
OKOLIŠ ULICE
Okoliš 1: Cesta 5. maja, Gozdna pot, Jakovica, Jačka (40a, 40b, 40c, 42, 44, 81, 83 in 85), Laze, Loka, Mali most, Martinj hrib, Notranjska 

cesta (od rondoja proti Lazam, razen Notranjska cesta 68, 68A in 70), Ograde, Plesiše, Pod bori, Pod gozdom, Poljska pot,  
Pri lesniki, Pri malem mostu in Rožna ulica

Okoliš 2: Blekova vas, Dol, Došce, Hrib, Pehačkova cesta, Pod Grintovcem, Sončna pot, Tržaška cesta (od križišča Tržaška cesta -  
Blekova vas do avtobusne postaje Gorenji Logatec), Zelena pot

Okoliš 3: Gorenjska cesta,Grajska pot, Grčarevec, Kalce (od 1 do 41A ter od 49 do 50), Lipca, Planjave, Pokopališka pot, Režiška cesta, 
Strmica (razen 21A), Tičnica, Tržaška cesta (od Kmetijske zadruge Gorenji Logatec do Kalc),  Zadružna pot (razen 1 in 2)

Okoliš 4: Jamnica, Jačka (do železniške postaje do križišča s priključkom na AC),  Klanec, Notranjska cesta 79, Stara cesta, Stara pot, 
Stranska pot, Tovarniška cesta, Tržaška cesta 9 in 11, Vrtnarska pot in Zelenica

Okoliš 5: Brod, Cesta talcev, Grič, Gubčeva ulica, Kidričeva ulica, Kraigherjeva ulica, Nazorjeva ulica, Partizanska ulica, 
Pavšičeva ulica, Titova ulica, Tomšičeva ulica, Tržaška cesta (odavtobusne postaje Dolenji Logatec do križišča 
Tržaška cesta - Blekova vas), Ulica OF, Vilharjeva ulica, Šolska pot

Okoliš 6: Čevica, Gregorčičeva ulica, Krpanova ulica, Levstikova ulica, Naklo,  Notranjska cesta (od rondoja proti centru), 
Nova vas, Potoška cesta, Poštni vrt, Prešernova ulica,  Rovtarska cesta, Tržaška cesta (od križišča z Mercatorjem do 
avtobusne postaje Dolenji Logatec),  Ulica dolomitskega odreda in Vodovodna cesta

Okoliš 7: Hotedršica, Kalce (od 42 do vključno 46), Novi svet, Ravnik pri Hotedršici, Žibrše (razen od 20 do 20F ter 20K in 
27) ter Rovtarske Žibrše 39

Okoliš 8: Hleviše (razen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 in 20), Hlevni vrh (razen 3), Lavrovec, Petkovec 22, 22A, 22B, 31, 32, 32A, 33 in 34, 
Praprotno Brdo, Rovtarske Žibrše 16, 16A, 16B, 17 in 17A, Rovte ter Kurja vas, Zajele ter Zavčan do Osoj,  
Vrh Svetih Treh Kraljev

Okoliš 9: Hleviše 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 in 20, Hlevni vrh 3, Medvedje Brdo, Petkovec (razen 22, 22A, 22B, 31, 32, 32A, 33 in 34), 
Rovtarske Žibrše, Rovte (Gabrovce, Gale, Lukančič, Celerije in Gradišče ter hišne št. 35, 36 in 153), Zaplana - del

Okoliš 10: Blekova vas 26, 28, 28A, 30 in 32, Cankarjeva cesta 5 in 5a, Gozdna pot 24, 24A, 26 in 26A, Gubčeva ulica 10, 14, 
16, 18 in 20,  Klanec 18 in 20, Mandrge, Notranjska cesta 68, 68A in 70, Ograje, Pavšičeva ulica 18A, 18B in 49, 
Petkovec 14, 15, 39, 40, 41, 42, 52A, 53, 58, 63 in 64, Pod gozdom 6A, Poljska pot 11 in 26, Strmica 21A, Tabor, 
Vodovodna cesta 45, Za železnico 3, 4 in 14, Zadružna pot 1 in 2 ter  Žibrše od 20 do 20F ter 20K in 27.

Okoliš 11: Večstanovnjske stavbe, bloki, ustanove in podjetja, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o tedenskemu odvozu 
odpadkov na sledečih ulicah: Brod, Gorenjska cesta, Gubčeva ulica, IOC Zapolje I, II, III in IV, Jačka, Kalce,  
Notranjska cesta, Obrtna cona Logatec, Obrtniška ulica, Pavšičeva ulica, Prešernova ulica, Rovtarska cesta, Sončni 
log, Tovarniška cesta, Tržaška cesta, Za železnico, Šolska pot ter Cankarjeva ulica. V okolišu 11 na isti dan zbiramo 
mešane komunalne odpadke ter plastično in kovinsko embalažo.
modra barva – zbiranje embalaže
črna barva – zbiranje mešanih komunalnih odpadkov

Okoliš B1: Blekova vas, Brod, Cesta talcev, Čevica, Dol, Došce, Gorenjska cesta, Grajska pot, Gregorčičeva ulica, Grčarevec, 
Gubčeva ulica, Hotedršica, Hrib, IOC Zapolje, Kalce, Kidričeva ulica, Kraigherjeva ulica, Krpanova ulica,  
Levstikova ulica, Lipca, Naklo, Nazorjeva ulica, Notranjska cesta (7a, 10 in 14), Nova vas, Novi svet, Ograje, Parti-
zanska ulica, Pavšičeva ulica, Pehačkova cesta, Planjave, Pod Grintovcem, Pokopališka pot, Potoška cesta, Poštni vrt, 
Prešernova  
ulica, Ravnik pri Hotedršici, Režiška cesta, Rovtarska cesta, Sončna pot, Strmica, Tabor, Tičnica, Titova ulica, 
Tomšičeva ulica, Tržaška cesta, Ulica Dolomitskega odreda, Ulica OF, Vilharjeva ulica, Vodovodna cesta, Zadružna 
pot, Zelena pot

Okoliš B2: Cankarjeva cesta, Cesta 5. maja, Gozdna pot, Grič, Jačka, Jamnica, Klanec, Laze, Loka, Mali most, Mandrge,  
Martinj hrib, Notranjska cesta, Obrtna cona Logatec, Obrtniška ulica, Ograde, Petkovec, Plesiše, Pod bori,  
Pod gozdom, Poljska pot, Pri lesniki, Pri malem mostu, Rovte, Rožna ulica, Sončni log, Stara cesta, Stara pot,  
Stranska pot, Šolska pot, Tovarniška cesta, Tržaška cesta (9, 27, 29 in 31), Vrtnarska pot, Zaplana - del, Zelenica
zelena barva – zbiranje bioloških odpadkov

Voda je tista rdeča nit, ki prav gotovo definira našo logaško občino. V povezavi z vodami najdemo namreč prav vse, kar ponuja kraški svet. 
Žejski potok napajajo številni stranski potoki, ponikne pa skupaj s Hotenjko v več ponorih zahodno od Hotedršice. Reka Unica, vi-
soko barje Jezerc, Zelena dolina, Erikov ribnik, ribnik Lokev, Račevsko jezero, ponori Hotenjke in slapova v Sopotu so naši biseri, nani-
zani v ogrlico voda, in kar vabijo, da jih pobliže spoznate – Dobrodošli v Logatcu, kjer boste lahko spoznali tudi tri izjemne posebnosti: 
Skozi Logatec se vije Logaščica, ki vodo dobiva z dolomitskega zaledja, njeno porečje pa meri dobrih 18  km2. Gre za vodotok, ki nima izvira, in 
nastane s sotočjem Reke in Črnega potoka. Na Logaščici so nekdaj delovali mlini in vodne žage, ljudje pa so se družili na kopališčih Mareke, na 
Brodu, pri Furlanovem mlinu. Sredi naselja v ponoru Jačka Logaščica izginja v podzemlje, voda odteka v zahodne izvire Ljubljanice na Vrhniki. 
Planinsko polje je del zgodbe porečja reke Ljubljanice – reke sedmih imen. Planinsko polje je tipično kraško polje, nastalo v Notranjskem podolju. 
Razteza se na okrog 11 km površine. Njegovo dokaj ravno dno je izpostavljeno občasnim poplavam reke Unice, ki priteče na dan iz Planinske jame 
in se počasi vije do ponorov na drugi strani polja. Tu je najbolj severozahodno rastišče travniške modre čebulice (Scilla litardierei), ki je endemit 
dinarskih kraških polj. Sicer pa tu med drugimi gnezdijo tudi zaščitene redke vrste: kosec (Crex crex), pisana penica (Sylvia nisoria), rjavi srakoper 
(Lanius collurio) in vodomec (Alcedo atthis). Visoko barje Jezerc je edino plavajoče barje v Sloveniji. Barje Jezerc je naravni rezervat, zavarovan 
z občinskim odlokom Občine Logatec. Nahaja se na zahodnem robu Zaplane (vas Prezid), na nadmorski višini 491 m. Ime Visoko barje se ne 
nanaša na nadmorsko višino, temveč na značilnost, da je barje zaradi šote ločeno od podtalnice. Rastline na barju se napajajo le z mineralno revno 
padavinsko vodo, v takih razmerah pa uspevajo specifične rastline, kot so šotni mah, navadna mahovnica, munec, okroglolistna rosika in druge.  
Za zaščito slednjih Občina Logatec skupaj s partnerji že od leta 2016 izvaja aktivnosti za izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst živali in 
rastlin ter njihovih habitatov v dveh velikih projektih; KRAS.RE.VITA in MARJA. Projekt KRAS.RE.VITA je namenjen ohranitvi že skorajda 
izumrlih evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst Planinskega polja, projekt MARJA pa ohranitvi barjanskih rastlinskih vrst in njihovih 
habitatov v naravnem rezervatu Jezerc. Oba projekta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Skupni znesek aktivnosti projekta Marja za vse partnerje je 1.96 mio EUR, stroški aktivnosti KRAS.RE.VITA pa znašajo skupaj 4,7 mio EUR. 
Aktivnosti na Jezercu: v 2019 sta bila odstranjena nelegalno izveden iztok vode iz Jezerca in neavtohto-
na zarast. Sledila so dela, s katerimi se izboljšuje vodni režim. V letu 2020 pa je bila vzpostavljena informacijska točka.  
Aktivnosti na Planinskem polju: vzpostavljena bo učna pešpot z več pojasnilnimi tablami. V Grčarevcu bo vzpostavljena avtobusna post-
aja z obračališčem in parkirišči. Parkirišče bo zarisano tudi v Lazah pri križu, medtem ko bo ob regionalni cesti Grčarevec - Planina vz-
postavljenih več počivališč s parkirišči za motorna vozila (osebna, motorje, avtobuse, tovornjake) in info točkami. Za piko na i pa naj bi bilo 
na Jakovškem griču vzpostavljeno razgledišče, ki bo omogočalo razgled nad velikim delom Planinskega polja. S tem izjemnim razgledom 
želimo obiskovalce preusmeriti na točko, kjer se ne škoduje rastlinam in živalim, ki jih zaradi izumiranja želimo čim bolj zaščititi in ohraniti.   

KabelNET Logatec: Celovite telekomunikacijske storitve 

Pri KabelNET Logatec Vam preko kabelskega omrežja podprtega z optično hrbtenico ali preko optičnega omrežja omogočamo dostop do in-
terneta s hitrostmi do 500 Mbps ter najugodnejšo fiksno telefonijo tudi brez naročnine. Naročnikom KaTV Logatec nudimo tudi televizijo s 
pogledom za nazaj do 7 dni, ki jo je možno spremljati doma na televizijskem sprejemniku ali na prenosnih napravah kjerkoli (mobilni telefon, 
tablica, prenosnik). Ponudbo zaokrožamo z mobilno telefonijo v naročniških paketih že od 6,90 EUR naprej. 

Z lokalno servisno ekipo zagotavljamo takojšen priklop novih storitev in najhitrejši odziv na terenu pri odpravljanju težav na omrežju ali pri 
pomoči našim naročnikom.

Ob priklopu Vam strokovnjaki uredijo interno instalacijo, priključijo kabelski modem ali optični komunikator in preverijo priklop na računalniku. 
Za obstoječe in nove naročnike ob vezavi ni priklopnih stroškov, prav tako pa je brezplačna tudi izvedba interne instalacije tako za kabelsko 
kot tudi za optično povezavo. Nadgradnja internetne storitve s fiksno telefonijo je brezplačna.

Storitve prilagojene za poslovno rabo so na voljo preko kabelskih in optičnih povezav poslovnim uporabnikom v Logatcu in industrijskih conah 
Zapolje in Logatec. Preko našega partnerja Softnet nudimo tudi naprednejše rešitve internetnih povezav, telefonije in ostalih IT storitev za 
zahtevnejše poslovne uporabnike.

Več informacij o aktualni akcijski ponudbi in cenah dobite preko telefona 041 621 365, preko elektronske pošte logatec@kabelnet.net ali na inter-
netnih straneh www.kabelnetlogatec.net .

KaTV LOGATEC: nudimo vam pester nabor digitalnih TV-programov, izbirate lahko med naslednjimi paketi:  
minipaket, začetni, osnovni, razširjeni, HD paket, Plus paket, HBO paket, PINK paket ... Našim naročnikom nudimo tudi  
analogni sprejem TV-programov. Upravljavec: NAKLO, d. o. o., Logatec, Notranjska 14, 1370 Logatec, tel.: 01/ 75 41 313,   
info@naklo-logatec.si
TV Lep Logatec je oddaja na analognem in digitalnem kanalu na Kabelski TV Logatec, ki pokriva kraja Logatec in Hotedršica. Poleg tega la-
hko program TV Lep spremljajo gledalci kabelske televizije Vrhnika in kabelske televizije Studio TV Proteus Postojna. Videostrani TV Lep in 
arhiv preteklih oddaj lahko naročniki kabelske televizije in interneta spremljajo tudi preko internetne strani www.tvlep.si in www.naklo-logatec.si,  
zavihek Tv Lep.
Na TV Lep Logatec se 24 ur dnevno predvajajo obvestila in oglasi, enkrat mesečno, pa je na sporedu oddaja Tedenski utrip, kjer so predstavljeni 
aktualni dogodki preteklega meseca in osrednji gost. Na videostraneh TV Lep lahko objavite svoja reklamna sporočila, obvestila, oglase, čestitke, 
zahvale, osmrtnice. Izdajatelj medija: NAKLO, d. o. o., Logatec, e-naslov: tv.lep@siol.net .
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