Uradne objave občine Logatec
Obþina Logatec, Tržaška c. 15, 1370 Logatec in Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,
objavljata na podlagi 7. þlena Pravilnika o uporabi sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v obþini
Logatec (LN štev. 5-6/96 in 6-7/97)

JAVNI RAZPIS
za podelitev dolgoroþnih kreditov s subvencionirano
obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Obþini Logatec za leto 2006

1. Znesek razpisanih kreditov
Skupni znesek razpisanih dolgoroþnih kreditov s subvencionirano obrestno mero za leto 2006 je 19 200 000,00
SIT.
Maksimalna višina odobrenega kredita posameznemu prosilcu je 50 % predraþunske vrednosti investicije oz.
najveþ 10 000 000,00 SIT.
2. Namen kreditiranja
Namen kreditiranja je pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Obþini Logatec. Razpisani dolgoroþni krediti
se dodeljujejo za naslednje namene:
• nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov na obmoþju Obþine Logatec,
• nakup opreme,
• odpiranje novih delovnih mest v povezavi z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva,
• ekološko sanacijo obstojeþih dejavnosti oz. tehnoloških procesov,
• za dejavnost, ki po klasifikaciji spada pod malo gospodarstvo.
3. Prednostni nameni kreditiranja

4. Upraviþenci
Upraviþenci za dodelitev razpisanih dolgoroþnih kreditov so: zasebniki in male gospodarske družbe z do 50
zaposlenimi delavci s sedežem v Obþini Logatec in s slovenskim državljanstvom, ki bodo odobrena sredstva
vložili v obþini Logatec.
5. Kreditna doba
Doba vraþanja dodeljenih dolgoroþnih kreditov je 5 let.

6. Višina obrestne mere
Obþina Logatec subvencionira celotno obrestno mero.

Uradne objave občine Logatec, 15. maj 2006, št. 5

Razpisani dolgoroþni krediti se bodo prednostno dodelili prosilcem, ki poleg splošnih banþnih pogojev
pooblašþene banke v þim veþji meri izpolnjujejo še naslednje pogoje:
• da opravljajo ali bodo opravljali dejavnost, ki je deficitarna za Obþino Logatec,
• da uvajajo boljši tehnološki proces od povpreþja panoge,
• da razširjajo obseg poslovanja,
• da prviþ zaprošajo za kredite in izpolnjujejo predhodne pogoje.
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7. Rok za vložitev prošnje
Prošnjo za odobritev kredita vložijo prosilci osebno oziroma jo oddajo po pošti na Obþinski urad Obþine Logatec
v zaprti ovojnici s pripisom: »Krediti za malo gospodarstvo - NE ODPIRAJ!«. Rok za prijavo je od dneva objave
v Logaških novicah do porabe sredstev za posojila, oziroma najdlje do 15.09.2006. Vse prošnje, ki bodo prispele
na obþinski urad do 15. v mesecu, bo obravnaval Odbor za spodbujanje razvoja malega gospodarstva do konca
tistega meseca in o njih odloþal. V osmih dneh po odloþitvi bodo prosilci in izbrana banka sprejeli sklep o
dodelitvi subvencije, ki je dokonþen. Odbor za malo gospodarstvo bo v sredstvih javnega obvešþanja objavil
datum, ko bodo namenska sredstva porabljena.

8. Vsebina prošnje
Prošnja za odobritev kredita mora vsebovati:
• firmo in sedež podjetja oz. samostojnega podjetnika,
• št. TRR in naslov matiþne banke,
• kratek opis investicije z obrazložitvijo,
• predraþunsko vrednost investicije z viri financiranja in terminskim planom investicije,
• višino zaprošenega kredita,
• predlagani naþin zavarovanja.
9. Dokumentacija za banko
Fotokopijo prošnje, ki jo je kreditojemalec posredoval Odboru za malo gospodarstvo, predloži tudi Deželni
banki Slovenije d.d., Tovarniška cesta 3, 1370 Logatec. Zraven priloži tudi ostalo dokumentacijo, ki je potrebna
za odobritev kredita:

-
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-

-

Banki morajo podjetja predložiti:
akt o ustanovitvi, original izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot en teden,
skupaj s sklepom o dokapitalizaciji,
podpisni karton pooblašþenih podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na TRR,
izpolnjen identifikacijski list s fotokopijami osebnih dokumentov in potrdili o davþnih
številkah vseh, v njem navedenih zakonitih zastopnikov oz.«Vlogo za sklenitev poslovnega
razmerja z DBS d.d.« (obrazec banke),
potrdilo o plaþilni sposobnosti, (ni potrebno za obstojeþe komitente banke),
obvestilo AJPES-a o dejavnosti in matiþni številki,
davþno številko,
zakljuþni raþun za preteklo leto,
tekoþe podatke o poslovanju podjetja.
krajši investicijski program ali poslovni naþrt,
gradbeno dovoljenje, þe gre za novo gradnjo ali priglasitev del, þe gre za adaptacijo zgradbe in
izpolnjen vprašalnik »Predstavitev podjetja-družbe« (obrazec banke).

Banki morajo samostojni podjetniki predložiti:
potrdilo o vpisu dejavnosti v ustrezen register pri pristojnem organu, ki ne sme biti starejše od
30 dni,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti v skladu z zakoni (obrtno dovoljenje, koncesija),
podpisni karton pooblašþenih podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na TRR,
izpolnjen identifikacijski list oz. »Vlogo za sklenitev poslovnega razmerja z DBS d.d.«
(obrazec banke),
zadnjo potrjeno davþno napoved z bilanco stanja in uspeha,
zadnjo odloþbo o davku na dohodek iz dejavnosti,
tekoþe podatke o poslovanju podjetnika,
fotokopijo potrdila o plaþanih obveznostih, ki ne sme biti starejše kot en mesec,
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izpis prometa na transakcijskem raþunu za zadnjih šest mesecev (ni potrebno za obstojeþe
komitente banke),
krajši investicijski program ali poslovni naþrt,
gradbeno dovoljenje, þe gre za novo gradnjo ali priglasitev del, þe gre za adaptacijo zgradbe in
izpolnjen vprašalnik »Predstavitev podjetja-družbe« (obrazec banke), ter izpolnjen obrazec
»Izjava o lastnem premoženju« (obrazec banke).
10. Odobritev kreditov

Pooblašþena banka bo, na osnovi sklepa Odbora za malo gospodarstvo o dodelitvi kredita, obravnavala vloge za
odobritev kredita kreditojemalcem v skladu z Merili in postopki za odobravanje naložb v Deželni banki
Slovenije d.d..
11. Pojasnila in informacije
Pojasnila in informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na Obþinskem uradu Obþine Logatec, Tržaška
cesta 15, Logatec, tel: 01/7590-600, in na Deželni banki Slovenije d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana,
tel.:01/4727-143 (ga .Polona Debevec)

Štev: 430-10/2006-1

Logatec, 28.4.2006

Na podlagi 28.þlena Zakona o urejanju prostora
(Ur. l. RS, št.110/02, 8/03 – popravek) sklicujem
1. PROSTORSKO KONFERENCO
v postopku priprave in sprejema Obþinskega lokacijskega naþrta
za obmoþje urejanja DL-C1 Narodni dom.
Namen prve prostorske konference je pridobitev in uskladitev priporoþil,
usmeritev in legitimnih interesov lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih
združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma
predvidene prostorske ureditve.
Na prostorski konferenci bo predstavljen predlog Programa priprave obþinskega
lokacijskega naþrta za obmoþje urejanja DL-C1 Narodni dom.

Prva prostorska konferenca bo v sredo,
17. maja 2006, ob 14. uri,
v sejni sobi Obþine Logatec, Tržaška cesta 15 (klet), Logatec.
Vljudno vabljeni!
Župan Obþine Logatec
Janez Nagode, l.r.
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OBýINA LOGATEC
ŽUPAN
Janez NAGODE, l.r.
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Na podlagi 28. þlena Zakona o urejanju prostora
(Ur. l. RS, št.110/02, 8/03 – popravek) sklicujem
1. PROSTORSKO KONFERENCO
v postopku priprave in sprejema Obþinskega lokacijskega naþrta
za obmoþje urejanja DL-J2-C1 Tržaška cesta.
Namen prve prostorske konference je pridobitev in uskladitev priporoþil,
usmeritev in legitimnih interesov lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih
združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma
predvidene prostorske ureditve.
Na prostorski konferenci bo predstavljen predlog Programa priprave obþinskega
lokacijskega naþrta za obmoþje urejanja DL-J2-C1 Tržaška cesta.

Prva prostorska konferenca bo v sredo,
17. maja 2006, ob 14.30 uri,
v sejni sobi Obþine Logatec, Tržaška cesta 15 (klet), Logatec.
Vljudno vabljeni!
Župan Obþine Logatec
Janez Nagode, l.r.

OBVESTILO
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o izteku roka za zbiranje razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja,
danih v okviru priprave Strategije prostorskega razvoja Obþine Logatec
oziroma priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoroþnega plana Obþine Logatec.
Obþina Logatec obvešþa obþane, da bodo v postopek priprave Strategije prostorskega
razvoja Obþine Logatec vkljuþene vse obrazložene in dokumentirane pobude, ki bodo do
vkljuþno petka, 14. 7. 2006 prispele na naslov Obþina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370
Logatec.
Že danih pobud (od leta 2003 do danes) ni treba ponovno vlagati! Pobudo za pripravo
strategije prostorskega razvoja lahko poda vsakdo. Pobude morajo biti obrazložene
(obrazec dobite v sprejemni pisarni Obþine Logatec ali na spletnem naslovu: www.obcinalogatec.com). Vloge morajo biti tudi dokumentirane; obvezno priložite mapno kopijo, staro
najveþ 6 mesecev!
Župan Obþine Logatec
Janez Nagode, l.r.
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Na podlagi 33. þlena Statuta Obþine Logatec (LN 5/99), 4. þlena Odloka o proraþunu Obþine
Logatec za leto 2006 (LN 1-2/06) in na podlagi 6. þlena Pravilnika o dodeljevanju
proraþunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Obþini Logatec (LN
11/03) objavljamo

JAVNI RAZPIS
za dodeljevanje proraþunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Obþini Logatec za leto 2006
I.

NAROýNIK: Obþina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec

II.

PREDMET RAZPISA: so proraþunska sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Obþini Logatec za leto 2006.

III.

UKREPI:

a) Sofinanciranje osemenjevanja v živinoreji
Višina pomoþi:
- višina sredstev: 4.500.000 SIT
- 5.000 SIT/ kom za umetno osemenjevanje govejih plemenic,
- 8.000 SIT/kom za umetno osemenjevanje govejih plemenic , ki so v APP
kontroli,
- 5.000 SIT/kom za naravno osemenjevanje plemenskih rodovniških kobil
- 100.000 SIT/kom pri nakupu plemenskega bika za naravni propust,
- 50 % nabavne vrednosti plemenskega kozla ali ovna.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- raþun za izvedbo storitve pooblašþene organizacije, ki opravlja storitev
osemenjevanja goveje živine v kmeþki regiji, oz. raþun o propustu plemenske
kobile z dokazilom rodovnika, oz. raþun o izvedenem nakupu plemenskega
bika, kozla ali ovna.
b) Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Višina pomoþi:
- do 50 % stroškov za preventivno zatiranje parazitov in stroškov vitaminizacije
goveda, konj in drobnice; višina sredstev 400.000 SIT
Pogoji za pridobitev pomoþi:
- raþun za izvedeno storitev preventivnih ukrepov pooblašþene veterinarske
organizacije v tekoþem letu in dokazilo o plaþilu na podlagi katerega se
kmetovalcu dodeli subvencija.
c) spodbujanje razvoja þebelarstva in zdravstvene zašþite þebel
Višina pomoþi:
- do 50 % upraviþenih stroškov zdravljenja þebeljih družin – višina celotnih
sredstev 200.000 SIT.

Uradne objave občine Logatec, 15. maj 2006, št. 5

1. živinoreja
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Pogoji za pridobitev pomoþi:
upraviþenec – þebelarska društva na obmoþju obþine Logatec, predloži naslednjo
dokumentacijo:
- poroþilo o izvedenih ukrepih,
- raþun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zašþito þebel,
- raþun za izvedene storitve pooblašþene veterinarske organizacije,
- seznam koristnikov zdravstvene preventive þebel.
2. rastlinska predelava
a) sofinanciranje analiz zemlje in krme ter izdelave gnojilnega naþrta
Višina pomoþi:
- do 50 % stroškov za analizo zemlje in krme – višina razpoložljivih sredstev
500.000 SIT,
Pogoji za pridobitev sofinanciranja:
- raþun pooblašþene organizacije za analizo zemlje in krme ali raþun Kmetijsko
gozdarskega zavoda RS.
3. Ureditev kmetijskih zemljišþ
Postavitev novih pašnikov in obnova obstojeþih
- do 50 % upraviþenih stroškov (najveþ do višine 40.000 SIT/ha) pri postavitvi
novega pašnika in pri upraviþenih stroških obnove obstojeþega pašnika (najveþ
do višine 20.000 SIT/ha) – višina razpoložljivih sredstev 1.400.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoþi.
Upraviþenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
- kopija GERK - a,
- program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
- raþun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme in stroškov priprave
programov.
4.

Izobraževanje in društvene dejavnosti

Uradne objave občine Logatec, 15. maj 2006, št. 5

a) program izobraževanja kmetov
sofinancirajo se programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe
Višina pomoþi:
- kmetom (udeležencem izobraževanja) se izven programov, ki jih obþina že
pokriva, krijejo upraviþeni stroški do višine 100 %, višina razpoložljivih
sredstev 300.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoþi:
- za udeležence izobraževanja (kmete): raþun oziroma dokazilo o izvedeni
storitvi (programu izobraževanja).
b) sofinanciranje dejavnosti društev
Višina pomoþi:
- do 50 % upraviþenih stroškov ovrednotenega programa društva,
Višina razpoložljivih sredstev 500.000 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoþi:
- predloženo finanþno ovrednoten letni program dela,
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predloženo finanþno poroþilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani
nadzornega odbora,
potrdilo o registraciji društva.

IV.

PREDLAGATELJI: na razpis se lahko prijavijo fiziþne osebe – kmetje s stalnim
prebivališþem oziroma sedežem v obþini Logatec, ki se ukvarjajo s pridelavo in
predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem
na podroþju razvoja kmetijstva in podeželja. Subvencije oziroma denarne pomoþi se
lahko delijo upraviþencem le ta za ukrepe, ki se izvajajo na obmoþju ozemeljskih meja
obþine Logatec.

V.

ROK ZA ODDAJO PRIJAV: razpis je odprtega znaþaja – do porabe proraþunskih
sredstev. Prijave za posamezen ukrep s potrebnimi dokazili (pogoji) mora biti podana
v pisni obliki na posebnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
1. za obdobje od 1.12.2005 do 31.05.2006
sprejem vlog od 1.06. do 15.06.2006,
2. za obdobje od 1.06.2006 do 30.11.2006
sprejem vlog od 1.12 do 10.12.2006

VI.

NASLOV: Obþina Logatec, Tržaška c 15, 1370 Logatec. Prijava mora biti oddana v
zaprti kuverti z oznako »JAVNI RAZPIS – SREDSTVA ZA KMETIJSTVO – NE
ODPIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov pošiljatelja.

VII.

SKLEP O DODELITVI SREDSTEV: Vse prispele prijave bo pregledala triþlanska
komisija imenovana iz strani župana, pripravila predlog delitev sredstev, ki ga bo
obravnaval in potrdil Odbor za kmetijstvo. Izdani bodo sklepi, ki bodo po
pravnomoþnosti tudi osnova za podpis pogodbe in nakazilo sredstev. Prijave se bodo
pregledovale dvakrat letno po izteku roka za sprejem vlog.

Številka: 410 – 14/2006
Datum: 3.05.2006
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ŽUPAN OBýINE LOGATEC
Janez NAGODE l.r.
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SPLOŠNI PODATKI - PRIJAVA
Ime in priimek

______________________________________________

Ulica

______________________________________________

Kraj (pošt. št.)

______________________________________________

Telefon

______________________________________________

Davþna številka

______________________________________________

Tekoþi transakcijski raþun

______________________________________________

MID

__________________________________

PODATKI O POSESTVU – KMETIJI
Velikost posestva

______________________________________________

Lastnik posestva

______________________________________________

Zemljišþe v najemu ali zakupu

______________________________________________

Dejavnost kmetije

______________________________________________

PRIJAVA na UKREP SOFINACIRANJA
Prijavljam se na
UKREP št. 1.

a)

________________________________________

b)

________________________________________

c)

________________________________________
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UKREP št. 2.

________________________________________

UKREP št. 3.

____________________________________

UKREP št. 4.

a

________________________________________

b)

________________________________________

PRILAGAM DOKAZILA – RAýUNE
___________________________________________________________________________
Datum: ________________

Podpis: _____________________
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tel.: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11
e-mail: kp-logatec@siol.net
http: //www.komunalno-podjetje-logatec.si

Poroþilo o spremljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode na javnih
vodovodnih sistemih Logatec, Hotedršica, Laze-Jakovica, Medvedje Brdo,
Rovte in Grþarevec za leto 2005
UVOD
Komunalno podjetje Logatec ima na obmoþju obþine Logatec v upravljanju 6 sistemov za
oskrbo s pitno vodo, in sicer: Logatec, Hotedršica, Laze-Jakovica, Rovte, Medvedje Brdo in
Grþarevec. Napajanje vodnih sistemov
Tabela 1: Vodovodni sistemi in vodni viri v obþini Logatec

VODOVODNI SISTEM VODNA ZAJETJA IN VRTINE
Logatec
- zajetji Turkova grapa in Cuntova grapa
- vrtine Kobalova grapa, Petkova grapa in Brana
Hotedršica
- zajetje Žejna dolina
- vrtini Hotedršica 1 in 2
Laze-Jakovica
- vrtina Podgora
Rovte
- vrtina Zajele
Medvedje Brdo
- vrtina Medvedje Brdo
Grþarevec
- vrtina Grþarevec

Uradne objave občine Logatec, 15. maj 2006, št. 5

Vodni viri v sistemu so
površinskega
(Turkova
grapa,
Cuntova grapa in Žejna dolina) in
globinskega izvora, pri þemer so
površinska
zajetja
veliko
bolj
izpostavljena zunanjim površinskim
vplivom voda, kmetijstva in organskih
snovi fekalnega izvora ter jih je zato
treba dezinficirati. Zato so na podlagi
obþinskih odlokov okoli vodnih virov
doloþena vodovarstvena obmoþja.
Na sliki desno je prikazan sistem
oskrbe z vodo v obþini Logatec s
pripadajoþimi
zajetji
in
vodovarstvenimi obmoþji.
Pri tem je treba opomniti, da
mora v vodovarstvenih obmoþjih
investitor za vsak poseg v prostor
pridobiti presojo vpliva posega na
vodni vir pri Agenciji RS za okolje.
Glede na lokalno specifiko je
predvideno, da ima varovanje
nekatere pogojne prepovedi, in sicer
je v najožji pas (10-50m od zajetja)
dovoljen vstop le pooblašþenim
osebam in delavcem upravljalca
vodovoda, v ožjem pasu (odvisno od
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prispevne površine zajetja) je prepovedano izvajati gradnjo stavb, gradnjo cest, gnojiti, polivati
gnojevko ipd., dovoljene pa so adaptacije hiš ob ustreznih sanacijskih naþrtih. V širšem
vodovarstvenem pasu je prepovedana uporaba dušikovih gnojil, strupenih škropiv, gradnja
hlevov, tovarn, þistilnih naprav, odlagališþ itd.: gradnja stanovanjskih in drugih objektov ter cest
pa je dovoljena v skladu s posebnimi soglasnimi pogoji. Na obmoþju vodovarstvenih obmoþij
mora biti vsa odvodna kanalizacija tesna!
SPREMLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI VODOVODNIH SISTEMOV
V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04) je Zavod za zdravstveno
varstvo Ljubljana (ZZV Ljubljana) v letu 2005 izvajal notranji nadzor za spremljanje zdravstvene
ustreznosti in obvladovanje tveganj na javnih vodovodnih sistemih v upravljanju Komunalnega
podjetja Logatec, d.o.o. Tako je bilo v letu 2005 v okviru letnega programa opravljenih 18
pregledov na vodovodnem sistemu Logatec, 4 pregledi v Hotedršici, 4 pregledi v Lazah-Jakovici,
4 pregledi v Rovtah, 3 pregledi na Medvedjem Brdu in 1 pregled v Grþarevcu. Skupaj je bilo
odvzetih kar 159 vzorcev.
Med drugimi so se vzeli vzorci v sistemu Logatec pri VVZ Kurirþek, Bar Žakelj, VVZ Tabor
in v Domu starejših obþanov, v sistemu Hotedršica v gostilni Turk in na turistiþni kmetiji
Urbanovc, v sistemu Laze-Jakovica v trgovini v Lazah, v sistemu Medvedje Brdo v stanovanjski
hiši v Rovtarskih Žibršah in v sistemu Rovte v OŠ Rovte. Zdravstvena ustreznost in skladnost
pitne vode s pravilniki se je ocenjevala na podlagi opravljenih mikrobioloških, fizikalno kemijskih
preiskav in terenskih meritev, katerih rezultati so prikazani v naslednji tabeli:
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HOTEDRŠICA

DISTRIBUCIJA v m3/dan

LOGATEC

ŠTEVILO OSKRBOVANIH PREBIVALCEV

IME SISTEMA OSKRBE

Tabela 2: Pregled odvzema vzorcev vode na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2005

Pri preiskavah se je ugotovilo skupno 12 neustreznih vzorcev, od tega 7 na zajetjih, kar ne
predstavlja neposredno nevarnost za vodooskrbo, saj se voda obdela predhodno. Predvsem
zajetji v Cuntovi in Turkovi grapi sta pogosto obremenjeni z organskimi snovmi fekalnega izvora,
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podobno je tudi pri vrtini Podgora v sistemu Laze-Jakovica, kar nam potrdi tudi prisotnost E. coli
v vodi (glej tabelo 2). Med ostalimi 5 neustreznimi vzorci je vsaj pri treh sum nanesel na okužbo
na odvzemnem mestu pri postopku odvzema vzorca.
Ustreznost vzorcev lahko prikažemo tudi z naslednjim grafikonom:

neskladni vzorci
skladni vzorci

KOMENTAR K REZULTATOM USTREZNOSTI VZORCEV
Vodovodni sistem Logatec. – Vodo iz zajetij v Cuntovi in Turkovi grapi prištevamo zaradi njenih
znaþilnosti med površinske vode, katerih znaþilnost je, da so pogosteje obremenjene z
organskimi snovmi, v katerih so lahko prisotne tudi organske snovi fekalnega izvora. V letu 2005
smo iz zajetja Cuntova grapa pred postopkom dezinfekcije odvzeli tri vzorce pitne vode za
mikrobiološka preskušanja. Vsi trije vzorci so bili glede na opravljena preskušanja skladni z
zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS št.19/04, 35/04 (v nadaljevanju Pravilnik), kar je glede
na ugotovitve spremljanja kakovosti pitne vode v mikrobiološkem pogledu opazno izboljšanje. Pri
vseh vzorþenjih pitne vode iz zajetja v Turkovi grapi pa smo pred obdelavo vode ugotovili
prisotnost indikatorskih mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati mikrobioloških preskušanj
potrjujejo, da se razmere v neposrednem zaledju (vodovarstvenih pasovih) zajetja niso izboljšale.
V novem rezervoarju v Turkovi grapi je vgrajena þistilna naprava, ki pa jo zaradi težav investitorja
pri pridobitvi vseh dovoljenj za obratovanje še nismo uspeli vkljuþiti v sistem. Pri pregledu
kakovosti pitne vode v omrežju vodovodnega sistema Logatec lahko ugotovimo, da so bili v letu
2005 samo štirje vzorci neskladni z mikrobiološkimi zahtevami pravilnika, zato lahko v splošnem
ocenimo, da je bila pitna voda v omrežju vodovodnega sistema Logatec, glede na navedene
ugotovitve in v danem obsegu opravljenih mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj,
skladna z zahtevami Pravilnika. Rezultati opravljenih preiskav kažejo, da se je kakovost pitne
vode v mikrobiološkem pogledu glede na spremljanje rezultatov opravljenih preiskav iz preteklih
let opazno izboljšala.
V letu 2006 priþakujemo še dodatno izboljšanje kakovosti vode, saj smo v Cuntovi grapi
vkljuþili nov vodni vir s kakovostno pitno vodo podzemnega izvora (poslediþno je voda zaradi
zraþnih mehurþkov prvi trenutek uporabe bela) in opustili drenažno zajetje, v Turkovi grapi pa

Uradne objave občine Logatec, 15. maj 2006, št. 5

Slika 2: Absolutni prikaz ustreznosti odvzetih vzorcev vode
na posameznih vodovodnih sistemih v letu 2005
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bomo vkljuþili þistilno napravo na zajetju. S tem bomo dosegli v mikrobiološkem pogledu tako
kakovost pitne vode, da vode praktiþno ne bo treba veþ dezinficirati.
Vodovodni sistem Hotedršica. – Pitna voda se je v preteklih letih k centralnemu
þrpališþu zbirala iz treh zajetij. Iz dveh zajetij je voda podzemnega izvora, eno zajetje pa je
studenec. Pred 6 leti je bilo drenažno zajetje izkljuþeno iz sistema, kar se je izrazito odrazilo v
mikrobiološki sliki pitne vode v vodovodnem sistemu.
Rezultati državnega monitoringa so pokazali, da so vsi vzorci skladni z zahtevami
Pravilnika, zato ocenjujemo, da je bila pitna voda v vodovodnem sistemu Hotedršica, glede na
opravljena preskušanja, ustrezna, glede na stanje vodovodnega sistema, pa še opravljamo
preventivno dezinfekcijo vode.
Vodovodni sistem Laze – Jakovica. – Voda iz zajetja – vrtine Podgora, ki napaja
vodovodni sistem, je sicer podzemnega izvora, vendar jo glede na njene znaþilnosti prištevamo
med površinske. Lokacija vrtine je na kraškem obmoþju, kjer je znaþilno, da so površinske vode
pogosto obremenjene z organskimi snovmi, v katerih so lahko prisotne tudi snovi fekalnega
izvora, kar potrjujejo tudi rezultati opravljenih mikrobioloških preskušanj. Rezultati državnega
monitoringa so pokazali, da so vsi vzorci po obdelavi vode skladni z zahtevami Pravilnika.
Ker je onesnaženje predvsem organskega izvora, bomo v letu 2006 opustili kloriranje vode in ga
nadomestili z UV filtrom, kar bo še dodatno izboljšalo kakovost vode v omrežju.
Vodovodni sistem Medvedje Brdo. – Glede na rezultate opravljenih preiskav
ocenjujemo, da je bila v omrežju vodovodnega sistema zdravstveno ustrezna in skladna s
Pravilnikom. Skupaj z obþinsko upravo želimo, da se zaradi neugodne lokacije zajetja izvedejo
vsi preventivni ukrepi za njegovo zavarovanje pred morebitnimi prometnimi nesreþami.
Zaradi male izdatnosti vodnega vira pozivamo obþane, da naj ne uporabljajo vode iz
hidrantov.
Pri pregledih v okviru državnega monitoringa vidimo, da je en vzorec izkazan kot
neustrezen. V þasu pojava so bili opravljeni vsi preventivni ukrepi, po pregledu rezultatov in
ostalih vzorcev pa smo izrazili sum, da je prišlo do okužbe na odvzemnem mestu, pri postopku
odvzema vzorca.
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Vodovodni sistem Rovte. – Rezultati preiskav odvzetih vzorcev v sistemu Rovte so
potrdili neoporeþnost pitne vode iz vrtine Zajele, saj med 17 odvzetimi vzorci ni bilo nobene
neustreznosti, zato ocenjujemo, da je voda v omrežju Rovte zdravstveno ustrezna in skladna s
Pravilnikom o pitni vodi, tako da vode pred uporabo ni treba obdelovati.
Zaradi zelo izpostavljene lokacije zajetja (neposredno ob prometnici Logatec-Žiri) želimo
in bomo zahtevali, da se izvedejo vsi preventivni ukrepi za njegovo zavarovanje pred posledicami
morebitne prometne nesreþe.
Vodovodni sistem Grþarevec. – Na podlagi pregleda rezultati opravljenih preiskav
potrjujejo, da je voda v mikrobiološkem in fizikalno kemijskem pogledu ustrezna in skladna z
zahtevami Pravilnika, vendar je voda iz zajetja Grþarevec zaradi njenih površinskih znaþilnosti in
lokacije zajetja (kraško obmoþje) v mikrobiološkem pogledu take kakovosti, da jo je treba
dezinficirati. V letu 2006 bomo v objektu namestili hitri pešþeni filter, ki bo še dodatno izboljšal
kakovost vode.
SPLOŠNE UGOTOVITVE
Na podlagi navedenih rezultatov lahko ugotovimo, da se je zanesljivost oskrbe v vseh
sistemih izboljšala. Obþasno se sicer še pojavljajo neustrezni rezultati, katerih delež pa je
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relativno majhen in so lahko tudi posledica napak pri celotnem postopku analiziranja, ki je sicer
izredno zahteven in zapleten. Za odvzemne toþke izbiramo mesta, za katere ocenjujemo, da se
slabše stanje najhitreje pojavi (starost vode je najvišja, izmenjalni þasi najkrajši), ter mesta, ki so
zaradi strukture uporabnikov in njihovega števila najobþutljivejša (otroci, starejši). Velika
nevarnost za okužbo vode pa je še vedno nepravilna uporaba internih inštalacij (mrtvi rokavi v
inštalacijah, nezadostna izmenjava vode,…), mešanje zasebnih virov vode z vodo iz javnega
vodovoda, predvsem v manjših sistemih, obþasno prenehanje uporabe vode ali premajhna
poraba vode, predvsem v daljših prikljuþnih ceveh v manjših sistemih. Zato vam v nadaljevanju
posredujemo še priporoþila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja.
PRIPOROýILA LASTNIKOM OBJEKTOV ZA VZDRŽEVANJE HIŠNEGA
VODOVODNEGA OMREŽJA
Hišno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med
prikljuþkom na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesta uporabe pitne vode. Hišno vodovodno
omrežje, vkljuþno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati. Kot minimalno in
redno vzdrževanje naj se zagotovi predvsem naslednje:
1. Voda naj na vsaki pipi pred prvo uporabo v prehrambene namene tega dne teþe vsaj 2 minuti
(curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinþnika) oziroma toliko þasa, da se
temperatura vode na pipi ustali.
2. Vsaj enkrat na 14 dni je treba na vseh pipah sneti in oþistiti mrežice ali druge nastavke.
ýišþenje pomeni spiranje z vodo, ki teþe po tem sistemu in po potrebi odstranjevanje
vodnega kamna oziroma zamenjava mrežic.
3. Na mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko izpiranje do stabilizacije
temperature vode.
4. Evidentirati je treba slepe rokave in jih odstraniti. Do takrat je treba vsaj enkrat na teden
spirati vodo iz slepih rokavov.

Direktor
Igor Petek, u.d.i.g.
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Sestavil
Urban Pinter, u.d.i.g.
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GLASBENA ŠOLA LOGATEC OBJAVLJA
RAZPIS
ZA VPIS V ŠOLSKO LETO 2006/2007
PROGRAM
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PRIPOROýLJIVA
STAROST
5 let
6 let
7 – 9 let
7 – 9 let
7 - 9 let
11 – 13 let
7 – 9 let
11 – 18 let
7 - 9 let
7 - 9 let
10 – 12 let
10 – 12 let
10 – 12 let
10 – 18 let
10 – 12 let
9 – 11 let
9 – 11 let
9 – 11 let
11 – 18 let
10 – 18 let
9 – 18 let
17 – 24 let
11 – 18 let
9 – 11 let
9 – 11 let
9 – 11 let
ni omejitve
ni omejitve
ni omejitve
ni omejitve
6 – 9 let
9 – 18 let

OPOMBE

Predšolska glasbena vzgoja
brez predhodnega preizkusa
Glasbena pripravnica
brez predhodnega preizkusa
Klavir
sprejemni preizkus
Harmonika
sprejemni preizkus
Violina
sprejemni preizkus
Viola
predznanje štirih razredov violine
Violonþelo
sprejemni preizkus
Kontrabas
sprejemni preizkus
Kitara
sprejemni preizkus
Kljunasta flavta
sprejemni preizkus
Flavta
sprejemni preizkus
Oboa
sprejemni preizkus
Klarinet
sprejemni preizkus
Fagot
sprejemni preizkus
Saksofon
sprejemni preizkus
Rog
sprejemni preizkus
Trobenta
sprejemni preizkus
Pozavna
sprejemni preizkus
Tuba
sprejemni preizkus
Druga koniþna trobila
sprejemni preizkus
Tolkala
sprejemni preizkus
Petje
sprejemni preizkus
Orgle
predznanje štirih razredov klavirja
Citre
sprejemni preizkus
Tamburice
sprejemni preizkus
Diatoniþna harmonika
sprejemni preizkus
Druge VIZ: elektriþne klaviature
sprejemni preizkus
Druge VIZ: bas kitara
sprejemni preizkus
Druge VIZ: jazz-pop-rock kitara
sprejemni preizkus
Druge VIZ: jazz-pop-rock bobni
sprejemni preizkus
Druge VIZ: Otroški zbor
sprejemni preizkus
Druge VIZ: Šola nastopanja –
sprejemni preizkus
pop- rock petje – NOVO V
PROGRAMU!!
Izobraževanje traja 4, 6, oziroma 8 let (ne velja za druge VIZ).
Sprejemni preizkusi za vpis v šolsko leto 2006/2007 bodo v Dvorani Glasbene šole Logatec in v
prostorih dislociranih oddelkov v Rovtah.
Logatec
Sreda, 24. 5. 2006, od 17. do 19. ure
27. maja od 9. do 12. ure
Rovte
Petek, 26. maja 2006 od 17. do 19. ure
Za dodatne informacije pokliþite na tel.: 01/ 7590 730 (od 8. do 15. ure), 031 625 577 (od 8. do 18
ure).
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Napovednik prireditev
PONEDELJEK, 1. MAJ ZGODAJ ZJUTRAJ PO ULICAH LOGATCA
BUDNICA
Org. in info: Pihalni orkester Logatec, tel: 041/585 525.
SOBOTA, 6. MAJ, OB 20. URI V DVORANI GLASBENE ŠOLE LOGATEC
RECITAL – ALJAŽ ŽIŽEK - SAKSOFON, PETER ZOLTAN - KLAVIR
Org. in info.: Glasbena šole Logatec, tel: 01/759 07 32
ČETRTEK, 11. MAJ, OB 11. IN 17. URI V NARODNEM DOMU V LOGATCU
MEDOBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
OSREDNJE SLOVENIJE
Org. in info: OI JSKD Logatec, tel: 01/759 06 10.
ČETRTEK, 11. MAJ, OB 19. URI V KNJIŽNICI ROVTE
Predstavitev pesniške zbirke SEM, KAKRŠNA SEM Katarine Kalaba
Org. in info: Krajevna knjižnica Rovte, Ivica Merlak tel. 01 7503 031
PETEK, 12. MAJ, OB 20. URI V POŠ HOTEDRŠICA
38. OBČINSKA REVIJA MALIH PEVSKIH SKUPIN OBČINE LOGATEC
Org. in info: OI JSKD Logatec, tel: 01/759 06 10.
SOBOTA, 13. MAJ, OB 19. URI V NARODNEM DOMU V LOGATCU
KONCERT SIMONIČNEGA IN HARMONIKARSKEGA ORKESTRA UČENCEV GLASBENE ŠOLE GORNJA RADGONA
Org. in info: Glasbena šola Logatec, tel: 01/759 07 32.
NEDELJA, 14. MAJ, OB 18. URI, V NARODNEM DOMU V LOGATCU
38. OBČINSKA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV OBČINE LOGATEC
Org. in info: OI JSKD Logatec, tel: 01/759 06 10.
ČETRTEK, 18. MAJ, OB 19. URI V DVORANI GLASBENE ŠOLE LOGATEC
11. NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE LOGATEC V ŠOLSKEM LETU 2005/2006
Org. in info.: Glasbena šole Logatec, tel: 01/759 07 32
ČETRTEK, 18. MAJ, OB 19.30 V KNJIŽNICI LOGATEC
Predstavitev knjige Lojzeta Skvarče V SVETLOBI ZARJE.
Org. in info.: Knjižnica Logatec, Bibijana Mihevc, tel. 01 7541 722
SOBOTA, 20. MAJ V KNJIŽNICI LOGATEC
Prireditve ob Dnevu Knjižnice Logatec:
- od 9.00 do 13.00 Bukvarna na ploščadi pred Knjižnico Logatec
- ob 10.00 in ob 12.00 pravljica o indijanskem življenju v čisto pravem indijanskem šotoru TIPI na zelenici pred Knjižnico Logatec
- ob 11.00 delavnici izdelovanja zapestnic iz usnja in rož iz papirja (v sodelovanju z DPOM). Če bo deževalo, prireditev odpade.
Org. in info.: Knjižnica Logatec, Bibijana Mihevc, tel. 01 7541 722
SOBOTA, 20. MAJ, OB 18. URI V NARODNEM DOMU V LOGATCU
PLESNA PRIREDITEV Z LOGAŠKIMI MAŽORETAMI
Org. in info: Twirling klub logaških mažoret.

PETEK, 26. MAJ, OB 18. URI V DVORANI POŠ LAZE
KAJ SE DOGAJA NA TRAVNIKU?
Org. in info.: POŠ Laze, tel: 01/ 7541 237
PETEK, 26. MAJ, OB 19. URI V DVORANI STARE ŠOLE V ROVTAH
4. NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE LOGATEC- IZ DISLOCIRANIH ODDELKOV
Org. in info.: Glasbena šole Logatec, tel: 01/759 07 32
SOBOTA, 27. MAJ, OB 20.URI V CERKVI SV. JOŽEFA NA ČEVICI
POMLADNO POBARVANI VERZI – literarni večer Literarnega društva Zeleni oblaki z gosti-glasbeniki skupine Kosmato srce.
Org. in info: Literarno društvo Zeleni oblaki, Branka Novak, telefon 031 844 522.
SOBOTA, 27. MAJ, OB 20. URI NA VAŠKEM TRGU PRED CERKVIJO V HOTEDRŠICI
REDNI LETNI KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA HOTEDRŠICA Z GOSTI – Zborovodja Matija Logar.
Org. in info.: Pevsko društvo Hotedršica, tel: 041/600 759
SOBOTA, 27. MAJ, IN NEDELJA, 28. MAJ, OD 15. DO 4. URE V GRAJSKEM PARKU LOGATCU
MAJSKI KONCERT
Org. in info.: Športno kulturno in turistično društvo Grajski park.
PETEK, 31. MAJ, OB 19. URI V AVLI OŠ TABOR Logatec
DA CAPO AL FINE zaključni koncert otroškega in mladinskega zbora OŠ Tabor z gosti,
zborovodja Zdravko Novak.
Org. in info: OŠ Tabor, tel: 01/759 08 50.
V programu pride lahko do sprememb. Prosimo za razumevanje.
Podatke zbrala Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, tel.: 01 7590 600.
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SREDA, 24. MAJ, OB 18.30 V OŠ »8 TALCEV« Logatec
MLADOST JE VESELJE – Nastopajo pevski zbori, recitatorji in folklorna skupina.
Org. in info: OŠ »8 talcev«, tel: 01/754 12 37.
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V Knjižnici je zmeraj kaj novega
LEPOLOVJE ZA ODRASLE
Slovenski avtorji
CIGAN, F.: Rosenje; GAZVODA, N.: Camera obscura*; JAZBEC, M.: Mavrica izza duše :
roman o diplomaciji: KOZAK, P.: Zbrano delo; KVEDER, Z.: Zbrano delo; MLEKUŽ, P.:
Rušilec jezov*; NOVAK, B.: Misli v tabletah : izbrani aforizmi; ROGAý, F.: Kljuþ
brezdomca*; TITAN, R.: Sanja in samostan; TRDINA, J.: Rože in trnje; VILýNIK, R.:
Deset let razmišljanja*; ZUPAN, D.: Zaliv
Tuji avtorji
BENZ, A.: Prihodnost vesolja : nakljuþje, kaos, Bog? BERG, E.: Reci, kdaj; FITZGERALD,
F. S.: Tostran raja*; JELINEK, E.: Naslada*; KOCIANCICH, V.: Plitvine strahu*;
MANDINO, O.: Najveþji misterij na svetu; NOBBS, D.: Obzirno slovo; NOVAKOVIû, N.:
Rumena, zelena, modra, rjava; ROBERTS, N.: Do konca življenja
STROKA ZA ODRASLE
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BARBER, B.: Osnove risanja : od zaþetnika do umetnika; BOOTH, W. C.: Retorika
pripovedne umetnosti*; BORGENICHT, L.: Dojenþek : navodila za uporabo*;
CVETEK, S.: Pouþevanje kot profesija, uþitelj kot profesionalec*; FERRERA, M.:
Narodi svijeta*a : hujšajmo z veseljem; FRANK, M.: Prihajajoþi bog*; GLOBOýNIK, D.:
Prešeren in likovna umetnost; GRILLPALZER, M.: GI-dieta : hujšajmo z veseljem;
ILUSTRIRANA zgodovina sveta; KAJ spreminja svet; KEEN, S.: Ogenj v trebuhu : kako biti
moški; KOSTOLANY, A.: Kaj bo z borzo? KRALJ, A.: Vražji zakonci*; LENARýIý,
M.: Okrog edinega sveta. Potopis*; MERTON, T.: Gora sedmih polic; NOUWEN, H. J.
M.: Platno ljubezni : duhovna razlaga Rembrandtove slike*; PAŠIû, A.: Islam in
moderni zahod : integracija islamskih skupnosti; v moderne zahodne družbe*
PAVANEL, J.: Seks od a do ž; PUKLEK, L. M.: Skupinsko delo za aktiven študij; ŠAJBER,
D.: Plavanje od rojstva do šole; ŠMID, D.: O plenicah, mozoljih in ljubezni : razmišljanja o
vzgoji; ŠIMUNACI, B. T.: Raþunovodstvo : praktikum; 1001 film koji svakako trebate
pogledati*
MEDIOTEKA – GLASBA ZA ODRASLE
ARMSTRONG, L.: A fine romance*; DUBLINERS: The best of the original Dubliners*
FITZGERALD, E.: The best of the song books : the ballads*; FITZGERALD, E.: Love
songs : best of the Verve song books*; KING, B. B.: BB's blues*; PAVAROTTI, L.: La
donna e mobile*; PIAF, E.: Paris Mediterranée*; PRESLEY, E.: Love Songs*

16

uradne objave.indd 16

9.5.2006 11:50:40

