstvo v občini Logatec prejelo koledar za leto 2023.
Bodite pozorni na oznake ob dnevih ter legendo na koncu, saj je v koledarju objavljen tudi URNIK
ODVOZA ODPADKOV ZA LETO 2023. 
Kosovni odvoz bo še vedno potekal po predhodnem naročilu glede na izpolnjen obrazec. Za
vsako gospodinjstvo oziroma odjemno mesto bo brezplačen prvi naročen odvoz, vsak naslednji
pa bo zaračunan skladno z veljavnim cenikom podjetja.

Pogoje za praznjenje greznic in MKČN na kmetijskih gospodarstvih določata 17. in
45. člen Uredbe. Lastnik kmetijskega gospodarstva lahko izvajalcu poda vlogo za
oprostitev plačila storitev praznjenja greznic ali MKČN in vlogi priloži izjavo, da z
blatom ravna v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu. V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine
odstranjene vsebine iz greznice ali MKČN ter datumi in količine njenega mešanja z
gnojnico ali gnojevko.

ZIMSKE RAZMERE 
Prišla je zima in z zimo zimske razmere, ki zahtevajo nekoliko drugačno
organizacijo.
Bodite pozorni da:
• 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.

Prosimo vas, 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.
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Poračun:

V mesecu oktobru smo odčitavali števce na naslednjih ulicah: Jačka,
Plesiše, Rovtarska cesta, Rožna ulica, Sončna pot, Stara cesta, Stara pot,
Titova ulica, Tomšičeva ulica, Ulica Dolomitskega odreda ter naselja
Rovte, Rovtarske Žibrše, Medvedje Brdo, Lavrovec, Vrh Sv. Treh Kraljev.

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.


