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Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 – spremembe in dopolnitve, upoštevane so odločbe ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 68/98, 59/99, 16/02, 108/03), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Logatec (LN št. 7-8/2008) je Občinski
svet Občine Logatec na 24. seji dne, 17. 9. 2009 sprejel

ODLOK

o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto
2008
1. člen
S tem odlokom se sprejema zaključni račun Občine Logatec za leto 2008, ki
zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Logatec
so bili v letu 2008 realizirani v naslednjih zneskih:
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A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2008
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.771.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.874.159
70
DAVČNI PRIHODKI
7.540.430
700
Davki na dohodek in dobiček
5.934.891
703
Davek na premoženje
1.257.472
704
Domači davki na blago in storitve
348.067
706
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.333.729
Udeležba na dobičku in dohodki od pre710
1.149.986
moženja
711
Takse in pristojbine
8.665
712
Denarne kazni
1.876
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
58.615
714
Drugi nedavčni prihodki
1.114.588
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.326.207
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
380.982
721
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in neop.
722
945.225
dolg. sredstev
73
PREJETE DONACIJE
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
570.634
Transferni prihodki iz drugih javnofinanč740
570.634
nih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
741
iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno var401
nost
402
Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409
Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERJI
410
Subvencije
Transferji posameznikom in gospodinj411
stvom
Transferi neprofitnim organizacijam in
412
ustanovam
413
Drugi tekoči domači transferi
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev

13.337.215
2.116.167
537.349
83.805
1.464.825
187
30.000
4.197.800
47.111
2.351.001
471.673
1.328.015
5.777.379
5.777.379

43

INVESTICIJSKI TRANSFERJI
1.245.870
430
Investicijski transferi
Investicijski transferi pravnim osebam,
431
1.062.295
ki niso PU
Investicijski transferi proračunskim upo183.575
432
rabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
- 1.566.216
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2008
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DE44
LEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova pri442
vatizacije
Povečanje namenskega premoženja v
443
javnih skladih
in drugih osebah javnega prava, ki imajo
premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2008
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
1.500.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.500.000
500
Domače zadolževanje
1.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
23.223
55
ODPLAČILA DOLGA
23.223
550
Odplačila domačega dolga
23.223
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
89.439
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
1.476.777
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
1.566.216
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2007
9009
Splošni sklad za drugo stanje 2008
551.679
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Logatec za leto 2008 so sestavni del tega
odloka.
4. člen
Stanje sredstev na računu Občine Logatec ob koncu leta 2008 je 520.911,51
EUR, od tega znašajo sredstva rezerv 33.333,76 EUR, ki se jih prenese v sredstva rezerv za leto 2009. Ostanek sredstev na računu konec leta 2008 v višini
487.577,75 EUR so sestavni del proračuna za leto 2009.
5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec.
Številka: 410-81/2008-36
Logatec, 17. 9. 2009
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 - odl. US), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- uradno prečiščeno besedilo,
49/06-ZMetD, 66/06 - odl. US, 112/06 - odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A,
70/08), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS,
št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo, 29/07 - odl. US, 58/07 - odl. US, 16/08 odl. US, 17/08 (21/08 popr.), 76/08-ZIKS-1C), 3. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07) ter 16. člena Statuta
Občine Logatec (Logaške novice, št. 07-08/08), je Občinski svet Občine Logatec
na 24. redni seji, dne 17. 9. 2009, sprejel

Odlok
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode v občini Logatec

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu:
javna služba) na celotnem geografskem območju občine Logatec , ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javne kanalizacije,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. cene storitev javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. druge elemente, potrebne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
2. člen
Javno službo zagotavlja Občina Logatec (v nadaljnjem besedilu: občina) v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) na območju
občine Logatec v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
3. člen
(1) Storitve javne službe po tem odloku se nanašajo na komunalno odpadno
vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti in na padavinsko
odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh.
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne
vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje za storitev javne službe ne glede na
to, če se takšna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni
čistilni napravi.
4. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev
zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih
opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah v javni rabi
ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja
kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali
mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni
dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3,
obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri
za nobeno od nevarnih snovi letna količina ne presega količine nevarnih snovi,
določene skladno s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo,
2. Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin

v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo,
3. Kanalizacija je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih naprav, ki se povezujejo v kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega
se zagotavlja odvajanje odpadne vode iz stavb ali ločeno od njih oziroma skupaj
z njimi tudi padavinske vode s streh in z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin,
4. Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni
izvajanju javne službe. Javna kanalizacija je lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na javno kanalizacijo, greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki so v zasebni lasti, niso objekti javne kanalizacije,
5. Interna kanalizacija je sistem kanalov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki so namenjene odvajanju odpadne in padavinske vode od mesta nastanka
do izpusta v javno kanalizacijsko omrežje,
6. Javna površina je površina objekta ali dela objekta občinske gospodarske
javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov,
7. Kanalizacijski priključek po tem odloku je del interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do vključno
prvega revizijskega jaška na parceli, na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so
priključene na javno kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti,
8. Uporabnik javne kanalizacije je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik stavbe ali zemljišča, ki je priključena na javno kanalizacijo oziroma fizična
ali pravna oseba, ki koristi storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih
in padavinskih odpadnih voda,
9. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz
katerega se odvaža komunalna odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma
obdelavo na komunalno čistilno napravo,
10. Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez
odzračevanja, v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s
standardoma SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995,
11. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne ali
padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo, pri kateri delež
obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda ene ali
več naprav, presega 50%, merjeno s kemijsko potrebo po kisiku,
12. Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja manjšo od 2.000 PE, v kateri poteka biološka
razgradnja na način, določen skladno s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. Za malo komunalno čistilno napravo
z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE se šteje tudi naprava za čiščenje komunalne
odpadne vode, ki je izdelana v skladu s standardi od SIST EN 12566-1 do SIST EN
12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda
neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave za prečiščeno komunalno
odpadno vodo ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla,
13. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot jih določajo
predpisi s področja varstva okolja.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno, je organ Občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne
službe (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), ki opravlja tudi strokovno-tehnične,
organizacijske in razvojne naloge javne službe, skrbi za koordinacijo med občino
in izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem javne službe skladno s
predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti.
(2) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih občina s tem
odlokom prenese na javno službo so:
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem razvoja
javne službe, varnim in zanesljivim obratovanjem javne kanalizacije ter vzdrževanje objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
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– zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z načrtovanjem komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega območja,
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje za načrtovanje in
usklajevanje rabe javne kanalizacije,
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje za izvajanje upravnih
nalog pri urejanju javne službe,
– pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za potrebe javne službe,
– vodenje katastra javne kanalizacije,
– načrtovanje razvoja infrastrukturnih objektov in naprav javne kanalizacije,
namenjenih izvajanju javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
6. člen
(1) Izvajalec javne službe je javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.,
ki opravlja svojo dejavnost v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Izvajalec javne službe pripravi Pravilnik z navodili, normativi in standardi o
javni kanalizaciji in storitvah javne službe v občini (v nadaljnjem besedilu: tehnični
pravilnik). Tehnični pravilnik sprejme Občinski svet.
7. člen
Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih
na njenem območju.
8. člen
(1) Javna kanalizacija je last občine in se odda v najem izvajalcu javne službe. Objekti in naprave javne kanalizacije, ki se oddajo v najem izvajalcu javne
službe, so:
– primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
– sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
– komunalne čistilne naprave, ki so naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav,
– male čistilne naprave, ki so v lasti občine.
(2) Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka morajo biti pred izročitvijo izvajalcu
javne službe natančno popisani, popis pa je priloga pravne ureditve razmerja med
občino in izvajalcem javne službe.
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9. člen
(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajeno kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti obravnavano kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo
le-te predati v last občini.
(2) Za prevzem objektov in omrežij iz prejšnjega odstavka mora biti predložena
naslednja dokumentacija:
– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster,
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici dostopa do omrežja in
objektov.
10. člen
(1) Vodenje zbirke podatkov o omrežjih in objektih gospodarske javne komunalne
infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: kataster javne kanalizacije) zagotavlja občina. Kataster javne kanalizacije z vsemi zbirkami podatkov je last Občine. Vodenje
katastra se podeli v izvajanje izvajalcu javne službe. Stroški vodenja se krijejo iz
proračunskih sredstev občine.
(2) Kataster javne kanalizacije se vodi skladno s predpisi, ki urejajo prostorsko
načrtovanje in vsebino katastra javne infrastrukture za posamezne vrste omrežij
in objektov gospodarske javne infrastrukture. Kataster se vodi v obliki informatizirane baze podatkov.
(3) Vpogled v podatke katastra javne kanalizacije je javen. Do podatkov katastra
javne kanalizacije se dostopa v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način raču-

nalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra
prostorskih enot, ki jih vodi in vzdržuje geodetska uprava.
11. člen
(1) Če je več stavb na geografsko zaokroženem območju, na katerem ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in je skupna obremenitev zaradi odvajanja te odpadne vode manjša od 50 PE, se lahko komunalna
odpadna voda, ki nastaja v teh stavbah, odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa
javne kanalizacije in čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena skupnemu čiščenju in je v lasti in upravljanju lastnikov stavb.
(2) Če odvajanje odpadne vode na način iz prejšnjega odstavka ni možno, se
komunalna odpadna voda izjemoma lahko zbira v nepretočni greznici, katere praznjenje je zagotovljeno v okviru storitev javne službe.
12. člen
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske odpadne vode, ki mora vsebovati podatke, določene z
zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne
in padavinske odpadne vode.
(2) Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode pripravi izvajalec javne službe v tekočem letu za naslednje leto in ga posreduje občini v uskladitev najpozneje do 31. oktobra v tekočem letu. Izvajalec javne službe
pripravi program v elektronski obliki v skladu z navodili, ki jih na spletnih straneh
objavi ministrstvo, pristojno za okolje. Izvajalec javne službe mora usklajeni program posredovati do 31. decembra tekočega leta.
(3) Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je
sestavni del programa za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca javne službe.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
13. člen
(1) Javna služba po tem odloku v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z
javno kanalizacijo, obsega:
– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine
v komunalni čistilni napravi,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se odvaja
v javno kanalizacijo,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter obstoječih greznic pri
uporabniku storitev ter njegovo obdelavo najmanj enkrat na dve leti,
– prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave, ne
glede na to, ali male komunalne čistilne naprave upravlja izvajalec javne službe
v okviru storitev javne službe ali jih upravlja druga oseba.
(2) V okviru javne službe po tem odloku mora izvajalec javne službe v naselju
ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:
– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine
v komunalni čistilni napravi,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev in
njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta in
– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo ocene obratovanja
male komunalne čistilne naprave za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje
alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine in
industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, kot posebno storitev
zaradi uporabe objektov javne kanalizacije.
(4) Izvajalec javne službe poleg nalog, ki jih določa zakon in podzakonski predpis
o nalogah, ki se izvajajo v okviru javne službe, izvaja še naslednje naloge:
– predlaga razvoj in izgradnjo manjkajoče javne kanalizacije,
– svetuje uporabnikom in izvaja nadzor nad izvajanjem odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih vod pri uporabnikih,
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14. člen
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora odvajati v javno
kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno čistilno napravo, ali na način,
določen v 11. členu.
(2) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja,
opremljenem z javno kanalizacijo, se mora obvezno neposredno odvajati v javno
kanalizacijo.
(3) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna
voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja naselja ali dela naselja, kjer je predpisano odvajanje v javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja
komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo večja od 0,02 PE, odvajanje
odpadnih vod pa je možno brez naprav za prečrpavanje.
(4) Izjemoma se komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi znotraj območja
naselja ali dela naselja, kjer je predpisano odvajanje v javno kanalizacijo, odvaja
na način iz 11. člena tega odloka, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo večja od 0,02 PE, odvajanje
odpadnih vod pa je možno le z namestitvijo naprav za prečrpavanje.
(5) Odvajanje komunalne odpadne vode v nepretočne greznice je dovoljeno na
območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in kjer ni predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, če obremenjevanje okolja
zaradi nastajanja odpadne vode v stavbah ne presega 50 PE in je nepretočna
greznica zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, upravljavec
nepretočne greznice pa zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev javne službe, izvajalec javne službe pa čiščenje prevzete komunalne odpadne vode in blata
v komunalni čistilni napravi.
(6) Na območjih iz prejšnjega odstavka lahko lastniki stavb odvajajo komunalno
odpadno vodo tudi neposredno v malo komunalno čistilno napravo.
(7) V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajanje drenažnih voda, podtalnice, vodotokov ter padavinskih voda, ki jih je možno speljati v ponikovalnico ali vodotok.
15. člen
(1) Odvajanje odpadne vode se izvaja na območju občine Logatec po:
– primarnem kanalizacijskem omrežju javne kanalizacije, ki ga sestavljajo kanali
ter z njimi povezani tehnološki sklopi, ki so namenjeni odvajanju komunalne in
padavinske odpadne vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežjih
na posameznih območjih naselja in ki se zaključi v komunalni ali skupni čistilni
napravi,
– sekundarnem kanalizacijskem omrežju javne kanalizacije, ki ga sestavlja sistem kanalov in jarkov ter z njimi povezani tehnološki sklopi (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpavanje odpadne vode ipd.), ki so namenjeni
odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v naselju ali njegovem delu
in ki se zaključi v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.
(2) Čiščenje odpadne vode se izvaja na območju občine Logatec v:
– komunalnih čistilnih napravah in skupni čistilni napravi za odpadne vode, ki
se odvajajo preko primarnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so nanj
priključena,
– malih komunalnih čistilnih napravah za odpadne vode, ki se odvajajo preko
sekundarnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so nanj priključena.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
Priključitev na javno kanalizacijo
16. člen
(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev obstoječega kanalizacijskega priključka

stavbe na javno kanalizacijo obvezna.
(2) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev
njegove stavbe obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na
javno kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca javne službe opraviti v roku
šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
(3) Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije, ki se zaključi s komunalno ali skupno čistilno napravo, odvajala odpadna voda v greznico ali malo
komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da
uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo očisti
in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode, kar mora obvezno izvršiti po predhodno pridobljenem soglasju izvajalca javne službe in pod nadzorom izvajalca
javne službe.
17. člen
(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca javne službe ob upoštevanju pogojev iz tega odloka po tem, ko
so s strani uporabnika poravnane vse obveznosti.
(2) Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega
kanalizacijskega priključka. V primerih, ko se pri izdelavi projekta kanalizacijskega priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev več
stavb preko skupnega kanalizacijskega priključka, s čemer pa morajo soglašati
vsi lastniki takega kanalizacijskega priključka, ki morajo pred priključitvijo medsebojna razmerja v zvezi s kanalizacijskim priključkom urediti s pogodbo, v kateri
morajo tudi določiti upravljavca kanalizacijskega priključka, en izvod pogodbe pa
morajo izročiti izvajalcu javne službe.
(3) Sprememba dimenzije kanalizacijskega priključka, merskega mesta in izvedba dodatnega kanalizacijskega priključka se obravnava na enak način kot da
gre za nov kanalizacijski priključek.
18. člen
Začasni kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo se izvede le za javne
prireditve in začasne objekte na javnih površinah in je mogoč pod pogojem, da to
ne zahteva povečanih zmogljivosti obstoječe javne kanalizacije.
19. člen
(1) Uporabnik mora izvajalca javne službe pravočasno obvestiti o začetku del
za priključitev stavbe na javno kanalizacijo.
(2) Vsa dela na kanalizaciji in kanalizacijskih priključkih na javno kanalizacijo lahko izvede samo za to usposobljen in registriran izvajalec pod nadzorom
upravljavca.
(3) Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo in izpraznitvijo greznic izvede izvajalec javne službe na stroške uporabnika. Stroške nadzora izvajalec javne
službe zaračuna na podlagi tarifnega sistema, ki ga sprejme Občinski svet.
(4) Stavba, ki se zaradi neugodne lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, tako da priključitev na gravitacijski način ni mogoča, se na javno
kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati
lastnik stavbe.
(5) Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco uporabnikov in mu
izda potrdilo o priključitvi.
20. člen
(1) Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji
zasebnega zemljišča in javne lastnine.
(2) Če revizijskega jaška ni mogoče postaviti na zemljišču, ki je v lasti lastnika
stavbe, mora lastnik te stavbe za postavitev revizijskega jaška in pripadajočega
hišnega priključka predložiti izvajalcu javne službe dovoljenje lastnika zemljišča,
na katerem je možno postaviti revizijski jašek.
(3) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti zunaj stavbe, je lastnik
dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek
možno vzdrževati in opravljati kontrolo odpadne vode.
(4) Izvajalcu javne službe mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška.
21. člen
Kanalizacijski priključek se lahko ukine samo v primeru porušitve priključenega
objekta na podlagi pisnega zahtevka uporabnika, ki nosi tudi stroške ukinitve.
Izvajalec javne službe po ukinitvi kanalizacijskega priključka izbriše uporabnika
iz evidence uporabnikov.

Logaške novice, 15. oktober 2009, letnik XL, št. 10

– nadzoruje uporabnike v zvezi z izvajanjem priključitev na javno kanalizacijo,
– na podlagi posebnega naročila opravlja nujna in nepredvidena vzdrževalna
dela in storitve, čeprav niso zajeta v programu dela,
– obračunava storitve javne službe ter druge dajatve določene z zakonom, podzakonskimi predpisi in s tem odlokom.
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Pravice in obveznosti izvajalca javne službe
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22. člen
Obveznosti izvajalca javne službe po tem odloku so:
1. zagotavljati redno in nepretrgano odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode,
2. skrbeti za brezhibno delovanje ter vzdrževanje in obratovanje objektov in
naprav javne kanalizacije, ki so v njegovem upravljanju,
3. skrbeti za meritve in obračun odvedene in očiščene odpadne vode ter za
obračun ostalih storitev javne službe (npr. praznjenje greznic),
4. redno kontrolirati sestav odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih
naprav za prečiščenje industrijske odpadne vode ter pregledovati dnevnik obratovanja le-teh,
5. neposredno ali prek sredstev javnega obveščanja obveščati uporabnike o
času trajanja in ukrepih ob motnjah ali prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda,
6. omogočati priključitev na javno kanalizacijo,
7. pisno obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja na
javno kanalizacijo,
8. sistematično pregledovati objekte in naprave javne kanalizacije ter priključne jaške,
9. izdelati načrt ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile,
10. organizirati odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v primeru
višje sile ter o tem poročati pristojnemu organu,
11. vzpostaviti in voditi evidenco uporabnikov z greznicami, na podlagi katere
se pripravlja terminski plan za redno praznjenje, v skladu s programom odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode,
12. kontrolirati in izvajati praznjenje greznic skladno s terminskim planom,
13. v zvezi z delovanjem malih čistilnih naprav zagotoviti vse potrebne storitve
v skladu z zakonom in predpisi,
14. pristojnemu organu občine in ministrstvu poročati ter predložiti program
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter ostale akte, na
način in v rokih, ki jih opredeljuje zakon in podzakonski predpis o nalogah, ki se
izvajajo v okviru obvezne javne službe,
15. za naselje ali del naselja, ki je opremljeno z mešano javno kanalizacijo za
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, izvajati ukrepe za zmanjševanje količin padavinske vode, ki se odvajajo v to javno kanalizacijo zlasti tiste,
ki se odvaja s streh,
16. za naselje ali del naselja, ki je opremljeno z mešano javno kanalizacijo za
odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, zagotoviti ustrezno zadrževanje prvega naliva padavinske odpadne vode v napravah za zadrževanje in mehansko čiščenje ter za zajeto padavinsko vodo po končanem nalivu odvajanje v
čistilni napravo,
17. načrtovati izvajanja vzdrževanja javne kanalizacije,
18. izvajati predpisane storitve na območjih, kjer ni javne kanalizacije,
19. sodelovati pri izdelovanju programskih rešitev, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj se izvaja širitev javne kanalizacije v okviru
opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo,
20. voditi predpisane evidence, poročati in pripravljati programe v skladu s podzakonskimi predpisi in omogočati občini dostop do podatkov iz evidenc,
21. redno obračunavati storitve javne službe, okoljske dajatev in ostale s posebnimi predpisi določene dajatve,
22. izvajati redna vzdrževalna dela na javni kanalizaciji,
23. predlagati investicijska vzdrževalna dela na javni kanalizaciji,
24. izvajati javna pooblastila,
25. kontrolirati ustreznost kanalizacijskega priključka pred priključitvijo stavbe
na javno kanalizacijo na stroške uporabnika v skladu s soglasjem za priključitev
in v okviru nadzora nad izvedbo kanalizacijskega priključka,
26. voditi kataster gospodarske javne infrastrukture,
27. izvajati druge obveznosti iz tega odloka.

23. člen
(1) Izvajalec javne službe mora lastnike greznic in upravljavce malih komunalnih
čistilnih naprav z javnim naznanilom, v svetovnem spletu, v sredstvih javnega
obveščanja ali na krajevno običajen način obvestiti o:
– komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obdeluje komunalna odpadna voda in blato,
– rokih in času praznjenja nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzemanja
blata malih komunalnih čistilnih naprav,
– načinu predvidene obdelave prevzetega blata ter nadaljnje uporabe, predelave
ali odstranjevanja obdelanega blata in
– drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic, obstoječih greznic in prevzem
blata malih komunalnih čistilnih naprav.
(2) Izvajalec javne službe mora upravljavce površin, iz katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo, redno obveščati, da naj:
– na svojih površinah redno čistijo in vzdržujejo utrjene površine in peskolove
ter lovilce olj na njih in
– čistijo in vzdržujejo svoje kanalske vode, namenjene za odvajanje padavinske vode.
24. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se za odvajanje komunalne odpadne
vode uporabljajo objekti, ki izpolnjujejo zahteve, določene za kanalizacijo v skladu
s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.
25. člen
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se komunalna odpadna voda z
območij poselitev, kjer se odvaja v javno kanalizacijo, pred odvajanjem posredno
ali neposredno v vode očisti tako, da parametri komunalne odpadne vode ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora biti za komunalno odpadno
vodo, ki se odvaja po javni kanalizaciji z območij poselitve z obremenjenostjo,
manjšo od 2.000 PE, zagotovljeno čiščenje v skladu s podzakonskim predpisom,
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav.
26. člen
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz malih komunalnih
čistilnih naprav pri uporabniku in ga obdelati na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata, najmanj enkrat na štiri leta.
(2) Če izvajalec javne službe sam ne upravlja komunalne ali skupne čistilne
naprave, ki je opremljena za obdelavo blata, mora zagotoviti obdelavo blata pri
upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave, ki ima za obdelavo blata proste
zmogljivosti, ali ga obdelati v premični napravi za obdelavo blata.
(3) Za obdelano blato komunalnih in skupnih čistilnih naprav mora izvajalec
javne službe zagotoviti predelavo in odstranjevanje blata po predpisih, ki urejajo
ravnanje z odpadki.
27. člen
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznjenje nepretočnih greznic.
(2) Izvajalec javne službe mora prevzeto komunalno in padavinsko odpadno
vodo iz nepretočne greznice odvažati v čiščenje na komunalno ali skupno čistilno napravo.
28. člen
(1) Če izvajalec javne službe upravlja s komunalno čistilno napravo, mora kot
povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z blatom. V načrt ravnanja z blatom
mora izvajalec javne službe vključiti tudi ravnanje z blatom malih komunalnih
čistilnih naprav, če ga v okviru storitev javne službe prevzema od upravljavcev
malih komunalnih čistilnih naprav ali od upravljavcev komunalnih čistilnih naprav,
ki sami ne zagotavljajo ravnanja z blatom.
(2) Načrt ravnanja z blatom iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu
podzakonskim predpisom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske
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29. člen
(1) Izvajalec javne službe mora v okviru javne službe vzdrževati in čistiti javno
kanalizacijsko omrežje za odvajanje padavinske vode.
(2) Za odpadke iz peskolovov in lovilcev olj mora izvajalec javne službe kot
povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z odpadki iz peskolovov in lovilcev
olj in ravnati s temi odpadki skladno z načrtom.
30. člen
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za
področje izvajanja javne službe.
31. člen
(1) Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, najkasneje do 31. marca tekočega leta posredovati letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto, katerega sestavni del so tudi podatki iz evidence iz prejšnjega
člena. Poročilo o izvajanju javne službe je treba poslati ministrstvu, pristojnemu za
varstvo okolja na podlagi navodila, ki ga objavi na svojih spletnih straneh.
(2) V roku iz prejšnjega odstavka je izvajalec javne službe dolžan kopijo poročila
posredovati tudi občini v pisni obliki in po elektronski pošti z vsebino o:
– pritožbah uporabnikov storitev javne službe in o njihovem reševanju,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– škodnih dogodkih.
(3) Med letom je izvajalec javne službe dolžan obveščati občino oziroma drug
pristojni organ o vseh dejstvih in pojavih, ki pomembneje vplivajo na izvajanje
javne službe.
32. člen
(1) Izvajalec javne službe ima pravico, da prekine odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda za krajši čas zaradi izvedbe planiranih vzdrževalnih del na
objektih in napravah javne kanalizacije ter za čas, ki je potreben, da se odpravijo
okvare na objektih in napravah javne kanalizacije.
(2) V primeru prekinitve odvajanja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki
traja več kot 24 ur, mora izvajalec javne službe zagotoviti nadomestno odvajanje
s premičnimi napravami ali prečrpavanjem.
(3) Izvajalec javne službe mora o prekinitvi iz prejšnjega odstavka pravočasno
obvestiti neposredno prizadete in javnost prek sredstev javnega obveščanja najmanj tri dni pred začetkom del.
33. člen
(1) Izvajalec javne službe mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotavljati
občasne ali trajne meritve parametrov in količine odpadnih vod.
(2) Meritve se izvajajo na način in v obsegu, določenim s predpisom, ki ureja
prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.
34. člen
Izvajalec javne službe, ki upravlja tudi s komunalno čistilno napravo, mora v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo, voditi poslovnik za obratovanje čistilne naprave ter
obratovalni dnevnik in občini omogočiti vpogled v navedena dokumenta.
35. člen
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prve meritve in obratovalni monitoring za male čistilne naprave za vsako malo komunalno čistilno napravo na
območju izvajanja javne službe, ne glede na to ali malo komunalno čistilno napravo upravlja izvajalec javne službe v okviru izvajanja storitev javne službe ali
jo upravlja druga oseba.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti obratovalni monitoring v skladu z
veljavnim predpisom, ki ureja področje emisije snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz malih komunalnih čistilnih naprav, ter predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod.

(3) Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi
pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav, namesto obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave na območju občine
Logatec, izdela oceno obratovanja naprave, ne glede na to, ali malo komunalno
čistilno napravo upravlja sam v okviru izvajanja storitev javne službe ali jo upravlja druga oseba.
(4) Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora omogočiti izvajalcu javne
službe redno izvajanje obratovalnega monitoringa oziroma izdelave ocene o obratovanju male komunalne čistilne naprave in mu na njegovo zahtevo predložiti vse
predpisane podatke za izdelavo poročila o izvajanju obratovalnega monitoringa.
36. člen
O občasnih ali trajnih meritvah mora izvajalec javne službe, ki upravlja z objekti
javne kanalizacije, za vsako koledarsko leto izdelati poročilo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, in kopijo tega
poročila poslati občini vsako leto do 31. marca za preteklo leto.

Javna pooblastila izvajalca javne službe
37. člen
(1) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe podeljuje javno pooblastilo
za odločanje v upravnih zadevah izdaje projektnih pogojev, soglasij k projektnim
rešitvam, soglasij za priključitev v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov,
in za izdajanje smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in mnenj
k predlogom prostorskih aktov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, soglasij za vse posege v prostor, kjer poteka javna kanalizacija, in za
vodenje evidenc v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod in za vodenje katastra
javne kanalizacije.
(2) Soglasje za priključitev se izda takrat, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je investitor objekta k vlogi za soglasje predložil predpisano dokumentacijo,
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz predhodnih soglasij,
– da je priključitev na javno kanalizacijo tehnično možna,
– da investitor predloži dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku in drugih obveznostih, ki se morajo poravnati v primeru vsakega priklopa na javno
kanalizacijo.
(3) Izvajalec javne službe izdaja smernice in mnenja k predlogom prostorskega
akta (v nadaljnjem besedilu: smernice in mnenja), projektne pogoje za poseg v
varovalni pas (v nadaljnjem besedilu: pogoje), soglasja na projektne rešitve in
soglasja za priključitev (v nadaljnjem besedilu: soglasja) ter sklepa pogodbe za
priključitev na javno kanalizacijsko omrežje na podlagi predložene dokumentacije, in sicer za:
1. Smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi o prostorskem načrtovanju,
2. Pogoje:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi s področja gradnje objektov,
3. Soglasja na projektne rešitve:
– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi s področja gradnje objektov, v okviru
katere morajo biti zagotovljeni tudi naslednji dokumenti:
– projekt kanalizacijskega priključka,
– hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v sistemu odvajanja in čiščenja,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo
vode in oceno kvalitete in tipa odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprave za prečiščenje odpadne vode (če je predvidena),
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po katerih bo potekal priključni kanal oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
– izjavo ustrezne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico
in vodne vire v primeru, da se predvidena gradnja nahaja v varstvenih pasovih
obstoječih ali predvidenih vodnih virov,
4. Soglasja za priključitev:
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– dokumentacijo, ki jo določajo predpisi s področja gradnje objektov,
5. Za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti gradnje
objekta,
– kopija katastrskega načrta s posestnim listom,
– projekt PGD,
– situacijo objekta v merilu 1:1000 ali 1:500,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo potekal kanalizacijski
priključek,
– pravnomočno odločbo o odmeri komunalnega prispevka z dokazilom o plačilu,
v kolikor odločba ni zajeta v izdanem gradbenem dovoljenju,
6. Pogodbo za začasni kanalizacijski priključek (za javno prireditev ali začasni
objekt na javni površini):
– dokazilo o plačani občinski taksi,
– projekt predvidene priključitve na javno omrežje.
(4) Izvajalec javne službe vodi kataster gospodarske javne infrastrukture in
sodeluje pri tehničnih pregledih objektov, če jih tako določajo predpisi s področja
gradnje objektov.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
38. člen
(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom
na območju občine Logatec.
(2) Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se zagotavlja zlasti z dolžnostjo izvajalca javne službe, da opravlja storitve gospodarske javne službe, možnostjo vložitve pritožbe na župana občine zoper odločitve izvajalca javne službe,
ki jih ta izda pri izvajanju javnih pooblastil, možnostjo zahtevati varstvo pri Svetu
za varstvo uporabnikov javnih dobrin v občini Logatec zaradi odločitev, dejanj
ali opustitev izvajalca javne službe, ki so v nasprotju z določbami tega odloka in
drugih predpisov, ki urejajo to javno službo, in ukrepi, določenimi z zakonodajo
o varstvu potrošnikov.
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39. člen
(1) Uporabniku se dovoljuje v javno kanalizacijo odvajati samo odpadne vode, ki
ustrezajo predpisom o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod.
(2) Če izvajalec javne službe ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno kanalizacijo
odpadno vodo v nasprotju z določbami prejšnjega odstavka, obvesti o dogodku
pristojno inšpekcijsko službo, opravi preiskave in tehnološke meritve, ugotovi
zmanjšanje učinkovitosti čiščenja ter druge posledice, skladno s postopkom,
predvidenim za takšne primere.
40. člen
Uporabnikom je prepovedano:
– izpuščati v javno kanalizacijo vsebino greznic, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij,
– izpuščati ali odvajati odpadno komunalno vodo, vsebino greznic, gnojišč, malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali
internih kanalizacij v okolje,
–odvajati odpadne vode neposredno v podzemne vode, celinske vode ali vode,
namenjene pripravi pitne vode ali kopalne vode,
– komunalno in industrijsko odpadno vodo ali mešanico obeh odvajati v greznico ali jo v njej obdelovati,
– odvajati industrijsko odpadno vodo ali padavinsko odpadno vodo v malo
komunalno čistilno napravo ali v javno kanalizacijo, ki se zaključi z malo komunalno čistilno napravo,
- odvajati v javno kanalizacijo odpadne vode, ki vsebujejo zmlete ali zdrobljene
trdne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvih.
41. člen
(1) Uporabnik mora na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo,
industrijsko odpadno vodo odvajati v javno kanalizacijo, če je to tehnično možno

in je za čiščenje industrijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost komunalne
ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo.
(2) Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpadno vodo, mora urediti
kontrolno merilno mesto na izpustu odpadne vode v javno kanalizacijo, v skladu z
veljavnimi predpisi in pod pogoji, določenimi v soglasju za priključitev, kontrolirati
sestavo odpadne industrijske vode in rezultate dostavljati izvajalcu javne službe,
poročati v skladu s predpisi o monitoringu za industrijsko odpadno vodo.
(3) Rezultate in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne
vode, zapise trajnih meritev, predpisane evidence in podatke, predvidene v dokumentih uporabnika, mora uporabnik predložiti na zahtevo izvajalca javne službe.
(4) Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na lastnosti in količino tehnološke odpadne vode, do katere je prišlo zaradi sprememb tehnoloških
postopkov, obsega proizvodnje, načina prečiščenja odpadne vode, prenehanja
določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti soglasje izvajalca javne službe.
42. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– priključiti se na javno kanalizacijo v skladu s soglasjem izvajalca javne službe
v rokih in na način, kot je določen v tem odloku,
– prepovedati priključitev objektov drugih lastnikov na svojo interno kanalizacijo
ali kanalizacijski priključek brez soglasja izvajalca javne službe,
– zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije in kanalizacijski priključek skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,
– omogočati izvajalcu javne službe pregled stanja kanalizacijskega priključka
na javno kanalizacijo in stalen dostop in nadzor nad kanalizacijskim priključkom
in revizijskim jaškom,
– redno vzdrževati kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo z vsemi objekti
in napravami in zagotoviti njihovo vodotesnost,
– omogočiti dostop za izvedbo praznjenja greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
– javljati izvajalcu javne službe vse okvare na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku ter vse pojave, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne
kanalizacije,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvod odpadne vode in obračun
stroškov,
– plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode,
– prijaviti upravljavcu vsako spremembo okoliščin, ki bistveno vpliva na količino
in kvaliteto odpadne vode,
– spremeniti kanalizacijski priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja
odpadne ali padavinske vode,
– predložiti letno poročilo o emisijskem monitoringu izvajalcu javne službe, če
odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo,
– da odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno,
hladilno, drenažno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
– morajo izvajalca javne službe pisno obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili
doseganje zahtevanih učinkov prečiščenja, če naprava za prečiščenje ne dosega
predpisanih učinkov,
– da ne smejo otežiti, onemogočiti ali prekiniti odvoda odpadne vode drugemu
uporabniku,
– odgovarjati za škodo, povzročeno na javni kanalizaciji, na lastnem ali tujem
kanalizacijskem priključku, ki jo povzročijo,
– odgovarjati za škodo, povzročeno z drugim ravnanjem, ki pomeni kršitev
določb tega odloka.
43. člen
(1) Na območjih poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora upravljavec stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.
(2) Upravljavec stavbe mora na območju, kjer ni javne kanalizacije, pod pogoji,
ki jih določajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode

Uradne objave

44. člen
(1) Javna kanalizacija in kanalizacijski priključek morata biti vedno dostopna
izvajalcu javne službe. Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca javne službe.
(2) Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije in
kanalizacijskega priključka mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben
prehod za dostop, dovoliti prehod.
45. člen
(1) Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zemljišč, v katerih poteka javna kanalizacija in
kanalizacijski priključki, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb javne kanalizacije in kanalizacijskih
priključkov.
(2) Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prejšnjega odstavka si mora
izvajalec del pri izvajalcu javne službe priskrbeti podatke o poteku javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o
pričetku del pisno obvestiti.
(3) Izvajalec del iz prvega odstavka mora po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javno kanalizacijo in kanalizacijske priključke v
prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca javne službe.
(4) V primeru nastalih poškodb javne kanalizacije pri izvajanju del iz prvega
odstavka je izvajalec del dolžan naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu javne
službe in poravnati vse stroške popravila.

VI. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV, POTREBNIH
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
46. člen
(1) Objekti in naprave uporabnikov so:
– interna kanalizacija,
– kanalizacijski priključek,
– greznice,
– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki so v
zasebni lasti.
(2) Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka niso objekti javne kanalizacije in
so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripadajo. Z njimi upravlja upravljavec stavbe
ali lastniki stavbe.
(3) Lastniki ali upravljavci iz prejšnjega odstavka morajo na svoje stroške zagotoviti:
- redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov,
- redno vzdrževanje greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav,
- občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacijskih priključkov, greznic
ter malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na 20 let.
(4) Lastniki objektov in naprav iz prvega odstavka lahko vzdrževanje, čiščenje
in tehnično preverjanje teh objektov in naprav s pogodbo prenesejo na izvajalca
javne službe ali na drugo pravno osebo, ki izvaja te storitve.

VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
47. člen
Viri financiranja javne službe so:
– cena storitev javne službe,
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri, določeni z zakonom ali odlokom občine.

48. člen
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz komunalnega prispevka,
– iz proračuna občine,
– iz proračuna države,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
49. člen
(1) Cene storitev javne službe mora izvajalec javne službe oblikovati v skladu
z merili iz zakona in podzakonskih predpisov o oblikovanju cen storitev obveznih
gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Tarifni sistem odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
sprejme Občinski svet s posebnim predpisom, s katerim podrobneje določi elemente obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun storitev javne službe
po tem odloku.
(3) Uporabnik plačuje odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v kubičnih metrih v enaki količini in v enakih razdobjih kot porabljeno
pitno vodo.
(4) Če uporabnik uporablja meteorno vodo s streh, je dolžan zagotoviti ustrezne
meritve količin zajete meteorne vode za uporabo v sanitarne namene. Meritev se
izvaja v skladu s pravili, ki veljajo za meritev pitne vode in jih izvaja izvajalec javne
službe. Če uporabnik izvajalcu javne službe ne posreduje zahtevanih podatkov, se
mu obračuna pavšalna količina 150 litrov skupaj porabljene vode na osebo na dan
za stanovanjske objekte oz. 150 litrov vode na zaposlenega na dan za podjetja
pri postavki odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
(5) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode
s streh je izražena v eur/m3 in se obračuna glede na količino padavin, ki padejo
na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno
kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi.
(6) Obračunano količino padavinske odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega
člena lahko izvajalec, v primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali zmanjševanja
količin na strani uporabnika, zmanjša za največ 50%, ki se podrobno določi v
internih pravilih izvajalca javne službe.
(7) Izvajalec javne službe mora najmanj enkrat letno obnavljati podatke o številu
prebivalcev na posameznem naslovu.
50. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena, ki niso posebej
urejena s tem odlokom, se uporabljajo zakon in podzakonski predpisi s področja
varstva okolja.

VIII. NADZOR
51. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojna medobčinska inšpekcijska služba, če s predpisi ni drugače določeno.
52. člen
Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni v skladu s tem odlokom kršitelje
prijaviti medobčinski inšpekcijski službi ali pristojnemu organu.

IX. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
(1) Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 12. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
– ravna v nasprotju s 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30 in 31. členom,
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 32. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 33. člena,
– ravna v nasprotju s 34. členom,
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in javno kanalizacijo, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda, ki nastane v
stavbi, pred odvajanjem v vode očisti na mali komunalni čistilni napravi oziroma
se odvaja v nepretočno greznico.
(3) Če stavba nima upravljavca, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo stanovanjska razmerja, prevzema obveznosti iz prejšnjih dveh odstavkov lastnik stavbe
oziroma lastniki delov stavbe, iz katerih se odvaja odpadna voda.

9

Uradne objave
– ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom 35. člena,
– ravna v nasprotju s 36. členom,
- ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 45. člena.
(2) Z globo 600 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna
oseba izvajalca javne službe.
54. člen
Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 16. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 17. člena,
– ravna v nasprotju s prvim in četrtim odstavkom 19. člena,
– ravna v nasprotju z 20. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena,
– ravna v nasprotju z 40., 41. in 42. členom,
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 43. člena,
– ravna v nasprotju s 44. členom,
- ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 45. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 46. člena.
(2) Z globo 600 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 300 EUR se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje fizična oseba.

Na podlagi 8. člena Pravilnika o priznanjih na področju športa v občini Logatec
(Logaške novice, št. 4/2007) Komisija za podelitev priznanj na področju športa
v občini Logatec objavlja

R A Z P I S
za podelitev priznanj na področju športa v občini Logatec za leto 2009

Logaške novice, 15. oktober 2009, letnik XL, št. 10
10

Občina Logatec bo z namenom popularizacije športne dejavnosti, na podlagi
predloga, ki ga pripravi Komisija za podelitev priznanja na področju športa, potrdi
pa Odbor za šolstvo, šport in kulturo Občinskega sveta Občine Logatec, podelila
priznanja po Pravilniku o priznanjih na področju športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 4/2007).
Priznanje za izjemne dosežke na področju športa v občini Logatec, se podeljuje najboljšim športnikom, športnicam in športnim ekipam za
vidnejše športne dosežke v državnem in mednarodnem merilu, športnim delavcem
in delavkam za izjemne dosežke pri organizaciji, razvoju in promociji logaškega
športa, za uspešno znanstveno in publicistično delovanje na področju športa, za
uspešno izvedbo športno tekmovalnih ali množičnih prireditev ter športnim društvom, posameznikom in posameznicam ob njihovih visokih jubilejih.
Priznanje za življenjsko delo na področju športa v občini Logatec se podeljuje za dolgoletno življenjsko delo posameznikom in posameznicam in je enkratna.
Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo predlagatelji, in sicer občani
in občanke ter športne organizacije občine Logatec.
Za priznanja v občini Logatec so lahko predlagani:
- športniki in športnice, športne ekipe, športni delavci in delavke, ki tekmujejo
ali delujejo v športnih društvih s sedežem v občini Logatec,

X. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
55. člen
Poglavje Kazenske določbe se začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi tega
odloka.
56. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Logatec (Logaške
novice, št. 12/00).
57. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Logaških novicah.

Številka: 007-18/2009-7
Datum: 18. 9. 2009
				
					

Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN

- športniki in športnice, športni delavci in delavke, s stalnim prebivališčem v občini Logatec, ki tekmujejo ali delujejo v športnih društvih izven občine Logatec.
Predlogi morajo vključevati:
- naziv priznanja, za katerega se kandidata, kandidatko predlaga,
- ime in priimek oziroma naziv kandidata, kandidatke z rojstnimi podatki,
- naslov kandidata, kandidatke,
- športni dosežek, delo oziroma jubilej, za katerega se kandidata, kandidatko
predlaga za priznanje z utemeljitvijo predloga,
- ime predlagatelja kandidata, kandidatke.
Razpisna dokumentacija: je dostopna od 15. oktobra 2009, na
spletni strani:
http://www.logatec.si, v sprejemni
pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 15, Logatec - I. nadstropje. Za vse informacije
v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Damjana Baruta, osebno, ali po
telefonu na številko 01/ 7590 626. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti,
sporočite oziroma pošljite vlogo na naslov: obcina.logatec@logatec.si
Rok za oddajo predlogov: najkasneje do 16. novembra 2009 v
vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom 16. november 2009. Predlog mora biti podan na ustreznih obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti predlogov po izteku roka, določenega v javnem razpisu,
temveč jih mora zapečatene vrniti nazaj pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev predlogov se sestane komisija in odpre vse pravočasno prispele predloge.
Predlogi naj bodo poslani na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370
Logatec, v zaprtih ovojnicah z oznako »Razpis – priznanja na področju športa
občine Logatec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv
oz. ime predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
			
Komisija za priznanja na področju športa
				
Predsednica
				
Darja Sever, l.r.
Štev.: 094-3/2009-1 		
Datum: 25.09.2009

Uradne objave
JSKD, območna izpostava Logatec razpisuje
SLIKARSKA SREČANJA ZA ODRASLE
SLIKARSKE DELAVNICE –
OD REALIZMA DO ABSTRAKCIJE
od 18. septembra do 18. decembra 2009
ob petkih od 19.00 – 21.00 ure
v prostorih na Notranjski 14 (2. nadstropje)
Mentorja: Jur Samec in Aja Vesna Ginovska
Kotizacija 10,00 EUR na srečanje
oziroma 140 EUR za vseh 14 srečanj
Rok za prijavo: 15. september 2009
Informacije: Tanja-Pina Škufca,
T 01/ 759 17 40, G 031 867 974
E oi.logatec@kabelnet.net
Jur Samec: Plumy 1, kolaž

Na podlagi določil 3. člena Pravilnika o Februarskih priznanjih Občine Logatec,
sprejetega dne 20.07.1999, objavljam

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20
OBVESTILO O ODDAJI VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
ZA LETO 2010
Koledarsko leto se bliža koncu in vabimo Vas k oddaji vloge za znižano plačilo
vrtca, za novo koledarsko leto, leto 2010.

RAZPIS
za podelitev Februarskih priznanj
Občine Logatec
za leto 2009

Vlogo (Obr. VRT/1) z navodili za izpolnjevanje je mogoče dobiti v knjigarnah in
papirnicah ali preko programa PDF – obrazca, na spletnih straneh Vrtca Kurirček
Logatec, Miklavževega vrtca Logatec, na spletni strani Občine Logatec: http://
www.logatec.si in na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport, ki je: www.
mssgov.si/si/delovna_podrocja/predsolska_vzgoja/.

Prosimo, da navodila, priložena vlogi, natančno preberete in oddate popolno vlogo
v sprejemni pisarni (1. nadstropje) Občine Logatec, Tržaška cesta 15, 1370
Logatec,
PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK od 8. do 12. ure in od 13. do 15.
ure,
SREDA od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure,
PETEK od 8. do 13. ure.
Popolne vloge je možno priporočeno poslati tudi po pošti.

Pri izpolnjevanju vloge UPOŠTEVAJTE:
Rok za oddajo vloge za znižano plačilo vrtca, za leto 2010, je 15. november 2009.

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 sprejemni pisarni
Občine Logatec in jih je treba oddati v zaprtih ovojnicah z oznako: »NE ODPIRAJ
– FEBRUARSKO PRIZNANJE«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan popolni naslov predlagatelja. Zadnji rok za oddajo predlogov, naslovljenih na Občino
Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, je torek, 15. december 2009 do 10.
ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom
15.12.2009.

Občinska uprava Občine Logatec sprejema vloge staršev, ki imajo stalno
prebivališče v občini Logatec.
Na vlogi OBVEZNO IZPOLNITE VSE RUBRIKE in PRILOŽITE:
potrdilo delodajalca o bruto plači za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge (za starše, ki v letu 2008 NISO BILI v delovnem razmerju VSEH 12
MESECEV),

III.
O prejemnikih priznanj odloča odbor na podlagi mnenja pristojne komisije. Priznanja bodo podeljena na občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku,
februarja 2010.

ustrezni dokument o statusu polnoletnega družinskega člana, ki nima dohodkov.
Podatke o višini preživnin, pokojnin, dohodkov in prejemkov občinski organ
pridobi po uradni dolžnosti.
Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonske številke:
01/759 06 00, 01/ 759 06 10, 01/ 759 06 21
ali pa pišete na e-naslov: obcina.logatec@logatec.si
Občinska uprava Občine Logatec

Datum: 25.09.2009
Številka: 094-2/2009-1

Župan
Občine Logatec
Janez NAGODE, l.r.
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Uradne objave
V KNJIŽNICI JE ZMERAJ KAJ NOVEGA
Slovensko leposlovje
BREGANT, T.: Rdeči čeveljci (kratka proza); ***DEMŠAR, A.: Tanek led : [tretji primer inšpektorja Vrenka] (kriminalni r.); ***HLADNIK-M., E.: Pot na Orient
(dnevniki, spomini)
MAJ, N.: Zapornik; ***PAHOR, B.: Nekropola; Spopad s pomladjo; Zatemnitev;
Parnik trobi nji; Grmada v pristanu : novele (izbrano delo); NOVAK, B.: Zdomci
med brati; PETEK L., M.: Popotniški bazar orienta (dnevniki, spomini); PETRIČ,
E.: Škatla brez kože, lebdeča
POLLICK, M.: Tempelj : zapiski novo zaposlenega za dobro jutro; VALENS, M.:
Milost.
Poezija
PREGL Kobe, T.: Škrlatne čipke : haiku.
Tuje leposlovje
BASHIR, H.: Solze puščave : spomini na preživetje v Darfurju (dnevniki, spomini);
***BATTLES, B.: Prevaran (kriminalni r.); DAHL, A.: Zla kri (kriminaln r.); ENOCH,
S.: Ljubljeni grešnik : lekcije iz ljubezni; FOLLETT, K.: Noč nad vodo (kriminalni
r.); GRECSÓ, K.: Dobrodošel : Kleinov dnevnik; ***GUILLOU, J.: Zlo; IGGULDEN,
C.: Osvajalec. Mogočni vladar/3 (zgodovinski r.); KARNAZES, D.: Ultramaratonec
: izpovedi neustavljivega nočnega tekača (dnevniki, spomini); ***KHADRA, Y.:
Lastovke iz Kabula
KUCZOK, W.: Gnoj; ***LAFAZANOVSKI, E.: Hrapeško; *** MAHFUZ, N.: Ogledala
MONALDI, R.: Imprimatur (zgodovinski r.); PAEMEL, M. van: Marguerite; ***PALMEN, C.: Zakoni; PALOV, C.: Ognjeni kamni (kriminalni r.); ***PITOL, S.: Umetnost
fuge (kratka proza); ***POLIQUIN, D.: Semenj; SAISIO, P.: Rdeča knjiga ločitve;
SCHREIBER, C.: Emmina sreča; ***STASIUK, A.: Galicijske zgodbe (kratka proza);
VIEWEGH, R.: Roman za moške; WOODHEAD, P.: Čarodejka oblakov; WOODIWISS,
K. E.: Volk in golobica.
Strokovna literatura
ANČNIK, T.: Tai chi chuan : izziv notranje igre (šport); BECKER, M.-F.: Klara Asiška (verstvo); BELLMANN, H.: Naše in srednjeveške žuželke (živalstvo);
BERISHAJ, N.: Fjalor sllovenisht-shqip, shqip-sllovenisht = Slovensko-albanski,
albansko-slovenski slovar (slovarji); BLED in Bohinj : pustolovski vodnik (alpinizem, gorništvo)
BRAQUE, R.: Božji zakon : filozofska zgodovina neke zaveze (verstvo)
BRATINA J., N.: Evropska konvencija o krajini : izvajanje v Sloveniji (arhitektura, urbanizem); BUTLER, J.: Antigonina zahteva : sorodstvo med življenjem in

NAPOVEDNIK PRIREDITEV
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Sobota, 17. oktobra, med 9. in 17. uro na območju Dolenjega Logatca, Nlekove
vasi, Jačke in jezu nad Marekami
REŠEVALNA VAJA ZIR LOGATEC 2009
Org. in info: Občina Logatec, damjan.barut@logatec.si, 7590 626 in Štab Civilne zaščite
Sobota, 17. oktobra, ob 17. uri, Navigator Pub v Logatcu
UVODNI ŽUR KLUBA LOGAŠKIH ŠTUDENTOV – turnirji (tarok,
ročni nogomet, poker...), koncert
Org in info: KLŠ, Anže Zorman (040 352 265)
Četrtek, 22. oktobra, ob 17. uri, OŠ Tabor Logatec
OTVORITEV NOVEGA PRIZIDKA OŠ TABOR
Org in info: OŠ Tabor, Marinka Dodič, 7590- 850
Petek 23. oktobra, ob 19. uri, Podružnica osnovne šole Laze
OBROBJA ROSNIH JUTER NIZANJA DOTIKOV BESED – Čez
sredico barvitosti snidenja dotikov literature in glasbe bodo dotike pripovedi besed skorjasto prepletli članice in člani Literarnega društva Zeleni oblaki; harmonije zapetih besed in harmonike pa bo v jesenski večer nizal igralec in pevec
Janez Škof.
Org. in info: Turistično društvo Lanski vrh; Janez Šabec 041 376 278
Sobota, 24. oktobra, ob 19. uri Narodni dom
KONCERT PEVSKEGA DRUŠTVA INVALIDOV IN UPOKOJENCEV LOGATEC
Org. in info: Tončka Rudolf, 041 558 445
Od 29. septembra do 29. oktobra, Galerija Hodnik GRC Zapolje
SLIKARSKA RAZSTAVA IVANKE KRAŠEVEC PREŠEREN IN IVA-

smrtjo (filozofija); CHAPMAN, G.: Družina, kakršno ste si vedno želeli : pet poti
do njene uresničitve (etika); ***CUMMINS, J.: Slavna poglavja zgodovine : znameniti dogodki, ki bi jih morali bolje poznati (zgodovina sveta); DALAJLAMA:
Širna pot (biografije)
***ELLIOT, M.: Izdelki iz papirja (uporabne umetnosti); ESEJ na maturi 2010
: [maturitetna romana …] (literarna teorija); GALIMBERTI, U.: Grozljivi gost : nihilizem in mladi (psihologija); GERM, T.: Evropska umetnost poznega srednjega
veka (2 zv.: Gotska arhitektura in kiparstvo; Gotsko slikarstvo) (arhitektura, urbanizem); GREINER, K.: 300 vprašanj o zeliščih : zakladnica znanja od A do Ž :
praktični nasveti za vsako priložnost (zdravilna zelišča); HLADNIK, M.: Slovenski
zgodovinski roman (literarna teorija)
***JELINČIČ, D.: Biseri pod snegom (alpinizem, gorništvo); KESIČ D., K.: Adrenalinske deklice, hitri dečki : svet otroka z ADHD (pedagogika); KOCIJAN, G.:
Janko Kersnik : [monografija] (literarna teorija); ***KOCIJANČIČ, G.: Razbitje :
sedem radikalnih esejev ; (filozofija); KRAMAR, M.: Pouk (pedagogika); LE Goff,
J.: Nastanek vic (verstvo); LEBAN, G.: Dolina Soče : gorskokolesarski vodnik (alpinizem, gorništvo); LIKAR, M.: Otroci in vrt (vrtnarstvo); LUCADO, M.: Na kavi
z Maxom : lepe misli in preproste resnice izpod peresa - (verstvo); MARX, K.:
Komunistični manifest (politika) ; ***MOBING, trpinčenje, šikaniranje, ---, nekaj
usmeritev za pogum pri ohranjanju dostojanstva (managent); MURKO, D.: Srečen,
ker sem moški : biografija Damjana Murka (biografije); MURPHY, J.: Izkoristite
moč svoje podzavesti ter ustvarite bogastvo in uspeh (etika); NUSSDORFER, V.:
Razmišljanja o življenju (etika); OGRIN, D.: Aplikativna fizična geografija Slovenija (geografija Slovenije); ***PINKER, S.: Kako deluje um (psihologija); REISS, S.:
Zdrava osebnost : nov pogled na ljudi (psihologija); ROBERTS, P.: Konec hrane
: kriza svetovne živilske industrije (gospodarstvo); RUČIGAJ, Z.: Otroško srce je
zaklad (pedagogika)
RUTAR, D.: Platonova prispodoba : eseji iz filozofije filma (1. zv.) (film); SAJE,
M.: Veličina tradicionalne Kitajske : zgodovina Kitajske od dinastije Qin do Song
(zgodovina sveta); SANDERSON, M.-M.: Medicina narave. [1. del, 107 prednosti
naravne hrane] (zdrava prehrana); SCHMIDT-R., H.: 300 vprašanj o psih : zakladnica znanja od A do Ž : praktični nasveti za vsako priložnost (domače živali);
SLIKANJE na keramiko (uporabne umetnosti)
SLIKANJE na steklo (uporabne umetnosti); SLOCUM, J.: Sam z jadrnico okoli sveta (potopisi); SLOVENIJA. Zakoni Civilno pravo : do 30. 4. 2009 (pravo);
SLOVENSKI klasiki v stripu! (grafika); TELLINGTON-J., L.: Dotik TTouch zate in
zame (alternativna medicina)
ZAVAROVANA območja v Sloveniji (ekologija).
Še posebej priporočamo knjige z oznako ***
Maja Gregorič

NA PREŠERNA-ŽANA. Oba ljubiteljska slikarja sta bolj znana kot odlična
glasbenika, lahko rečemo že legendarna. Umetniška žilica pa jih je popeljala tudi
na področje likovne umetnosti. Zadnja leta se udeležujeta mnogih likovnih delavnic. V galeriji Hodnik v GRC razstavljata izbrana dela s tematiko narave.
Org. in info: GRC Zapolje, Matjaž Martinšek / sport@grc-zapolje.si
Petek, 30. oktobra , ob 20. uri, Narodni dom Logatec
... JAZ PA TEBI SESTRO – 1. predstava gledališkega abonmaja komedije Občine Logatec. Gostuje: T.I.P. Teater. Avtor: Gojmir
Lešnjak Gojc, režiser: Gojmir Lešnjak Gojc. Igrajo: Alenka Tetičkovič, Dario Varga
in Gojmir Lešnjak-Gojc.
Zgodba govori o dveh moških, ki se zaradi medsosedske »ljubezni«, začinjene
s tipično slovensko zavistjo, znajdeta na intenzivnem oddelku bolnišnice. Zanju
skrbi privlačna medicinska sestra Pavla, ki mora »krotiti« pacienta. Vstopnice za
izven bodo na voljo teden dni pred predstavo v knjigarni DZS na Tržaški 19 in v
Turistični pisarni Naklo, obe v Logatcu.
Org in info: Občina Logatec, renata.gutnik@logatec.siTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Petki, od 18. sept. do 18. dec., od 18. do 20. ure, sejna soba na Notranjski
14, Logatec
SLIKARSKA SREČANJA – pod vodstvom Jura Samca in vesne Aje Dimovske.
Vabljeni vsi, ki ste se udeležili regijskih delavnic KOLAŽ in tudi drugi, začetniki
kakor tudi že izkušeni… Skozi ustvarjalni proces od realizma k abstrakciji, skozi
različne likovne tehnike in likovne probleme vas bosta vodila mentorja, ki bosta
program prilagodila vašemu predznanju. Izkoristite priložnost za redno srečevanje in razvoj svojih ustvarjalnih potencialov. Prispevek: 10 evrov za posamezno
srečanje.
Org in info: JSKD OI Logatec, T 01/7591 740, G 031 867 974

