Uradne objave občine Logatec
Na podlagi 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93, 44/95, 1-5/96, 9/99, 56/99,
22/00, 67/02, ), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št 32/93, 30/98), Zakona
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št.10/91 in 13/93), 29.
člena o Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 87/01, 51/02) ter 18. člena Statuta Občine Logatec (Uradne objave LN, št. 5/99) je
Občinski svet Občine Logatec na 6. redni seji 11. 9. 2003 sprejel:

ODLOK o dopolnitvi Odloka

o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Logatec
1. člen
V 24. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: “V primeru, da upravljalec za uporabnike deli
stroške na podlagi odčitkov internih vodomerov, se obračuna uporabnikom znesek za delitev stroškov,
ki je enak najmanj višini polovice priključne moči odštevalnih števcev. Če se uporabniki odločijo za
drugačno delitev stroškov (npr., po stanovanjih, po osebah ipd.) in upravljalcu dajo jasno navodilo na
način, da je razvidno, da so se za tako odločitev odločili soglasno ter se upravljalec z načinom delitve
strinja, se za tako delitev stroškov obračuna najmanj tretjina priključne moči za najmanjši števec po
tem odloku. Če je v dogovoru razvidno, da naj upravljalec vzdržuje tudi interne števce, se ti vzdržujejo
v skladu s tem odlokom in se za to storitev obračuna uporabnikom števnina tudi za odštevalne števce
v skladu s tem odlokom.”

3. člen
V 32. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: “V primeru, da je pri uporabniku-gospodinjstvu
na odjemnem mestu, kjer ni registrirane druge dejavnosti, prišlo do izredno velike porabe zaradi napake
v internem vodovodnem omrežju, ki jo je evidentiral tudi upravljalec, uporabnik pa za napako ni kriv,
in jo je popravil v najkrajšem možnem času, ko je zanjo izvedel, se uporabniku za tako iztečeno vodo
obračuna najmanj povprečna mesečna poraba preteklega obračunskega obdobja. Pred oprostitvijo je
treba izvesti tlačni preizkus interne instalacije in vodovodnega priključka ob navzočnosti predstavnika
upravljalca vodovoda. Krivdo uporabnika presoja direktor javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec. V primeru spora pa o tem odloča nadzorni svet javnega podjetja.”

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec.
Datum: 12. 9. 2003
Številka: 324-03/00-2

Župan Občine Logatec
Janez Nagode l..r.
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2. člen
V 48. členu se drugi stavek tretjega odstavka zamenja z naslednjim besedilom: “Upravljalec vodovoda
ima v vsakem primeru neopravičenega odvzema vode iz hidranta, odstranitve plombe ali drugega
neopravičenega odvzema vode pravico zaračunati vso porabljeno vodo na tem delu omrežja, najmanj
pa 200 m3 za eno (1) gospodinjstvo in 500 m3 za en (1) gospodarski subjekt.”

Uradne objave občine Logatec
REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA LOGATEC
Tržaška c. 15, 1370 LOGATEC
Številka: 990-3/2003
Datum: 26. 9. 2003

Na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS štev. 80/1999 in 52/2002)
Upravna enota Logatec objavlja

JAVNO NAZNANILO
o izločitvi gradbene dokumentacije
Občani lahko dvignejo gradbeno dokumentacijo, ki so jo predložili k vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja od leta 1962 do vključno leta 1989.
Dokumentacijo lahko dvignejo občani za objekte, ki so jih gradile ﬁzične osebe. Za večstanovanjske
objekte in objekte širšega pomena (industrijski objekti, zdravstveni dom, šole, vrtci, kulturni domovi, javna infrastruktura…) to naznanilo ne velja, ker ostane dokumentacija trajno v arhivu upravnega
organa.
Upravni organ je dolžan hraniti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja 10 let po izdaji gradbenega
dovoljenja (106. člen Zakona o graditvi objektov – Uradni list RS številka 110/2002), lastnik objekta
oz. njegov pravni naslednik pa mora projekt hraniti trajno oz. dokler objekt stoji oz. do odstranitve
objekta.
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Zainteresirani občani lahko dvignejo projekte za pridobitev gradbene dokumentacije od 13. oktobra
do 21. novembra 2003 v poslovnem času Upravne enote Logatec na Oddelku za občo upravo,
Tržaška c. 15, pritličje levo pri Jožici Žakelj.
Po tem roku bo dokumentacija izločena in uničena.
Poslovni čas upravne enote:
ponedeljek, torek, četrtek
od 7. do 15. ure
sreda
od 7. do 17. ure
petek
od 7. do 14. ure
Dokumentacija je urejena po abecednem redu investitorjev ob času izdaje gradbenega dovoljenja, in
samo s tem podatkom jo bo možno uspešno in hitro pridobiti.
Interesenti se morajo izkazati z osebnim dokumentom in ustreznim dokazilom o lastništvu
nepremičnine.
Upravna enota Logatec
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Na podlagi določil 3. člena Pravilnika o Februarskih priznanjih Občine Logatec, sprejetega 20. 7.
1999, objavljamo

RAZPIS
za podelitev Februarskih priznanj Občine Logatec
za leto 2003
I.
Februarsko priznanje je najvišje priznanje, ki ga podeljuje Občina Logatec posameznikom za izjemne
dosežke ali za življenjsko delo na področju kulture v najširšem pomenu.
II.
Predlagatelji so lahko posamezniki, društva, organizacije, skupnosti ali upravni organi. Predlogi morajo
biti pisni, na obrazcih, ki so na voljo v vložišču Občine Logatec in jih je treba oddati v zaprtih ovojnicah z oznako: »NE ODPIRAJ – FEBRUARSKO PRIZNANJE«. Zadnji rok za oddajo predlogov,
naslovljenih na Občino Logatec, Odbor za šolstvo, šport in kulturo, Tržaška 15, 1370 Logatec, je 18.
november 2003 do 10. ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom
17. november 2003.
III.
O prejemnikih priznanj odloča odbor na podlagi mnenja pristojne komisije. Priznanja bodo podeljena
na občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku februarja 2004.

Datum: 17. 9. 2003
Občine Logatec
Številka: 66-01/03

Janez NAGODE, l.r.
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Župan
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Povabilo na klekljarski delavnici
V okviru projekta “Razvoj tržne znamke Idrijska čipka” bo Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija izvedla v
Logatcu dve delavnici.
Na prvi delavnici bodo klekljaricam predstavili možnost pridobitve klekljarskega certiﬁkata in označbe Idrijska
čipka. Zaradi izboljšanja kakovosti izdelave čipk pa bo učiteljica klekljanja iz idrijske Čipkarske šole klekljaricam praktično
pokazala pravilno izdelavo posameznih elementov, ki so bili na dosedanjih ocenjevanjih čipk najslabše ovrednoteni.
Na drugi delavnici bo podjetniška vsebina. Ta bo namenjena klekljaricam in vsem izdelovalcem domače in umetne
obrti. Udeleženci bodo pridobili osnovno podjetniško znanje in praktične nasvete v zvezi s trženjem svojih izdelkov.
Obe delavnici bosta v novembru v popldanskem ali večernem času brezplačni. Prijave sprejemamo na Območni
izpostavi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Tržaška c. 13, 1370 Logatec, do 29. oktobra 2003 ali po telefonu:
01/759 06 10 (od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro), po faksu: 01/759 06 20, e-mailu: oi.logatec@jskd.si in pisno na
izpolnjeni priloženi prijavnici.

PRIJAVA NA KLEKLJARSKI DELAVNICI
Ime in priimek ____________________________________________,
naslov:___________________________________________________,
telefon___________________
se prijavljam na a) prvo delavnico – klekljanje
b) drugo delavnico – trženje obrti
Prijavljeni udeleženci bodo teden dni pred pričetkom delavnice prejeli
pisno povabilo z vsemi informacijami o delavnici. – Lepo vabljeni!

Vabilo na začetni tečaj računalništva
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Vabimo vas, da se prijavite v
ZAČETNI TEČAJ RAČUNALNIŠTVA
ki bo potekal v večernih urah v računalniški učilnici OŠ »8 talcev« v Logatcu.
Podrobnejše informacije dobite na KSS Logatec
pri Mojci Dolenc, tel.: 041 310 187.

OBVESTILO
Vabimo vse zainteresirane, da se prijavijo v tečaj »Peka kruha in potic v krušni peči«. Tečaj je posebej namenjen
tistim, ki želijo registrirati to dejavnost kot dopolnilno dejavnost na kmetiji in potrebujejo certiﬁkat kot dokazilo o strokovni usposobljenosti.
Cena na udeleženca bo znašala med 13.000 in 17.000 tolarji – odvisno od števila udeležencev. Tečaj traja 5 dni
in bo organiziran na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana.
Prijavite se čim prej pri Mojci Dolenc, KSS Logatec, tel.: 041 310 187, kjer dobite tudi podrobnejše informacije.
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