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Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.

– sredstva pridobljena s prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš,

11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/12 – ZDIU12), 159. člena

– sredstva pridobljena od najemnin stanovanj,

Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES,

– sredstva pridobljena s krediti ali javnimi razpisi,

47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 -

– sredstva iz naslova namenskih donacij,

ZUJF), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

– prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF) ter

proračunskega stanovanjskega sklada,

16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno

– drugih virov.

prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 20. redni seji,

(2) Obveznosti

dne 25.4.2013, sprejel

pokrivajo iz sredstev sklada.

proračunskega

stanovanjskega

sklada

se

III. UPRAVITELJ SKLADA

ODLOK O USTANOVITVI PRORAČUNSKEGA
STANOVANJSKEGA SKLADA OBČINE LOGATEC

IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

6. člen

1. člen

(1) Upravitelj proračunskega stanovanjskega sklada je

S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski sklad Občine

župan.

Logatec ter določa njegov namen, čas za katerega je ustanovljen,

(2) Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa

upravljanje proračunskega sklada in vire financiranja.

izvrševanje s pooblastilom prenese na drugo osebo.
(3) Administrativna in druga opravila za sklad opravlja občinska
uprava.

2. člen
Proračunski stanovanjski sklad je evidenčni račun v okviru računa

7. člen

proračuna Občine Logatec in se vzpostavlja zaradi ločenega

Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do

vodenja prejemkov in izdatkov na stanovanjskem področju in

višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti

zaradi uresničevanja namena, za katerega je proračunski sklad

pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih

ustanovljen.

prejemkov proračunskega sklada.
3. člen

8. člen

Namen proračunskega stanovanjskega sklada je financiranje

Sredstva proračunskega sklada so namenska in se smejo

stanovanjskega gospodarstva občine, in sicer:

uporabljati le za namene, določene s tem odlokom.

– za gospodarjenje in upravljanje s stanovanji v lasti občine,
9. člen

– za financiranje ali sofinanciranje gradnje, nakupa ter prenove

Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu

in vzdrževanja stanovanj v lasti občine,
– za zagotavljanje sredstev za pridobivanje neprofitnih in

leta se prenesejo v naslednje leto.

službenih stanovanj ter bivalnih enot,
10. člen

– opravljanje drugih nalog v skladu s stanovanjskim zakonom,

(1) Uresničevanja namena iz 3. člena tega odloka spremlja

statutom občine in drugimi predpisi.

odbor za spremljanje in uresničevanje stanovanjske
politike kot delovno telo Občinskega sveta Občine

4. člen
Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi za nedoločen čas z

Logatec.

namenom izvajanja nalog na področju stanovanjskega gospodarstva.

(2) Odbor sestavljajo trije člani, ki jih iz vrst svetnikov imenuje
Občinski svet Občine Logatec na predlog komisije za mandatna

II. VIRI FINANCIRANJA PRORAČUNSKEGA SKLADA

vprašanja, volitve in imenovanja.
(3) Naloge odbora so, da obravnava:
– vprašanja s področja stanovanjske politike občine,

5. člen
(1) Proračunski stanovanjski sklad se financira iz:
– sredstev občinskega proračuna, zagotovljenih v proračunu za
tekoče leto,
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– obravnava letni finančni načrt proračunskega sklada,
programe in druge predloge aktov iz pristojnosti občine na
stanovanjskem področju, o njih oblikuje mnenje ter Županu
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Občine Logatec ali Občinskemu svetu Občine Logatec
poda stališče s predlogom odločitve.
IV. PRENEHANJE SKLADA
11. člen
(1) Proračunski stanovanjski sklad preneha:
– če je dosežen namen proračunskega sklada,
– če proračunski stanovanjski sklad ne izpolnjuje namena, za
katerega je ustanovljen,
– če sredstva proračunskega stanovanjskega sklada ne
zadostujejo več za izpolnjevanje njegovega namena,
– če se proračunski stanovanjski sklad preoblikuje.
(2) Župan Občine Logatec v 30 dneh po nastopu pogojev za
prenehanje proračunskega stanovanjskega sklada, predlaga
občinskemu svetu spremembo tega odloka.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Sredstva iz naslova poslovanja proračunskega stanovanjskega
sklada se vodijo na posebnem podračunu v okviru enotnega
zakladniškega računa Občine Logatec.
13. člen
Člane v delovno telo iz 10. člena tega odloka je dolžan Občinski
svet Občine Logatec imenovati najkasneje v roku 3 mesecev od
uveljavitve tega odloka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada (Logaške
novice, št. 12/01).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Logaških novicah.
Berto Menard, l.r.
Župan

Št.: 007-1/2013-4
V Logatcu, dne 25.4.2013

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 - ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06-ZMetD, 33/07- ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1, 70/,
108/09 - ZPNačrt-A, 108/09, 48/12, 57/12), 3. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno
besedilo), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
(Logaške novice, št. 7-8/07) in 16. člena Statuta Občine
Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 20. redni
seji, dne 25.4.2013, sprejel

(v nadaljevanju: javna služba) na območju občine Logatec (v
nadaljevanju: občina), in sicer:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska
razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne
službe,
– nadzor nad izvajanjem odloka,
– kazenske določbe ter druge elemente, pomemben za
opravljanje javne službe.
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

ODLOK
O NAČINU OPRAVLJANJA GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN
V OBČINI LOGATEC
I. SPLOŠNE DOLOCBE

2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji
pomen:
– »javna služba« je gospodarska javna služba urejanja in

1. člen
(vsebina)
(1) S tem odlokom se določi način opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin

čiščenja javnih površin;
– »zelene javne površine« so: javni parki, drevoredi, nasadi in
travnate površine (zelenice), ki so v javni lasti oz. je njihovo
urejanje v pristojnosti občine, zelene površine ob javnih
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cestah in poteh, javnih športnih površinah, pokopališčih in
spomenikih, posamezne skupine dreves in rastišča posameznih

– ročno in strojno pometanje ter pobiranje in odvoz odpadkov z
utrjenih javnih površin,

dreves, pomembnih za naravno okolje, otroška igrišča na

– pranje utrjenih javnih površin,

javnih zelenih površinah, parkovno urejeni gozdovi, parkovno

– odstranjevanje plevelov in odpadlega listja z utrjenih javnih

urejene vodne brežine ter druge zelene javne površine,

površin,
– praznjenje košev za odpadke,

določene s predpisi občine;
– »utrjene javne površine« so: utrjene poti in pešpoti, javne

– protiprašno škropljenje makadamskih cestišč in poti,

športne površine na javnih utrjenih površinah, trgi in tržnice,

– odstranjevanje grafitov z utrjenih javnih površin,

otroška igrišča na utrjenih javnih površinah ter druge utrjene

– zbiranje in odvoz odpadkov z utrjenih javnih površin ob

javne površine, določene s predpisi občine;
– »javno podjetje« je javno podjetje Komunalno podjetje

prireditvah v skladu s potrjenim programom občine,
– vzdrževanje igral na otroških igriščih,
– vzdrževanje meteorne kanalizacije, jaškov in pokrovov,

Logatec d.o.o.;
– »pristojni občinski organ« je oddelek, pristojen za urejanje in

– krpanje udarnih jam na javnih površinah;
2. vzdrževanje in nameščanje urbane opreme: košev za odpadke,

čiščenje javnih površin.

klopi, stojal za kolesa,nosilcev za zastave ter druge podobne
urbane opreme;

3. člen

3. vzdrževalna dela za ohranjanje utrjenih javnih površin v

(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej

dobrem stanju, za zagotavljanje varnosti in prehodnosti

urejena s tem odlokom, se uporabljajo področni predpisi.

utrjenih javnih površin, nadzor nad stanjem varnosti in
prehodnosti utrjenih javnih površin;
4. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na utrjenih javnih

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA

površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih, zaradi

OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

izboljševanja in obnavljanja njihovih prehodnih in varnostnih
lastnosti (v nadaljevanju: vzdrževanje utrjenih javnih
površin).

4. člen
(oblika opravljanja javne službe)

(3) Urejanje in čiščenje zelenih javnih površin obsega:

(1) Javno službo iz tega odloka se opravlja v javnem podjetju (v

1. urejanje in čiščenje zelenih javnih površin, ki obsega:

nadaljevanju: izvajalec javne službe).

– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih javnih površin,

(2) Občina in izvajalec skleneta letno pogodbo, s katero

– redna košnja trave, obnavljanje in nega travnatih površin ter

natančneje opredelita pogoje izvajanja javne službe in znesek

zatiranje plevela,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci, paraziti

potrebnih finančnih sredstev.

in poškodbami,
– sajenje, obnavljanje, oskrba in nega grmovnic in živih mej,

5. člen

– sajenje in nega dreves ter odstranjevanje in nadomeščanje

(območje izvajanja)
Opravljanje javne službe se izvaja na celotnem območju občine.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV
JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA

bolnih in nevarnih dreves,
– urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,
– urejanje in vzdrževanje okrasnih rastlin v betonskih koritih in
cvetličnih posodah,
– vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme in objektov,

RAZPOREDITEV

– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih površin
na območju zelenih površin,

6. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega:

– pobiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin,

– urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin in

– zbiranje in odvoz odpadkov z zelenih javnih površin ob

– urejanje in čiščenje zelenih javnih površin.
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– postavitev in vzdrževanje opozorilnih in označevalnih tabel,

prireditvah v skladu s potrjenim programom občine;

(2) Urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin obsega:

2. organiziranje vzdrževalnih del, ki se na zelenih javnih

1. čiščenje utrjenih javnih površin, ki obsega:

površinah opravljajo v daljših časovnih obdobjih zaradi
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izboljševanja in obnavljanja stanja zelenih javnih površin (v

predpisi, ki urejajo javne površine na območju občine.

nadaljevanju: vzdrževanje zelenih javnih površin).

(2) Uporabnik javne površine mora občini oziroma izvajalcu

(3) Javna služba po tem odloku obsega tudi okraševanje z

javne službe sporočiti vsako poškodbo ali spremembo na javni

zastavami na javnih površinah, in sicer:

površini, ki lahko vpliva na varno uporabo javnih površin na

– nameščanje zastav na drogove na javnih površinah v času

območju občine.

praznikov in prireditev,
11. člen

– vzdrževanje in nadomeščanje zastav.

(prepovedi)
iv. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE
IN UPORABO JAVNIH DOBRIN

(1) Na javnih površinah na območju občine je prepovedano:
– odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
– v koše za odpadke odlagati nevarne frakcije,
– uporabljati urbano opremo v nasprotju z njenim namenom, jo

7. člen

prevračati, premeščati, poškodovati ali odstranjevati,

(strateški načrt)
Izvajanje javne službe poteka na podlagi strateškega načrta, ki ga
za dobo šestih let sprejme občinski svet. V strateškem načrtu je
potrebno opredeliti način ureditve posameznih zelenih javnih površin
(način zasaditve z enoletnicami ali trajnicami ali trato) in določiti
pomembnost posamezne zelene javne površine z vidika urejenosti.

– javne površine, infrastrukturne objekte in opremo poslikati z
grafiti brez predhodnega soglasja pristojnega občinskega organa,
– puščati komunalne odpadke na javnih površinah, za katere ni
zagotovljen poseben prevoz,
– puščati iztrebke domačih hišnih živali na javnih površinah.
(2) Prepovedana je prodaja zunaj prodajaln na vseh površinah, v
lasti občine, razen na površinah, dovoljenih z odlokom, ki ureja

8. člen

prostorsko načrtovanje v občini.

(izvedbeni program)
(1) Urejanje in čiščenje javnih površin izvaja izvajalec
javne službe v skladu z izvedbenim programom urejanja

vi. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin na območju

12. člen

občine.
(2) Izvedbeni program za prihodnje leto pripravi izvajalec
javne službe in ga posreduje v uskladitev pristojnemu
občinskemu organu do 1. septembra tekočega leta.

(viri financiranja storitev)
Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo iz proračuna
občine in drugih virov.

Izvedbeni program temelji na strateškem načrtu iz

13. člen

prejšnjega člena in se v njem predvidi vrsto aktivnosti, ki
bodo izvajane, okvirne roke in sredstva izvedbe. Sestavni
del izvedbenega programa je tudi ocena stroškov urejanja
in čiščenja javnih površin v občini. Izvedbeni program

(obračun del)
Izvajalec javne službe pripravi obračun izvedenih storitev s
podatki o površinah, času opravljanja posameznih del ter cenah
za posamezno javno površino. Izvajalec javne službe obračunu

za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za

del predloži potrebno dokumentacijo, ki verodostojno izkazuje

prihodnje leto.

vsebino in obseg opravljenih del. Iz dokumentacije mora biti
9. člen

razvidno, da so bila dela opravljena v skladu z normativi iz

(javna obvestila in naznanila)

tretjega odstavka 14. člena tega odloka.

Izvajalec javne službe mora uporabnike javnih površin redno
obveščati o stanju javnih površin v občini ter omejitvah uporabe
na krajevno običajen način in na svetovnem spletu.

vii. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

v. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

14. člen
(vrste in obseg objektov in naprav, potrebnih

10. člen

za izvajanje javne službe)

(pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin)

(1) Za izvajanje javne službe se namenijo javne površine na

(1) Javne površine v občini so splošnega pomena in jih lahko

območju občine. Javne površine so last občine ter del javne

vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s

lastnine.
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(2) Občina vodi kataster javnih površin. Občina je dolžna za
vsako spremembo v katastru javnih površin obvestiti izvajalca
javne službe.

(3) Z globo 400,00 € se za prekršek iz prvega odstavka tega
člena kaznuje fizična oseba, razen v primeru puščanja iztrebkov
psov, ki spremljajo invalidne osebe.

(3) S posebnim pravilnikom se določi kategorizacija zelenih
javnih površin ter opredeli standarde in normative za opravljanje

x. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

javne službe.
15. člen
(javno dobro)
(1) Javne površine so javno dobro in so izven pravnega
prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s
priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na javni
površini mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovoda
in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih napeljav,
plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena, pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne površine v občini.
viii. NADZOR
16. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja pristojni
občinski organ ali oseba, ki je s strani občine pooblaščena za
nadzor (v nadaljevanju: pooblaščena oseba). Med nadzor spada
zlasti spremljanje izvajanja javne službe ter nadzor nad porabo
sredstev za izvajanje javne službe.
(2) Pristojni občinski organ ali pooblaščena oseba ima pravico
kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih v zvezi z izvajanjem
javne službe vodi izvajalec javne službe.

19. člen
(sprejem aktov)
Strateški načrt iz 7. člena tega odloka in pravilnik iz tretjega
odstavka 13. člena tega odloka je občinski svet dolžan sprejeti
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
20. člen
(rok)
Izvedbeni program javne službe za leto 2014 se predloži
pristojnemu občinskemu organu do 1. oktobra 2013.
21. člen
(izvajanje javne službe v letu 2013)
Javna služba se bo v letu 2013 izvajala na podlagi izvedbenega
programa, ki ga pripravi občina, ter pogodbe, ki jo bosta izvajalec
javne službe in občina sklenila najkasneje do 1. julija 2013.
22. člen
(objava in veljavnost odloka)
Odlok se objavi v Logaških novicah in začne veljati petnajsti dan
po objavi, javna služba pa se prične izvajati s 1. julijem 2013.
Št.: 007-13/2013-4
V Logatcu, dne 25.4.2013

17. člen
(nadzorni organ)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja občinska
inšpekcija.
ix. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.000,00 € se kaznuje za prekršek pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določilom 11. člena
tega odloka.
(2) Z globo 400,00 € se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe,
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
UO
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URADNE OBJAVE
Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju

(2) Skupni stroški komunalne opreme so enaki vsoti skupnih

(Uradni

108/09,

stroškov nove komunalne opreme (4.656.554,82 EUR)

80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-

in obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme

ZUPUDPP-A, 109/12), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini

(497.745,39 EUR).

list

RS,

št.

33/07,

70/08-ZVO-1B,

programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega

6. člen

prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine

(1) Obračunski stroški komunalne opreme za naslednjo vrsto

Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo)

komunalne opreme:

je Občinski svet Občine Logatec, na 20. redni seji, dne 25. 4.
KOMUNALNA OPREMA

2013, sprejel

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Grapovčnika

STROŠKI [EUR]

Kanalizacijsko omrežje
Vodovodno omrežje
Cestno omrežje

4.339.741,81

(2) Razliko do skupnih stroškov nove komunalne opreme iz 5.
člena tega odloka v višini 814.558,84 EUR je potrebno pokriti

1. člen
Ta odlok določa Program opremljanja stavbnih zemljišč
za območje Grapovčnika (v nadaljnjem besedilu: Program

iz drugih virov financiranja in ni predmet odmere komunalnega
prispevka.

opremljanja), ki je podlaga za odmero komunalnega prispevka.

7. člen
Obračunski stroški komunalne opreme iz 8. člena, preračunani

2. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot jih
določata zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje in pravilnik, ki
ureja merila za odmero komunalnega prispevka.

na enoto mere, za naslednjo vrsto komunalne opreme:
Obračunsko območje A: obračunski stroški preračunani na
mersko enoto kvadratnega metra parcele (Cpi) ter obračunski
stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine
objekta (Cti):

3. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalni
opremo:

KOMUNALNA OPREMA
Kanalizacijsko omrežje
Vodovodno omrežje
Cestno omrežje

– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje,

Cpi [EUR/m2]

Cti [EUR/m2]

80,27

96,59

– cestno omrežje.
(2) Prikaz obravnavane komunalne opreme je določen v Prilogi I.

Obračunsko območje B: obračunski stroški preračunani na
mersko enoto kvadratnega metra parcele (Cpi) ter obračunski

4. člen
(1) Prikaza obračunskih območij sta določena v Prilogi II. in
sicer obračunsko območje A (blokovna gradnja in garažni boksi)
in obračunsko območje B (območje enodružinskih hiš).
(2) Skupna površina obravnavanega območja znaša 31.367 m2.
5. člen

stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine
objekta (Cti):
KOMUNALNA OPREMA
Kanalizacijsko omrežje
Vodovodno omrežje
Cestno omrežje

Cpi [EUR/m2]

Cpi [EUR/m2]

51,12

138,15

(1) Skupni stroški komunalne opreme za naslednjo vrsto
komunalne opreme:

8. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto

KOMUNALNA OPREMA
Kanalizacijsko omrežje
Vodovodno omrežje
Cestno omrežje

STROŠKI [EUR]
5.154.300,21

tlorisne površine pri določitvi obračunskih stroškov za obstoječo
in predvideno komunalno infrastrukturo je 0,5 : 0,5.
(2) Pri odmeri komunalnega prispevka se glede na namembnost
objekta upoštevajo naslednji faktorji dejavnosti (Kdejavnost):

URADNE OBJAVE – 10. MAJ 2013 – ŠT. 5

UO
7

URADNE OBJAVE
NAMEMBNOST OBJEKTA
enostanovanjske stavbe
večstanovanjske stavbe

9. člen

KLASIFIKACIJA

Kdejavnost

(1) Za indeksiranje stroškov iz 8. člena tega odloka se uporabi

111
112

1,0
1,3

povprečni letni indeks cen (IGM) za posamezno leto, ki ga
objavlja Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega
materiala v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod rubriko

(3) Pristojni organ občinske uprave odmeri komunalni prispevek
po uradni dolžnosti v
naslednjih primerih:
– če občina zgradi novo komunalno opremo in se s tem izboljša
komunalna opremljenost stavbnega zemljišča,
– če občina ali drug investitor, na podlagi pogodbe o opremljanju,
sklenjene z občino, zgradi novo komunalno opremo, na katero
se lahko priključijo ali jo uporabljajo lastniki obstoječih
objektov,
– če občina ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil
namen rabe objekta ali je povečal neto tlorisno površino
objekta in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega
prispevka,
– v drugih primerih, če občina ugotovi, da komunalni prispevek
ni bil plačan.
(4) Za odmerne odločbe izdane po uradni dolžnosti, zaradi
izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno
opremo, se obstoječim objektom omogoči obročno odplačevanje,
vendar doba odplačevanja ne sme biti daljša od 12 mesecev.

»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve tega
odloka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
11. člen
Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov so na
vpogled na Občinski upravi Občine Logatec.
12. člen
Ta odlok se objavi v Logaških novicah in začne veljati petnajsti
dan po objavi.
Številka: 007-14/2013-4
Datum: 8. 3. 2013

Na podlagi 3. odstavka 118. člena Statuta občine Logatec
(Logaške novice, št. 7-8/08, 2/10, 10/10-UPB) je Občinski svet
Občine Logatec na 20. redni seji, dne 25. 4. 2013, sprejel

PRAVILNIK O RAZVELJAVITVI PRAVILNIKA O PRIZNANJIH
NA PODROČJU ŠPORTA
V OBČINI LOGATEC
I.
S tem pravilnikom se razveljavlja Pravilnik o priznanjih na
področju športa v občini Logatec (Uradne objave občine
Logatec št. 4/07).
II.
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v uradnih objavah občine
Logatec.

Številka: 6710-1/2013-62
Datum: 25. 4. 2013
UO
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URADNE OBJAVE
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju Zakona

4. člen

o prostorskem načrtovanju (33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09,

(način pridobitve strokovnih rešitev)

80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A),
109/12) in 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice,
št. 10/10 - uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Logatec,
dne 17. 4. 2013, sprejel

Ker gre za spremembe tekstualnega dela, ki se nanašajo na
uskladitev uporabljenih izrazov v povezavi z enostavnimi
in nezahtevnimi objekti, na dopolnitev v povezavi z objekti
in napravami za oglaševanje ter posamične spremembe in
dopolnitve posebnih prostorskih izvedbenih pogojev Odloka,

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine
Logatec

pridobitev posebnih strokovnih rešitev ni predvidena.
5. člen
(roki za pripravo)
(1) Spremembe Odloka se izdela po naslednjem okvirnem

1. člen

terminskem planu:

(predmet sklepa)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev

– sklep o začetku priprave april 2013

Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec

– osnutek

maj 2013

– dopolnjen osnutek

maj 2013

– sodelovanje javnosti

junij 2013

– predlog

junij 2013

prostora. Prilogi in grafični del se ne spreminjajo.

– sprejem

september 2013

(3) Spremembe in dopolnitve obsegajo:

(2) Predvideni roki se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in

– dopolnitev uporabljenih izrazov,

pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremenijo.

(Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., Uradni list RS, št. 97/12,
v nadaljnjem besedilu: Odlok).
(2) Spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na prostorske
izvedbene pogoje in ne posegajo v določanje namenske rabe

– sprememba določil v povezavi z objekti in napravami za
oglaševaje,
– posamične spremembe in dopolnitve posebnih prostorskih
izvedbenih pogojev Odloka.

6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
(1) Glede na predvidene spremembe in dopolnitve Odloka, se

2. člen

ne predvideva pridobivanja splošnih smernic, posebnih smernic,

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb

ter mnenj, saj predvidene spremembe ne posegajo v pristojnost

in dopolnitev Odloka)

nosilcev urejanja prostora ker gre izključno za pristojnost občine,

V obdobju po sprejetju Odloka septembra 2012 in njegovi
uveljavitvi oktobra 2012, so bile pri njegovi uporabi s strani
upravnih organov, projektantov, posameznikov ter drugih
uporabnikov, ugotovljene nekatere neusklajenosti ter podane

da določa pogoje za umeščanje posegov v prostor, vsebine ki se
spreminjajo pa so posledica spremembe podzakonskega akta, ki
je bil medresorsko usklajen.

pobude za izboljšanje Odloka. V času veljavnosti Odloka se je

(2) V postopek se lahko vključijo nosilci urejanja prostora, če

spremenil tudi predpis, ki določa razvrščanje objektov glede

se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo

na zahtevnost gradnje in ta sprememba predstavlja nejasnost

delovno področje.

Odloka.

7. člen
(končna določba)

3. člen
(območje in predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev
Odloka ter vrsta postopka)

Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in
začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.

(1) Območje sprememb zajema celotno območje občine Logatec.
(2) Spreminja se tekstualni del Odloka.
(3) Spremembe se izvedejo po skrajšanem postopku.

Številka: 3500-7/2013-3
Datum: 17. 4. 2013
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URADNE OBJAVE
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni

(4) Površina območja meri okvirno 1028 m2. Ob izdelavi

list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C,

OPPN se lahko meja in velikost območja spremenita.

80/10, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A) in 30. člena Statuta Občine
3. člen

Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo)

(način pridobitve strokovnih rešitev)

župan Občine Logatec sprejemam

(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne

SKLEP
o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Stanovanjska soseska Male Laze,
za del enote urejanja prostora GL-43

prostorske akte občine Logatec, podatke o prostoru in obstoječo

1. člen

4. člen

komunalno opremo.
(2) V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je
treba zagotoviti vse potrebne strokovne podlage, izdelava leteh se določi v postopku priprave OPPN.

(ocena stanja in razlogi za pripravo

(roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta)

podrobnega prostorskega načrta)

(1) Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku

(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega

veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je

prostorskega načrta Stanovanjska soseska Male Laze, za del

predvidena en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga

enote urejanja prostora GL-43, v nadaljnjem besedilu: OPPN.

OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa.

(2) Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Upoštevani so minimalni okvirni roki.

občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., Uradni

(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in

list RS, št. 97/12, v nadaljnjem besedilu: OPN) je obravnavano

pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.

območje po osnovni namenski rabi opredeljeno kot območja

(3) V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se

stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa kot SS –

aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave

stanovanjska območja.

OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu

(3) Pobudo za izdelavo OPPN je podal lastnik zemljišča (v

okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se

nadaljnjem besedilu: pobudnik), ki ima na območju namen graditi

podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.

stanovanjski objekt. Pobuda je bila ocenjena kot sprejemljiva.
5. člen
2. člen

(navedba nosilcev urejanja prostora)

(območje podrobnega prostorskega načrta)

(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje

(1) Okvirno obravnavano območje OPPN se nahaja v južnem

k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega

delu naselja Logatec, ob izteku gradenj na ulici Kalce in po dejanski

področja, so:

rabi predstavlja trajni travnik. Severno od nameravanega posega
v prostor poteka občinska javna pot JP 726751 ter že obstoječ

reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana

stanovanjski objekt. Zemljišča v severnem delu obravnavanega

– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,

območja so komunalno opremljena. Na južni strani se nahajajo

Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000

nepozidane travnate površine. V celotni enoti urejanja prostora

Ljubljana

GL-43 je skladno z OPN predvidena stanovanjska gradnja.
(2) Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in prilagodi
podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu
pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na
novo vključenih parcel. V primeru sprejema tega OPPN pa ne
gre za spreminjanje meje ali novo vključitev parcel, pač za
zmanjševanje obsega predvidenega OPPN samo na parcele v
(3) Območje OPPN predvidoma obsega zemljišča s parc. št.
1164/2, 1164/3, vse k. o. Gorenji Logatec.

– Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec – prometna
infrastruktura
– Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27,
Logatec – komunalna infrastruktura
– Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana –
energetska infrastruktura
– Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 15,
Ljubljana – telekomunikacijska infrastruktura

lasti pobudnika.
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– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in

– Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana. – druga
infrastruktura
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– Naklo, d.o.o., Notranjska 14, Logatec – druga
infrastruktura
(2) Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito
presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
(3) Če državni nosilec urejanja prostora v 30 dneh ne da
posebnih smernic oziroma če v tem roku ne da smernic lokalni
nosilec urejanja prostora, se šteje, da jih nima. Pripravljavcu
ni treba upoštevati smernic, izdanih po izteku roka, mora
pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih
prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi.
(4) Če se v postopku priprave prostorskega načrta ugotovi, da
je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev
urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.

7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Logaških novicah in začne veljati naslednji
dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani Občine
Logatec, www.logatec.si.
Številka: 3500-10/2013-2
Datum: 17. 4. 2013

Berto Menard, l.r.
Župan

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega
prostorskega načrta)
(1) Pripravo OPPN financira pobudnik, ki v ta namen
sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za
prostorsko načrtovanje.
(2) Obveznosti investitorja v postopku priprave OPPN se
določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Logatec in
investitorjem.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (UL št. 87/2012, 109/2012), in na podlagi
11. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno
podjetje Logatec, d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/2011), je
Občinski svet Občine Logatec na svoji 20. redni seji dne 25. 4.
2013 sprejel

SKLEP O CENI STORITVE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE
IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
I.
Občinski svet Občine Logatec potrjuje nove cene storitve obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja ODVAJANJE
IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE v višini predračunske cene, kot je prikazana v Elaboratu
o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske

javne službe varstva okolja ODVAJANJE IN ČIŠČENJE
KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE, ki ga je
v marcu 2013 izdelalo Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., št.
dokumenta 423-0002/2013-2.
II.
Za ceno storitve odvajanje komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode z javnih površin se za uporabnike
gospodinjstva prizna subvencija v višini 14,30% potrjene cene.
Za ceno uporabe javne infrastrukture za storitev odvajanje
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih
površin se za uporabnike gospodinjstva prizna subvencija v
višini 100 % potrjene cene.
Za ceno storitev, povezanih z greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami se za uporabnike gospodinjstva prizna
subvencija v višini 14,30 % potrjene cene.
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Za ceno storitve čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske
odpadne vode z javnih površin se za uporabnike gospodinjstva
prizna subvencija v višini 48,84 % potrjene cene.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških
novicah. Uporabljati se začne s 1.5.2013.

Za ceno uporabe javne infrastrukture za storitev čiščenje
komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih
površin se za uporabnike gospodinjstva prizna subvencija v
višini 100% potrjene cene.

Številka : 301-3/2013-4
Datum: 25.4.2013

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja (UL št. 87/2012, 109/2012), in na podlagi
11. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno
podjetje Logatec, d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/2011), je
Občinski svet Občine Logatec na svoji 20. redni seji dne 25. 4.
2013 sprejel

je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen storitev obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja OSKRBA
S PITNO VODO, ki ga je v marcu 2013 izdelalo Komunalno
podjetje Logatec, d.o.o., št. dokumenta 423-0002/2013-1.

SKLEP O CENI STORITVE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE OSKRBA S PITNO VODO

Berto MENARD l.r.
Župan

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških
novicah. Uporabljati se začne s 1.5.2013.
Berto MENARD l.r.
Župan

Številka : 301-1/2013-4
Datum: 25.4.2013

I.
Občinski svet Občine Logatec potrjuje nove cene storitve
obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja
OSKRBA S PITNO VODO v višini predračunske cene, kot

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za

S KOMUNALNIMI ODPADKI, ki ga je v marcu 2013 izdelalo

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih

Komunalno podjetje Logatec d.o.o., št. dokumenta 423-

služb varstva okolja (UL št. 87/2012, 109/2012), in na podlagi

0002/2013-3.

11. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno
podjetje Logatec, d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/2011), je
Občinski svet Občine Logatec na svoji 20. redni seji dne 25. 4.
2013 sprejel

II.
Za ceno storitve odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov se za uporabnike gospodinjstva prizna
subvencija v višini 78 % potrjene cene.
Za ceno javne infrastrukture za odlaganje ostankov predelave

SKLEP O CENI STORITVE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se za uporabnike
gospodinjstva prizna subvencija v višini 100 % potrjene cene.
III.

I.
Občinski svet Občine Logatec potrjuje nove cene storitve obvezne
občinske gospodarske javne službe varstva okolja RAVNANJE

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških
novicah. Uporabljati se začne s 1.5.2013.

S KOMUNALNIMI ODPADKI v višini predračunske cene, kot

UO
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je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen storitev obvezne

Številka : 301-2/2013-4

občinske gospodarske javne službe varstva okolja RAVNANJE

Datum: 25.4.2013
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Berto MENARD l.r.
Župan

URADNE OBJAVE
NOVE CENE KOMUNALNIH STORITEV

iz greznic in MKČN je enkrat na tri leta, za kar bodo uporabnikom
poslana obvestila o datumu praznjenja greznic oziroma MKČN.

Oblikovanje novih cen

Ta datum bo seveda možno tudi spremeniti oziroma prilagoditi

Kot v vseh občinah po Sloveniji, bodo tudi v naši občini začele

potrebam posameznega uporabnika, seveda pa bo možno te

veljati NOVE CENE KOMUNALNIH STORITEV.

storitve tudi še vedno naročiti. Je pa pri tem potrebno poudariti,

Nove cene komunalnih storitev je v aprilu potrdil Občinski

da se ob praznjenju prazni samo blato (goščo) iz usedalnega

svet Občine Logatec in začnejo veljati s 1.5.2013. Oblikovane

bazena oziroma MKČN in NE odvečne vode!

so skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Kot smo že omenili v januarski prilogi k našim računom pa

obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

imajo kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo z živinorejo,

(Uradni list RS, št. 87/12; v nadaljevanju: uredba), s katero je

v skladu z 2. in 3. odstavkom 13. člena Uredbe o odvajanju

država predpisala, kako se cene oblikujejo oziroma je končno

in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni

vzpostavila red na tem področju. Posledično se bo v prihodnje

list RS, št. 88/11, 8/12) možnost, da blato iz lastne greznice

v vseh občinah zaračunavalo cene komunalnih storitev

oziroma MKČN manjše od 50 populacijskih ekvivalentov

z enakimi postavkami na računu, s čimer bo omogočena

(PE), zmešajo z gnojevko ali gnojnico ter jo skladiščijo

primerjava cen posameznih storitev med občinami.

najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu.

Cene so torej oblikovane in izračunane skladno z uredbo, saj ta

Vendar POZOR! Kot dokazilo za oprostitev obveznosti

natančno predpisuje metodo izračuna posamezne cene (kakšne

praznjenja greznice ali MKČN zadošča pisna IZJAVA, da je

postavke se uporabnikom lahko oziroma mora zaračunavati,

uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom,

kateri stroški so v posamezni postavki lahko upoštevani), s čim se

ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v

cene oblikujejo, kako se cene potrjujejo, itd. Nove cene pokrivajo

kmetijstvu (Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih

upravičene stroške, ki so potrebni, da so storitve opravljene skladno

naprav v kmetijstvu, Uradni list RS, št. 62/08). Tiste, ki izjave

z zakonodajo, ki ureja določeno področje, posamezne državne

še niste predložili, izpolnjujete pa navedene pogoje in želite

službe pa izpolnjevanje standardov in predpisov preverjajo.

uveljavljati oprostitev obveznosti plačila storitev, povezanih

Na računu za komunalne storitve bo po novem več postavk,

z greznicami ali MKČN, pozivamo, da izjavo predložite še

kot smo jih bili vajeni v preteklosti, saj je bila prejšnja cena

v mesecu maju. Izjava naj vsebuje tudi MID-KMG (številka

enotna in je vsebovala stroške opravljanja storitev in uporabo

kmetijskega gospodarstva) in podatek o številu GVŽ. Izjavo

infrastrukture, medtem ko so nove cene razdeljene na ceno

posredujte pisno ali osebno na Komunalno podjetje Logatec

izvajanja storitve in ceno za uporabo infrastrukture. To naj

d.o.o., da vas bomo uvrstili na seznam uporabnikov, katerim ni

bi povzročilo bolj pravično zaračunavanje storitev uporabnikom.

potrebno prazniti greznice oziroma MKČN.

Prav tako po novem cene med različnimi skupinami uporabnikov
ne smejo biti več različne. Že vse od ustanovitve podjetja se

Sprememba pri zaračunavanju storitev za uporabnike, ki

je gospodinjstvom zaračunavalo nižje cene, medtem ko so za

uporabljajo storitve odvoza bioloških odpadkov

podjetja veljale višje cene. Z novo ureditvijo je višina cene

Storitev ODVOZA BIOLOŠKIH ODPADKOV je bila do sedaj

enaka za vse uporabnike.

vključena v ceno storitve za ravnanje z odpadki, po novem pa bo

Kljub podražitvi pa te ne bodo prizadele občane, saj je

to nova postavka, ki se bo zaračunavala uporabnikom, ki jo

Občinski svet Občine Logatec potrdil tudi SUBVENCIJE,

tudi koristijo.

in sicer v taki višini, da STROŠKI GOSPODINJSTEV
OSTAJAJO NA PRIBLIŽNO ENAKI RAVNI.

Postavke na računu
Kot je že navedeno, se cene po novem delijo na več postavk. Za

Sprememba pri zaračunavanju storitev za uporabnike, ki so

vsako posamezno storitev se bo zaračunavalo po dve ceni:

priključeni na greznice ali male komunalne čistilne naprave

– izvajanje storitve; ta se bo zaračunavala v m3 dobavljene
vode oz. na kg zbranih odpadkov,

(MKČN)
Uporabniki, ki so PRIKLJUČENI NA GREZNICE ALI MKČN,

– uporaba infrastrukture; ta se bo zaračunavala glede na

morajo po novem storitve, povezane z greznicami in MKČN

dimenzijo vodomera ali zmogljivost priključka oz. na kg

(prevzem blata iz greznic, ravnanje z blatom na čistilni napravi,

zbranih odpadkov.

obratovalni monitoring) plačevati mesečno glede na količino

V nadaljevanju vam podajamo obrazložitev, kaj se s posamezno

(m ) dobavljene pitne vode. Predpisana frekvenca odvoza blata

postavko na računu sploh zaračunava.
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ime postavke na računu

storitev

zaračunavanje storitve oz. uporabe javne
infrastrukture

omrežnina - voda; DN20
ali druga ustrezna
dimenzija

javna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo
(cevovodi, vodohrani, vodni viri, vzdrževanje
vodovodnih priključkov, menjava vodomerov, …)

glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost
priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim
vodomerom

vodarina

storitev - oskrba s pitno vodo, tudi vodno
povračilo

glede na količino dobavljene vode

vodarina - prekomerna
poraba

storitev - oskrba s pitno vodo - prekomerna poraba
glede na količino prekomerno dobavljene vode
vode

omrežnina - odvajanje
odpadne vode; DN20 ali
druga ustrezna dimenzija

javna infrastruktura za odvajanje komunalne
odpadne vode in padavinske odpadne vode z
javnih površin (cevovodi, črpališča, jaški, …)

glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost
priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim
vodomerom

odvajanje odpadne vode

storitev - odvajanje komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode z javnih površin

glede na količino dobavljene vode

storitve, povezane z
greznicami ali storitve,
povezane z MKČN

storitve, povezane z greznicami ali malimi
komunalnimi čistilnimi napravami (prevzem
blata iz greznic in MKČN, ravnanje s tem blatom
(čiščenje blata na centralni čistilni napravi),
obratovalni monitoring za MKČN

glede na količino dobavljene vode

okoljska dajatev za
odvajanje odpadne vode

glede na količino dobavljene vode oziroma glede
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi
na število PE za tiste, ki niso priključeni na javno
odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
vodovodno omrežje

omrežnina - čiščenje
odpadne vode; DN20 ali
druga ustrezna dimenzija

javna infrastruktura za čiščenje komunalne
odpadne vode in padavinske odpadne vode z
javnih površin (čistilna naprava)

glede na dimenzijo vodomera oziroma zmogljivost
priključka, tam kjer stavba ni opremljena z obračunskim
vodomerom

čiščenje odpadne vode

storitev - čiščenje komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode z javnih površin

glede na količino dobavljene vode

zbiranje KO

zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
(zbiranja ločenih frakcij določenih komunalnih
odpadkov (zbrano na zbirnem centru) in kosovnih
odpadkov, zbiranje ločeno zbrane odpadne
embalaže in zbiranja mešanih komunalnih
odpadkov)

javna infrastruktura zbiranje KO

javna infrastruktura za zbiranje določenih vrst
komunalnih odpadkov (zbiralnice ločenih frakcij,
zbirni center, …)

zbiranje BIO

zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada

javna infrastruktura zbiranje BIO

javna infrastruktura za zbiranje biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
vrtnega odpada

obdelava MKO

obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov

odlaganje KO

odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov (tudi okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
in okoljska dajatev za odvajanje odpadne vode iz
odlagališča)

javna infrastruktura odlaganje KO

javna infrastruktura za odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov (odlagališče odpadkov, finančno
jamstvo, …)

storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu
cene upošteva masa zbranih komunalnih odpadkov
na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna
sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane
komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika

storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu
cene upošteva masa zbranih bioloških odpadkov na
ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna
sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološke
odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika
storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu
cene upošteva masa obdelanih komunalnih odpadkov
na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna
sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane
komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika

storitev se obračuna na kg, pri čemer se pri izračunu
cene upošteva masa odloženih komunalnih odpadkov
na ravni celotne občine, uporabnikom pa se zaračuna
sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane
komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika
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Višina potrjenih cen je vidna na ceniku komunalnih proizvodov
in storitev, ki je objavljen na spletni strani Komunalnega podjetja
Logatec d.o.o. www.kp-logatec.si. V ceniku je razvidna višina
cene, ki se zaračunava uporabniku in višina cene, ki jo pokriva
Občina Logatec s subvencijami.

Cene so na podlagi Uredbe oblikovane z elaborati o oblikovanju
cene izvajanja storitev javne službe, ki so prav tako objavljeni na
spletni strani Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.

V povezavi z 11. členom Zakona o prostorskem načrtovanju

• Če ste pobudo podali med letom 2003 in 2007, je bila pobuda

(Uradni

list

RS,

80/10-ZUPUDPP

št.

33/07,

(106/10-popr.),

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

70/08-ZVO-1B,

108/09,

obravnavana v postopku sprejetega občinskega prostorskega

43/11-ZKZ-C,

57/12,

načrta občine Logatec. V tem primeru je potrebno preveriti, ali

57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) in 30. členom Statuta Občine
Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo)
župan Občine Logatec izdajam

je namenska raba zemljišča spremenjena. Če ni, potem morate
podati novo pobudo.
• Če ste pobudo podali med letom 2007 in do danes, je vaša
pobuda že evidentirana in bo obravnavana v sklopu priprave

POZIV
k oddaji razvojnih pobud
s področja urejanja prostora
za pripravo sprememb in dopolnitev
občinskega prostorskega načrta občine Logatec
– podaljšanje roka za oddajo

sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta.
• Če pobude še niste podali, je sedaj vaša priložnost.
Pobude lahko posredujete v pisni obliki na naslov Občina
Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ali po elektronski
pošti na naslov obcina.logatec@logatec.si. V ta namen je občina
pripravila tudi obrazec, ki ga prejmete v sprejemni pisarni občine

Občina Logatec podaljšuje rok za oddajo razvojnih pobud
do 30. julija 2013.
Glede na dejstvo, da državni podzakonski akt, ki bo določal
merila in kriterije za vrednotenje razvojnih pobud še ni bil sprejet,

ali na spletni strani občine www.logatec.si. Uporaba obrazcev ni
obvezna, je pa priporočljiva.
Številka: 3500-4/2013-3
Datum: 24. 4. 2013

Berto Menard, l.r.
Župan Občine Logatec

podaljšujemo rok za oddajo pobud. Tako vse zainteresirane
poslovne subjekte in širšo javnost (posameznike, institucije,
krajevne skupnosti, društva, gospodarske subjekte, idr.) pozivam,
da svoje razvojne pobude s področja urejanja prostora ter potrebe
po spremembi namenske rabe zemljišč - sprememba namenske rabe
pomeni med drugim spremembo iz kmetijskih in gozdnih zemljišč
v stavbna zemljišča in obratno, ter spremembe v ali iz druge rabe
posredujejo Občini Logatec najkasneje do 30. julija 2013.
Za bodočo razvojno usmeritev občine so najpomembnejša
mnenja, potrebe in želje občanov, ki jim želimo slediti.
Zato bomo vaša mnenja, pobude oz. želje, pa naj bodo še
tako nenavadne, podrobno proučili ter skladno z državnim
pravilnikom ovrednotili. O tem ali pobuda izpolnjuje merila in
kriterije za nadaljnjo obravnavo vas bomo obvestili. Pobude pa
naj bodo dobro obrazložene.
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Na

podlagi

drugega

odstavka

50.

člena

Zakona

o

prostorskem načrtovanju (33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09,
80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A)
Občina Logatec s tem
JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi
in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o občinskem
prostorskem načrtu občine Logatec

Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka
ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo
teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden
način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova
imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej
navesti.
Številka: 3500-7/2013-5
Datum: 23. 4. 2013

I.
Občina Logatec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega
osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (v nadaljnjem
besedilu: dopolnjen osnutek načrta) in povzetka za javnost.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 27. 5. 2013
do 11. 6. 2013, v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50
A, Logatec.
Gradivo iz prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka
javno razgrnjeno tudi na spletni strani občine http://www.
logatec.si.
III.
Javna obravnava bo potekala v sredo, 5. 6. 2013, s pričetkom
ob 18. uri v veliki sejni sobi, I. nadstropje, Občina Logatec,
Tržaška cesta 50 A, Logatec.
IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek strateškega
dela prostorskega načrta in na okoljsko poročilo. Pripombe
in predloge se poda do 11. 6. 2013 ustno na zapisnik, pisno
na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in
predlogov ali se pošljejo na naslov Občina Logatec, Tržaška
cesta 50 A, 1370 Logatec.
Občina Logatec bo preučila pripombe in predloge javnosti in
do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter
spletni strani občine http://www.logatec.si.
UO
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ugotovila

Številka: 042-12/2013-2
Datum: 15.4.2013

POROČILO
O IZIDU REFERENDUMA O ODLOKU
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
»ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT,

da je večina volivcev, ki so glasovali, proti temu, da se uveljavi
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo,
šport, turizem in mladino Logatec«, ki ga je Občinski svet
Občine Logatec sprejel na 16. redni seji, dne 15.11.2012, s
katerim se ustanavlja javni zavod za kulturo, šport, turizem
in mladino Logatec.

TURIZEM IN MLADINO LOGATEC«
Tomaž Smrtnik l.r.
Predsednik OVK
I.
Občinska volilna komisija je, dne 14.4.2013, na podlagi
zapisnikov volilnih odborov o izidu glasovanja na voliščih na
območju občine Logatec, ugotovila naslednji izid glasovanja na
referendumu, ki je bil, dne 14.4.2013:
Na referendum, dne 14.4.2013, je imelo pravico glasovati skupaj
10.542 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
Referenduma se je udeležilo skupaj 2.301 volivcev. Volilna
udeležba je bila 21,83 %.
Od 2.300 oddanih glasovnic je bilo 21 neveljavnih, 2.279
glasovnic je bilo veljavnih. Ena glasovnica ni bila oddana.
Na referendumsko vprašanje:
»Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Logatec«, ki ga
je Občinski svet Občine Logatec sprejel na 16. redni seji, dne
15.11.2012, s katerim se ustanavlja javni zavod za kulturo, šport,
turizem in mladino Logatec?«
je z besedo »ZA« odgovorilo 419 volivcev ali 18,39 % od števila
oddanih glasovnic
oziroma
z besedo »PROTI« 1.860 volivcev ali 81,61 % od števila oddanih
glasovnic.
II.
Občinska volilna komisija je na podlagi 23. člena Zakona o
referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 –
uradno prečiščeno besedilo),
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Logatec (LN št. 7-8/2008) je Občinski svet
Občine Logatec na 20. redni seji, dne, 25.4.2013 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2012, 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 2012 realizirani v naslednjih
zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov

Realizacija 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

13.396.439

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.970.789

70 DAVČNI PRIHODKI

9.111.684

700 Davki na dohodek in dobiček

7.526.749

703 Davek na premoženje

1.319.377

704 Domači davki na blago in storitve

264.517

706 Drugi davki

1.042

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.859.105

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

1.675.297

711 Takse in pristojbine

9.198

712 Denarne kazni

12.199

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

52.745

714 Drugi nedavčni prihodki

1.109.666

72 KAPITALSKI PRIHODKI

389.028

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog

-

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

362.062

73 PREJETE DONACIJE

-

730 Prejete donacije iz domačih virov

-

731 Prejete donacije iz tujih virov

-

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.036.622

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
UO
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741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

363.045
10.806.412

40 TEKOČI ODHODKI

2.299.357

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

749.076

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

120.023

402 Izdatki za blago in storitve

1.311.217

403 Plačila domačih obresti

19.041

409 Rezerve

100.000

41 TEKOČI TRANSFERJI

5.077.452

410 Subvencije

188.855

411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

3.013.226
469.947
1.405.424

414 Tekoči transferi v tujino

-

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

3.103.722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.103.722

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI

325.880

430 Investicijski transferi

-

431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU

108.416

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

217.464

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)

2.590.027

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov

Realizacija 2012

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)
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440 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV

-

440 Dana posojila

-

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

-

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

-

443 Povečanje namenskega premoženja v 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 2012

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

-

50 ZADOLŽEVANJE

-

500 Domače zadolževanje

-

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

983.333

55 ODPLAČILA DOLGA

983.333

550 Odplačila domačega dolga

983.333

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

1.606.694

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

- 983.333

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

- 2.590.027

OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2011
9009

Splošni sklad za drugo stanje 2011

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2012 sestavljajo
splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši
prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računu
finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem
delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih
izdatkov proračuna Občine Logatec za leto 2012. Sestavni del
zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem
je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznik
projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi
realizaciji v tem letu.

-226.323
4.

Stanje sredstev na računu Občine Logatec ob koncu leta 2012 je
1.380.371 EUR, ki so sestavni del proračuna za leto 2013.
5.

člen

Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2012 se objavi
v Logaških novicah Občine Logatec.

Številka: 410-152/2012-6
Logatec, 11. 3. 2013
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URADNE OBJAVE
ODGOVORI NA VPRAŠANJA OBČINSKIH SVETNIKOV
19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LOGATEC,
21. 2. 2013

dejavnosti, priznan poseben status ali je določeno, da je
njegova dejavnost humanitarne narave, ali mu zakon na drug
način neposredno ureja opravljanje in financiranje dejavnosti,
ki je v javnem interesu, se šteje, da je tako društvo društvo v

1. Odgovor na vprašanje gospe Anite KERMAVNAR – v zvezi
z dodeljevanjem sredstev Turističnemu društvu Logatec
Vprašanje: Anita KERMAVNAR: Svetnica pove, da iz odgovora
Občine na njeno vprašanje iz prejšnje seje, v zvezi z nakazilom
14.000 EUR na dan, 24. 12. 2012, izhaja, da naj bi bila sredstva
namenjena ustanovitvi Turistično informacijskega centra
v občini Logatec – v nadaljevanju TIC. Turistično društvo
Logatec se je s projektom TIC prijavilo na razpis za evropska
sredstva in pridobilo mesto projektnega partnerja 1, kar naj bi
izhajalo iz pogodbe o sofinanciranju izvajanja lokalne razvojne

javnem interesu na podlagi tega zakona.«. Svetnica meni, da
ni popolnoma nikakršne zakonske podlage, da bi bilo TDL
že samo po sebi priznan status društva, ki deluje v javnem
interesu, kar je društvo tudi očitno vedelo, saj je na omenjeno
Ministrstvo vložilo zahtevo za priznanje statusa društva, ki
deluje v javnem interesu, z Občino pa se je vseeno dogovorilo
za posel in podpisalo pogodbo za sofinanciranje.
Pogodba se tudi navezuje na 215. člen Pravilnika o postopkih
za izvrševaje proračuna RS. Iz tega člena izhaja, da bi Občina
lahko sklenila neposredno pogodbo, to je pogodbo brez javnega
razpisa za sofinanciranje projektov ali programov, ki so v

strategije po načelih postopka LEADER v letu 2012. Turistično

javnem interesu Občine, le z društvom, ki ima status društva,

društvo se je prijavilo s projektom – Po medvedovih stopinjah.

ki deluje v javnem interesu, nikakor pa ne s TDL, ki takšnega

Iz odgovora Občine izhaja, da je le-ta izrazila javni interes za

statusa nima. Svetnica meni, da so bila občinska sredstva

ustanovitev TIC-a in je na podlagi 215. člena Pravilnika o

v višini 14.000 EUR nakazana TDL na podlagi nezakonite

postopkih za izvrševanje proračuna RS s Turističnim društvom

pogodbe. Iz dokumentov, ki jih je svetnica pridobila, izhaja, da

Logatec (v nadaljevnanju TDL) sklenila neposredno pogodbo

so bila občinska sredstva društvu nakazana v naprej, »na lepe

o sofinanciranju ustanovitve TIC-a. Na podlagi te pogodbe

oči«, pri čemer lahko Občina le upa, da bo društvo sredstva

je TDL nakazala tako imenovana sofinancerska sredstva v

res porabilo za ustanovitev in delovanje TIC-a. Očitno so bila

višini 14.000 EUR. S tem odgovorom Občine svetnica ni bila

sredstva nakazana brez zahtevkov društva za izplačilo, brez

zadovoljna.

predložitve dokazil o opravljenem delu ter ustreznih odredb
pristojnih občinskih uslužbencev za izvršitev plačila, na podlagi

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je

katerega bi finančna služba Občine izvedla nakazilo sredstev

zato svetnica na Občini Logatec pridobila fotokopijo pogodbe o

na račun TDL. Svetnici se zdi zanimivo tudi dejstvo, da je

sofinanciranju TDL. Omenjena pogodba je bila sklenjena dne,

predsednik TDL, gospod Matjaž Kurent, hkrati tudi občinski

24. 12. 2012, torej na isti dan, ko so bila društvu že nakazana

svetnik SDS-a; vladajoče občinske koalicije iz katere izhaja

sredstva. V pogodbi je navedeno, da se sklepa pogodba na

tudi podžupanja, pa tudi gospod župan je kandidiral kot član

podlagi 35. člena Zakona o društvih in 215. člena Pravilnika

SDS-a. Svetnica dvomi o upravičenost postopka in zakonito

o postopkih za izvrševanje proračuna RS. TDL je samo tri

porabo občinskih sredstev, zato bo Nadzornemu odboru Občine

dni pred podpisom pogodbe na Ministrstvu za gospodarstvo

Logatec podala pisni predlog za razširitev programa nadzora

vložilo vlogo za podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem

za leto 2013 – s predlogom za prednostno obravnavo opisane

interesu. Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega

zadeve.

značaja, si je svetnica na Ministrstvu za gospodarstvo pridobila
določene dokumente iz katerih izhaja, da TDL na dan, 24. 12.

Svetnica pove, da se drugi del odgovora Občine navezuje na

2012, ko je podpisalo pogodbo in prejelo sredstva od Občine,

njeno pripombo, da TDL ni podalo poročila o izvršitvi programa

ni imelo statusa delovanja v javnem interesu, njihova vloga za

za leto 2012 na področju turizma v občini Logatec. Prisotne

podaljšanje statusa društva, ki deluje v javnem intersu, pa je

je spomnila, da je Matjaž Kurent v tem mandatu Občinskega

bila s Sklepom Ministrstva dne, 23. 1. 2013, zavrnjena. Ker se

sveta tudi član občinske komisije, ki ocenjuje vloge, s katerimi

pogodba sklicuje oz. je v pogodbi navedeno, da je sklenjena

se društva, ki delujejo na področju turizma, prijavljajo na javne

na podlagi 35. člena Zakona o društvih je svetnica prebrala,

razpise Občine za sofinanciranje turističnih projektov v občini.

kaj določa ta člen:« Če je društvu s posebnim zakonom ali na

Svetnica meni, da kot predsednik TDL nikakor ne more biti

podlagi posebnega zakona, zaradi njegove splošno koristne

član te komisije, saj na razpis prijavlja tudi turistično društvo.
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Gospod Kurent zato ne bi smel sodelovati pri ocenjevanju

V zvezi z delom Komisije za ocenjevanje in vrednotenje

nobene izmed vlog, saj so v danem primeru konkurenti TDL.

turističnih projektov v občini Logatec pojasnjujemo, da je bila

Višina sredstev je omejena in je odvisna od števila zbranih točk.

Komisija seznanjena z določili zakona s področja splošnih

Od gospoda Matjaža Kurenta pričakuje, da bo sam odstopil kot

upravnih postopkov o izločitvi članov komisije, ki se morajo

član komisije, v kolikor bo letos društvo ponovno kandidiralo

izločiti:

za sredstva. V nasprotnem primeru pa zahteva, da gospod
župan namesto njega imenuje drugega člana komisije.
Turistično društvo Logatec je na podlagi Pogodbe o sofinanciranju
s strani Občine Logatec prejelo sredstva v višini 14.000,00 EUR.
Omenjeno društvo je nameravalo dodeljena sredstva porabiti za
izvedbo projekta: »Po medvedovih sledeh – Naravna in kulturna
dediščina Notranjske« v okviru katerega je predvidena tudi
vzpostavitev in delovanje Turistično informacijskega centra v
Logatcu (v nadaljevanju:TIC).

stranka, soupravičenec oziroma sozavezanec, priča, izvedenec,
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik stranke;
- če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec s
članom komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski
vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njim v zakonski zvezi,
ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska
zveza prenehala, ali če z njim živi ali je živela v izven-zakonski
skupnosti;
- če je član komisije skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik

Občina Logatec je izrazila javni interes za ustanovitev in
obratovanje TIC-a, in na podlagi 215. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije

stranke, njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.
Komisija pa je bila seznanjena tudi z določilom 35. člena Zakona
o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa omejitve

(v nadaljevanju: Pravilnik) z omenjenim društvom sklenila

poslovanja in posledice kršitev med organom ali organizacijo

neposredno pogodbo o sofinanciranju ustanovitve TIC-a. Na

javnega sektorja in subjektom, kjer je funkcionar udeležen

podlagi te pogodbe, je Občina Logatec Turističnemu društvu

kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je

Logatec nakazala sredstva v višini 14.000 EUR, za ustanovitev

neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem

in obratovanje TIC-a. Turistično društvo Logatec v času podpisa

deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali

pogodbe sicer ni imelo statusa društva v javnem interesu (35.

kapitalu. V primeru, da funkcionar ne spoštuje določb Zakona

člen Zakona o društvih), čeprav je zanj zaprosilo Ministrstvo za

o integriteti in preprečevanju korupcije ali drugega zakona o

gospodarstvo, je pa prej omenjeno društvo z občino podpisalo

nasprotju interesov in o dolžnosti izogibanja temu nasprotju in

neposredno Pogodbo o sofinanciranju na podlagi 215. člena

se dosledno ne izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi

Pravilnika, ki določa, da če je projekt izbran za sofinanciranje s

postopka ali posla, nastopijo posledice prepovedi poslovanja,

prispevkom Skupnosti iz naslova teritorialnega sodelovanja na
osnovi mednarodnega razpisa, ki ga izvede organ upravljanja
oz. posredniško telo skladno z določili Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006, se sredstva lahko dodelijo neposredno preko
pogodbe. Turistično društvo Logatec je kandidiralo za sredstva
s strani Evropske unije – partner v projektu: Po medvedovih
sledeh – Naravna in kulturna dediščina Notranjske«. Navedeni
projekt je bil izbran za sofinanciranje v skladu s 4. odstavkom
215. člena Pravilnika, zato je Občina z društvom sklenila prej
omenjeno neposredno pogodbo.

pogodbe ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju
z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije, pa so nične.
Prav tako izločanje iz postopka določa tudi Pravilnik o
sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec (Logaške
novice, št. 12/11), ki v drugem odstavku 4. člena pravi, da član
komisije ne sme sodelovati pri opravljanju posameznih dejanj
pri zadevah, na katere je kakorkoli poslovno ali osebno vezan.
Ne samo, da je bila komisija za ocenjevanje in vrednotenje

V pogodbi je bil za izvedbo projekta – »Po medvedovih sledeh
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- če je posamezni član komisije v zadevi, o kateri teče postopek,

turističnih projektov v občini Logatec seznanjena z določbami
obeh zakonov, ki določata nujnost izločanja članov iz postopkov

– Naravna in kulturna dediščina Notranjske« določen tudi

in določbami pravilnika, ampak je bil član komisije, Matjaž

časovni rok. Ker Turistično društvo Logatec vseh aktivnosti do

Kurent, v vseh delih postopkov, ko se je odločalo o projektih

pogodbenega roka ne bi moglo izvesti, je društvo pogodbeni

Turističnega društva Logatec, naprošen, da se fizično umakne iz

znesek na podlagi spremenjenih okoliščin v skladu s pogodbo v

prostora, kjer so potekale seje komisij. Matjaž Kurent se je vedno

celoti vrnilo na račun Občine Logatec.

fizično umaknil iz prostora in ni prisostvoval tem delom sej, ko
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se je odločalo o vlogi oziroma projektih Turističnega društva

investicijsko vzdrževalnih delih povezanih z učinkovito rabo

Logatec, katerega predsednik sicer je Kurent, a zastopnica

energije (URE) in obnovljivimi viri energije (OVE):

društva v primeru vloge, poslane za kandidiranje na javnem
razpisu, je druga oseba in ne Matjaž Kurent. O neprisotnosti
Kurenta pri obravnavi tem, povezanih s Turističnim društvom

– Zdravstveni dom Logatec: zamenjava dotrajanih oken,
obnova in toplotna izolacija strehe nad otroškim in šolskim

Logatec, pričajo tudi zapisniki teh sej.

dispanzerjem ter toplotna izolacija fasade tega dela objekta,

Sicer pa postopek sofinanciranja turističnih projektov vodi

v okviru investicije se je proučila možnost namestitve sončne

tričlanska komisija, ki jo izmed uslužbencev občinske uprave ter

elektrarne na streho garaž (problematična je bila obsežna

na podlagi predloga upravičencev in predloga stalnega delovnega

senca dreves iz sosednjega zemljišča in dolga vračilna doba

telesa Občinskega sveta, pristojnega za področje turizma,

investicije) in namestitev kogeneracije (investitor Adriaplin

imenuje direktor občinske uprave. Vsi člani komisije morajo

d.o.o.) v kotlarni objekta.

toplotna izolacija fasade in strehe garaže za reševalna vozila;

imeti izobrazbo in izkušnje s področja turizma. Matjaž Kurent
je bil predlagan s strani Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo,
turizem in finance kot stalnega delovnega telesa Občinskega
sveta, pristojnega za področje turizma.

– V Vrtcu Kurirček – centralna enota se je zamenjalo dotrajana
okna v igralnicah; izdelani so projekti za zamenjavo oken in
vhodnih vrat na hodnikih, toplotno izolacijo strehe in fasade
na celotnem objektu, zamenjavo prezračevalne naprave v

2. Odgovor na vprašanje gospoda Borisa ČIČMIRKA – v
zvezi z logaškim energetskim managerjem
Vprašanje: Boris ČIČMIRKO: Svetnika zanima, kdo je logaški
energetski manager. Lansko leto je bilo zanj v proračunu
rezerviranih 10.000 EUR, v letošnjem pa 30.000 EUR. Svetnika
zanima, pri katerih projektih je sodeloval v lanskem letu
(projekti, ki so zajemali energetsko učinkovitost oz. energetsko
varčno rabo energije – toplotno, sončno, eleltrično, svetlobno
rabo energije), kolikšen je bil prihranek s pomočjo njegovega
delovanja in koliko se to pozna v Občinskem proračunu?
Občina je izpadla iz razpisa za energetsko sanacijo OŠ 8 talcev
Logatec in Vrtca Kurirček Logatec. Kljub dobronamernim
pripombam opozicije ter posameznih svetnikov, da naj se
ogrevanje izvede na lesno bio maso oz. pelete, to ni bilo
upoštevano. Svetnik meni, da projekt prav zaradi tega ni bil
uspešen na razpisu. V proračunu je kljub temu še vedno ostalo
33.000 EUR namenjenih za prijavo na razpis.
Svetnika zanima, koliko so znašali stroški od priprave do
prijave projekta ter kdo nosi odgovornost, ker je bil denar za
pripravo projekta – energetska sanacija vrtca in šole – vržen
stran?

kuhinji (z rekuperacijo).
– Pri odprtju enote vrtca v POŠ Laze se je zamenjala strešna
kritina in izvedla toplotna izolacija nad toaletnimi prostori
v pritličju in nadstropju objekta, proučila se je možnost
namestitve sončne elektrarne vendar streha objekta ni
orientirana na jug.
– V OŠ Rovte se je zamenjalo dotrajan kotel s kotlom z boljšim
izkoristkom, na radiatorjih v učilnicah se je namestilo
termostatske ventile.
– V OŠ 8 talcev se je namestilo termostatske ventile na
radiatorje, zamenjalo se je še zadnja dotrajana okna v
učilnicah, potrebna je le še zamenjava oken v stari telovadnici
in na hodnikih, izdelan je projekt za ureditev kurilnice in
zamenjavo prezračevalnih naprav v objektu s sodobnejšimi (z
rekuperacijo) ter izvedbo toplotno izolirane fasade.
– Dom starejših Logatec nas je kot solastnika objekta obvestil,
da predvideva namestitev kogeneracijske enote v kotlarni
objekta in opustitev parnega kotla.
– Projekt za Vrtec Kurirček Logatec – Enota Rovte ima
predvideno skupno kotlovnico za več sosednjih objektov na
lesno biomaso, sprejemnike sončne energije (SSE) na strehi
objekta za pripravo sanitarne tople vode, ustrezna okna in
toplotno izolirana fasada za novogradnjo nizkoenergijskega

Občinski svet Občine Logatec je 26. 5. 2011 sprejel Lokalni
energetski koncept Občine Logatec (LEK). Na podlagi sprejetega
LEK je župan Občine Logatec, konec leta 2011, izdal sklep, da
se Marjetka Treven (zaposlena v občinski upravi) imenuje za
energetskega menedžerja. Po sprejemu LEK je kot vodja projekta
in energetski menedžer sodelovala pri sledečih investicijah in

objekta.
– V večjem številu občinskih stanovanj se je namestilo
termostatske ventile in financiralo dodatno toplotno izolacijo
fasad na večstanovanjskih objektih.
– V občini Logatec se obnavlja javna razsvetljava (energijsko
potratna svetila se zamenjujejo z energijsko varčnimi).
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Prihranki pri rabi energije se bodo pokazali ob koncu
obračunskega leta pri posameznih javnih zavodih. V občinskem
proračunu se bodo poznali predvsem pri stroških za nakup
kurilnega olja in zemeljskega plina za vzgojno izobraževalne

– Razširjeni energetski pregled					
4.200€.
– Specificirani so vsi stroški za predmetni javni razpis.

objekte. Finančna sredstva iz poračuna so se porabila za pripravo

Investicijsko dokumentacijo je obravnaval občinski svet na

investicijsko tehnične dokumentacije za posamezne investicije

izredni seji, 29. 10. 2012 (Sklep o potrditvi DIIP) in na redni

in investicijsko vzdrževalna dela.

seji, 13.12.2012 (Sklep o potrditvi INVP). Pri pripravi projekta

Obrazložitev razlogov za zavrnitev vloge na Javni razpis
»Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti
lokalnih skupnosti« :

so sodelovali izbrani izvajalci, ki so pri razpisovalcu iskali tudi
za odločitve o projektu nujne informacije, ki odgovorov ni
posredoval oziroma je odgovore z informacijami tekom razpisa
spreminjal. Neodzivnost odgovornih služb je izredno otežila

Občina Logatec je novembra 2012 na razpis Ministrstva za
infrastrukturo in prostor prijavila projekt »Energetska sanacija
Osnovne šole 8 talcev in Vrtca Kurirček – centralna enota«. Oba
objekta sta v LEK opredeljena kot objekta z največjo specifično

odločanje in priprave projekta.
Potem, ko je bilo razčiščeno, kakšni so osnovni pogoji za
kandidaturo, je bil izbran predmetni projekt. Objekt osnovne

rabo energije (preko 200 KWh/m /a).

šole skladno s sprejetim občinskim prostorskim načrtom

Za pripravo vloge je bilo potrebno izdelati sledečo investicijsko

podzemnega skladišča za biomaso, za nadzemno skladišče pa

2

leži na poplavnem območju zato ne bi bilo mogoče urediti

tehnično dokumentacijo:

ni razpoložljivega prostora. Ker izpuhi pri kurjenju na lesno

– skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in

biomaso obremenjujejo okolje, predmetni objekt pa se nahaja

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih

v središču naselja, je bila sprejeta odločitev, da je primernejši

financ (Uradni list RS, 60/06 in 54/10), kar pomeni pripravo

energent za to okolje zemeljski plin. Vrtec se že ogreva na

dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in

zemeljski plin.

investicijskega programa (INVP) ter
– izračun finančne vrzeli, izdelan v skladu z Delovnim
dokumentom št. 4 Evropske komisije – Navodilom za
uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi;
dokumente je izdelalo podjetje Tempus Babnik, d.o.o.:
– Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)		
2.500 €

– prijavljeni projekt potrebuje številne posege tako z vidika
obnove naprav kot z vidika dotrajanosti konstrukcije, nekatera
dela pa je Občina že izvajala (menjava oken) in jih je mogoče
upoštevati kot upravičene stroške,
– prijavljeni projekt doseže minimalno število točk za
kandidiranje na razpisu tudi v primeru, da energent ne spada v

– Investicijski program (INVP)					

kategorijo OVE (minimalno število točk je bilo 40, za OVE so
merila predvidevala dodatnih 30 točk),

3.700 €
– Priprava vloge in izračunov					

– razpisanih je bilo 52 mio € in več rokov za prijavo vlog, zato
smo menili, da ima projekt možnosti na prvem roku, saj v

400 €
– okvirni projektantski popis del s tehnološko shemo in
projektantskim predračunom in rekapitulacijo,

UO
24

Odločitev je temeljila na sledečih predpostavkah:

primeru, da skupna višina zaprošenih nepovratnih sredstev
v prispelih vlogah ne bi dosegla zneska 52 mio €, merila
ne bi bila upoštevana in bi bila sredstva dodeljena vsem

– izjave projektantov o ustreznosti rešitve, ki temeljijo na

vlagateljem; odziv na razpis je bil visoko nad pričakovanji,

izdelani projektni dokumentaciji skladno z zahtevami

saj znaša skupna višina zaprošenih nepovratnih sredstev v

zakonodaje.

prispelih vlogah nad 90 mio €.

– razširjeni energetski pregled obravnavanih objektov z

Trenutno so na portalu razpisovalca objavljeni samo rezultati

gradbeno fiziko, izdelan po Metodologiji izvedbe energetskega

pregleda ustreznosti vlog s formalnega vidika, kot je razvidno

pregleda, z dne april 2007, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje

iz opombe v objavi, sledijo pozivi k predložitvi ostale

in prostor in ga je izdelalo podjetje Geida, d.o.o.:

dokumentacije (vsi dokumenti na katerih temelji vsebina vloge).
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V kolikor prijavitelji v predpisanem roku ne bodo dostavili

z namenom, da se ga pripravi tako, da ko se bo kanalizacija

manjkajoče dokumentacije, jih bo ministrstvo iz razpisa

dejansko gradila, se bo postopalo »po liniji najmanjšega

izključilo ter pozvalo naslednje, ki so po merilih za ocenjevanje

odpora«. To pomeni, da če bo obstajala možnost, se bo načrt

vlog dosegli zadostno število točk.

na licu mesta spremenil – v kolikor se bodo stranke, sosedje,
medsebojno strinjali, se ne bo delalo več črpališč, ampak eno.

Vloga Občine Logatec je bila izdelana v skladu z navodili in

Ta pobuda je bila na veliko zadovoljstvo vseh sprejeta.

zahtevami ter formalno popolna oddana v predpisanem časovnem
roku, kar je bilo tudi ugotovljeno v postopku ocenjevanja

Pri hiši na naslovu Plesiše 1 se je pojavila težava. Gospa

prispelih vlog. V začetku leta 2013 so bili objavljeni rezultati

Žagarjeva zahteva od njega, (svetnika zanima, od kdaj ima ona

pregleda popolnosti prispelih vlog. Vloga Občine Logatec je bila

to moč), da skoplje, prebije živo skalo v dolžini 53 metrov, da

zavrnjena, čeprav je presegala prag minimalnega števila 40 točk,

se bo priključil na drugo stran kanalizacije. To je popolnoma

z utemeljitvijo nedoseganja zadostnega števila točk po merilih za

nesmiselno in to bo lastnika stalo več kot 10.000 EUR. Gospod

ocenjevanje, saj so zahtevki oddanih vlog presegli razpoložljiva

Nartnik ima namreč možnost, da se na kanalizacijo priključi

nepovratna sredstva. V skladu z besedilom razpisa so bila

na tej strani, kjer stoji hiša – priključitev neposredno na

sredstva dodeljena tistim prijaviteljem, ki so dosegli najvišje

Notranjsko cesto, skupaj s štirimi sosedi, na skupno črpalko.

število točk.
Svetnik želi, da se zadeva uredi po načelu enakosti, pravičnosti
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 1. 2. 2013 objavilo

oziroma človečnosti.

že nov razpis za sofinanciranje operacij za energetsko
sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti

Objekt na naslovu Plesiše 1 ne obstaja.

lokalnih skupnosti.
Svetnik, glede na kontekst, najverjetneje govori o objektu na
Občina Logatec je v predpisanem roku z novelirano investicijsko

naslovu Pri lesniki 1. Svetnik neupravičeno in nedokazljivo

tehnično dokumentacijo podala novo vlogo za pridobitev sredstev

navaja, da uradnik od lastnika zahteva kopanje in priključevanje

sofinanciranja v letu 2014 in 2015. V tem razpisu kot merilo ni

na drugo stran kanalizacije. Neresnične so tudi navedbe o višini

obnovljivih virov energije (OVE). Projekt ureditve kotlovnice

že plačanega prispevka za cesto, ki je znašal 383.790,00 SIT.

ni merodajen za sam izbor projekta. Prednost pred nami bodo
tudi tokrat imeli slabše vzdrževani in še bolj energijsko potratni

V zvezi z obravnavano zadevo je občinska uprava uvedla upravni

objekti.

postopek odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti in sicer
v mesecu januarju 2012. V upravni zadevi je bila izdana odmerna

Za kakršnokoli kandidiranje za evropska sredstva ali druga

odločba za plačilo komunalnega prispevka – za kanalizacijsko

sredstva sofinanciranja ter tudi za samo izvedbo investicije

omrežje, dne 7. 2. 2012, na podlagi Odloka o programu opremljanja

ali obsežna investicijsko vzdrževalna dela je potrebno imeti

stavbnih zemljišč za stanovanjsko naselje Plesišče – levo (Logaške

ustrezno pripravljeno investicijsko tehnično dokumentacijo.

novice, št. 12/11, v nadaljnjem besedilu: Odlok). Odlok opredeljuje
obračunska območja za posamezno vrsto komunalne opreme.

3. Odgovor na vprašanje gospoda Borisa ČIČMIRKA – v

Zemljišče na katerega se v vprašanju navezuje svetnik, se nahaja

zvezi s hišo Plesiše 1, Logatec

v obračunskem območju kanalizacijskega omrežja, zato je upravni
organ dolžan odmeriti komunalni prispevek.

Vprašanje: Boris ČIČMIRKO: Svetnik pove, da ima gospod
Nartnik hišo na naslovu Plesiše 1 in tam živi že od leta 1997.

V postopku odmere komunalnega prispevka so stranke postopka

Gospod Nartnik je hišo zgradil v času, ko Občina še ni sprejela

izkoristile vsa redna pravna sredstva, vložena je bila pritožba

Občinskega prostorskega načrta za ureditev tega dela Logatca.

ter nato še tožba na Upravno sodišče RS. Upravno sodišče

V tistem času je gospod Nartnik plačal 500.000 tolarjev za

RS je v predmetni zadevi tožbo zavrnilo, med drugim tudi z

makadamsko cesto. V času, ko je bil svetnik Boris Čičmirko še

obrazložitvijo, da v kolikor se ugovori nanašajo na težavnost

predsednik KS Naklo, se je z vodstvom Občine, Komunalnim

oziroma gospodarnost dejanske priključitve objekta tožnikov

podjetjem Logatec in tistimi, ki so sodelovali pri projektu

na komunalno opremo, niso predmet postopka za odmero

kanalizacije na Martinj hribu, usklajevalo in spreminjalo načrt

komunalnega prispevka.
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Neresnične so navedbe svetnika, da je javni uslužbenec zahteval

materialov oz. kakšne so prednosti predvidenih materialov?

izvedbo priključka skozi živo skalo v dolžini 53 metrov, saj je

Svetnik to vprašanje zastavlja predvsem zato, ker ima občutek,

občinska uprava v obravnavani zadevi izključno vodila upravni

da ta vprašanja v javnost lansirajo tiste politične sile, ki so v

postopek odmere komunalnega prispevka. Javni uslužbenci s

preteklosti sprejemale odločitve za tovrstne zadeve, sedaj pa te

statusom uradnika nimajo nikakršnih pristojnosti o odločanju

iste politične sile to zlorabljajo, da oblatijo trenutno vodstvo

načina izvedbe priključka. Nadzor nad izvedbo priključka,

Občine.

ki je v lasti vsakokratnega lastnika objekta, je v pristojnosti
Komunalnega podjetja Logatec, d.o.o., ki je na območju občine

Koliko predkazenskih postopkov poteka v povezavi z Občino,

Logatec izvajalec gospodarske javne službe. Torej, kako bosta

kaj je predmet postopka in ali obstaja kakšna ocena, za koliko

zavezanca izvedla priključek ni stvar upravnega postopka

je bila Občina pri posamezni zadevi oškodovana?

odmere komunalnega prispevka, pač pa stvar priključevanja, ki
ga ureja Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne vode v občini

Koliko civilnih tožbenih zahtevkov je vloženih proti Občini,

Logatec (Logaške novice, št. 10/09, 12/09, 6/12). Ta odlok

kdo je tožnik, kaj je predmet tožbenega zahtevka in v kakšnih

med drugim določa tudi, da se priključitev objekta na javno

zneskih se pri posamezni tožbi govori?

kanalizacijo opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca javne
službe ob upoštevanju pogojev iz tega odloka po tem, ko so s

V zvezi z zastavljenim vprašanjem pojasnjujemo, da odgovor ne

strani uporabnika poravnane vse obveznosti.

more vsebovati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki so varovani z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ravno tako ne moremo

Z namenom jasnega razumevanja pristojnosti in vloge javnih

podati nikakršnih podatkov v zvezi z morebitnimi vprašanji, ki

uslužbencev, ki so večkrat napačno razumljene, pa še dodajamo,

se nanašajo na katerikoli kazenski postopek. V RS je z zakonom

da javi uslužbenci opravljajo javne naloge, za katere so

o kazenskem postopku uzakonjena domneva nedolžnosti, saj

pooblaščeni. Pri tem vodijo upravne postopke, o katerih na 1.

velja za nedolžnega, kdor je obdolžen kaznivega dejanja, dokler

stopnji v primeru lokalne skupnosti odloča direktor občinske

njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. Če občina

uprave, na 2. stopnji pa župan, razen če ima posamezni javni

zve ali je obveščena o kaznivem dejanju, ki se preganja po uradni

uslužbenec pooblastilo tudi za odločanje. Javni uslužbenci so

dolžnosti, ravna skladno s prvim odstavkom 145. člena ZKP ter

dolžni delati znotraj veljavnih predpisov in nimajo nikakršne

v predkazenskih postopkih sodeluje z organi pregona, kadar

moči, kot to navaja svetnik v svojem vprašanju.

je od njih zaprošena. Odločitev o pregonu je stvar okrožnega
državnega tožilca, kadar gre za kazniva dejanja, ki se preganjajo

4. Odgovor na vprašanje gospoda Zorana MOJŠKERCA

po uradni dolžnosti. Po končani izvršilni zadevi upnika Petrol

– vprašanja v zvezi s Petrolom, projekti za kanalizacijo

d.d. je Občina Logatec vložila dve odškodninski tožbi, in sicer

v okviru Čiste Ljubljanice, predkazenskimi postopki in

proti Republiki Sloveniji ter fizični osebi, in sicer zaradi plačila

civilnimi tožbami zoper Občino Logatec

1.088.422,82 EUR in zaradi plačila 2.159.457,72 EUR. Nadalje
Občina Logatec tudi ne razpolaga z nikakršno pravnomočno

Vprašanje: Zoran MOJŠKERC: Svetnik pove, da se v zadnjem

kazensko sodbo. Glede zadeve »Petrol« dodajamo, da je Občina

času v logaški javnosti pojavljajo nekatere zavajujoče in

Logatec v letu 2011 ukrepala skladno z veljavno zakonodajo, o

neresnične informacije okoli nečednih zadev s katerimi se je

čemer bodo odločali stvarno pristojni organi v RS.

Občinski svet soočil v tem mandatu. Ker je treba ljudem zadeve
pojasniti ga zanima:

Kot že navedeno Občina Logatec sodeluje z organi pregona,
vendar pa zaradi namena in vloge predkazenskega postopka

Kaj se dogaja z odškodninskimi tožbami v zadevi Petrol

in interesa preiskave, vam konkretnih podatkov ne moremo

oziroma proti komu so tožbe vložene in v kakšnih zneskih? Ali

posredovati.

informacija, da je kazenski pregon v tej zadevi zastaral drži in
zakaj je prišlo do tega?

Občina Logatec je udeležena v različnih sodnih postopkih, in
sicer kot upnik v stečajnih postopkih in osebnih stečajih ter
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Kdo je izdeloval projekte za kanalizacijo v okviru Čiste

postopkih izvršbe na podlagi določb ZIZ, nepravdnih postopkih

Ljubljanice, ki so predvidevali drage keramične cevi in ali

kot nasprotni udeleženec, ravno tako nastopa Občina Logatec

so bile narejene kakšne analize s primerjavo cen ostalih

kot tožeča ali tožena stranka v različnih pravdnih postopkih.
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Iz vprašanja svetnika izhaja zanimanje po pravdnih zadevah, v

keramike. Cena dobave keramičnih cevi pa se je v zadnjih letih

katerih je Občina Logatec udeležena kot tožena stranka, in sicer

znižala.

gre za pravdne zadeve tožeče stranke skupine fizičnih oseb zaradi
1.218.427,00 EUR v sosporništvu z Republiko Slovenijo zaradi

5. Odgovor na vprašanje gospoda Mirana OBREZE – v zvezi

plačila odškodnine iz naslova poplav, tožeče stranke fizične

z sofinanciranjem društev

osebe zaradi ugotovitve pravne ničnosti pogodbe o preužitku
ter podrejenega tožbenega zahtevka na plačilo denarnega

Vprašanje: Miran OBREZA: Svetnik se je navezal na odgovor,

nadomestila pcto. 45.000,00 EUR v sosporništvu z več fizičnimi

ki ga je pripravila Občinska uprava svetnici Aniti KERMAVNAR

osebami, tožeče stranke fizične osebe, zaradi plačila 63.475,94

v zadevi – sofinanciranje turističnih programov (vprašanje

EUR iz naslova upravljanja vlečnice.

iz 18. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec). Svetnik
pove, da je iz odgovora razvidno, da so bila s Sklepom župana

V zvezi s projekti v okviru Čiste Ljubljanice pojasnjujemo, da je

prerazporejena sredstva iz splošne proračunske rezervacije na

projektno dokumentacijo za kanalizacijo Kalce - Gorenji Logatec

postavko za sofinanciranje programa turističnih društev - to so

v sklopu Čiste Ljubljanice, ki predvideva uporabo keramičnih

tista sredstva na katera je turistično društvo kandidiralo.

cevi, izdelal AquaData Niko Antončič s.p., Tovarniška 16,
Logatec. Izdelavo projektne dokumentacije za navedeni

Odgovor se nadaljuje z navedbo, da tako kot v prej omnenjenem

kanalizacijski sistem je naročilo Komunalno podjetje Logatec

primeru je Občina Logatec ravnala tudi v primerih športnih

d.o.o. na podlagi pogodbe o vodenju investicije sklenjene z

društev, katerim je izdala anekse k pogodbam. Tovrstne anekse

Občino Logatec.

so prejela društva, ki so nepravočasno oddala poročila.

Občina Logatec pri izvedbi sanitarne kanalizacije »Povezava

Svetnik je prepričan, da je to ravnanje v nasprotju z Zakonom o

Kalce-Gornji Logatec« in

sanitarna kanalizacija »Kalce«,

javnih financah, in sicer v nasprotju z 42. členom, ki v drugem

podpira projektno rešitev uporabe kameninastih (keramičnih)

odstavku govori:« Sredstva splošne proračunske rezervacije se

cevi ustrezne dimenzije.

porabljajo za nepredvidene namene za katere v proračunu niso

Pri sanitarni kanalizaciji povezava Kalce-Gornji Logatec je

zagotovljena sredstva ali za namene za katere se med letom

sanitarni kanal iz cevi DN 250 dolg 1199,20 m in kanal iz cevi

izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker

DN 200 dolg 91,00m.

jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.«

Pri sanitarni kanalizaciji Kalce, pa je sanitarni kanal iz cevi DN
250 dolg 853,00 m in kanal iz cevi DN 200 dolg 1424,00 m.

Svetnika zanima, katera so tista društva, ki so z aneksom prejela

Iz ponudb prispelih na javna naročila s katerimi razpolaga občina

sredstva za sofinanciranje in kakšna je ta višina sredstev?

Logatec je razvidno, da je dobava cevi DN 250 iz keramike višja
za 17% od dobave PVC cevi enake dimenzije.

Sredstva za sofinanciranje so z ankesi k osnovni pogodbi prejela

Pri dobavi cevi DN 200 pa je cena za keramiko višja za 25% od

športna društva, ki so se prijavila na Razpis za sofinancoiranje

PVC cevi.

programov športa v letu 2012, in sicer sredstva, ki so jim skladno

Ker je trajnost keramičnih cevi praktično 2x večja od ostalih

z odločbami o sofinaciranju pripadala. 42. člen Zakona o javnih

materialov, in ker cena dobave in polaganja keramičnih cevi

financah pri teh ankesih ni vplival na sklenitev aneksa, saj je

predstavlja majhen delež od celotne vrednosti investicije (izkopi,

sredstva splošne proračunske rezervacije niso uporabila, ker ni

zasipi, vzpostavitev v prvotno stanje, asfaltacija), je odločitev

bilo potrebe in osnove.

Občine Logatec povsem racionalna. Občina se je odločila za
kakovostnejšo in trajnejšo rešitev.

Skladno s pogodbami o sofinanciranju programov športa za leto

V podkrepitev pravilne odločitve občine, so pridobljene dobre

2012, je v 6. odstavku 5. člena pogodb, bil določen rok za oddajo

izkušnje pri gradnji sanitarne kanalizacije Rovte ki je v celoti iz

vseh poročil iz prvega, sedmega in devetega odstavka, in sicer 15.

keramičnih cevi v dolžini 5.200,00 m.

oktober 2012. Glede na zgodnji datum in na nepazljivost izvajalcev

Dosedanja manjša uporaba kameninastih cevi pa je po našem

programov športa, je nekaj le-teh oddalo vloge preko tega datuma.

mnenju predvsem v nepoznavanju keramičnih cevi, v močnih
lobijih proizvajalcev PVC cevi

in iz ostalih materialov in

Po pregledu vlog je bilo ugotovljeno sicer, da je vsebina poročlil

neupravičenem izogibanju izvajalcev del pred polaganjem

skladna s pogodbo razen v datumu prispetja. Po pogovorih z
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Športno zvezo Logatec, smo se v občinksi upravi odločili, da za
ta društva, ki so prekoračila rok za oddajo poročil, podaljšamo

Druga društva so bodisi že koristila vsa sredstva ali pa jih sploh
niso oz. niso posredovala poročil.

ta rok. Skladno z 9. členom pogodb je bilo možno vnesti
spremembe ali dopolnitve k osnovni pogodbi, kar smo tudi storili

6. Odgovor na vprašanje gospe Eve ČERNIGOJ

z namenom, da bi lahko društva koristila oz. počrpala upravičena
sredstva, ki so jim bila dodeljena v postopku vrednotenja oz. ob
zaključku upravnega postopka ob izdaji ustrezne odločbe.
Društva so praktično prejela samo sredstva do katerih so bila

Vprašanje: Eva ČERNIGOJ: Svetnica pove, da se je nanjo
obrnilo nekaj občanov, in sicer v povezavi z anketo, ki se izvaja
po logaških gospodinjstvih. Svetnico zanima, ali je Občina
Logatec naročnik te ankete?

sicer upravičena, nič dodatnih sredstev, le tista, ki naj bi jim
pripadala.

Občina Logatec ni bila naročnik te ankete.

Ker gre za informacijo javnega značaja vam v nadaljevanju

7. Odgovor na vprašanje gospoda Borisa HODNIKA – v
zvezi s kazenskim pregonom

posredujemo s katerimi društvi je bil sklenjen aneks k
financiranju:
– TENIŠKI KLUB LOGATEC, Tržaška cesta 91, 1370
Logatec
– PODROČNO

ZDRUŽENJE

UČITELJEV

IN

TRENERJEV SMUČANJA LOGATEC, Tržaška 67,
1370 Logatec
– JAMARSKO DRUŠTVO LOGATEC, Notranjska cesta

Vprašanje: Boris HODNIK: Svetnik se je navezal na vprašanja,
ki jih je zastavil Zoran MOJŠKERC - predkazenski postopki in
civilne tožbe zoper Občino Logatec. Svetnika
zanima, kdo je kazenski pregon vložil ter kdaj je bil vložen?
Svetnik pove, da kar tako govoriti, da je nek prekršek kaznivo
dejanje, ne gre. Samo zoper kaznivo dejanje je določen kazenski
pregon, vse ostalo so postopki o prekrških inp..

14, 1370 Logatec
– ŠPORTNO KINOLOŠKO

DRUŠTVO LOGATEC,

Tržaška cesta 148, 1370 Logatec
– TEKAŠKI SMUČARSKI KLUB LOGATEC, Tržaška
cesta 105, 1370 Logatec
– ODBOJKARSKI KLUB LOGATEC, Cankarjeva cesta 8,
1370 Logatec
– LOKOSTRELSKO DRUŠTVO LOGATEC, Partizanska

Svetnika zanima, kateri predlog za kazenski postopek je bil
zastaran?
Odgovor na to vprašanje je podan že v okviru odgovora na
svetniško vprašanje, ki ga je postavil svetnik Zoran MOJŠKERC
– vprašanja v zvezi s Petrolom, projekti za kanalizacijo v okviru
Čiste Ljubljanice, predkazenskimi postopki in civilnimi tožbami
zoper Občino Logatec (4. odgovor)

ulica 6, 1370 Logate
– ŠPORTNA ZVEZA LOGATEC, Notranjska cesta 14,
1370 Logatec
– ŠPORTNO DRUŠTVO KOVK ROVTE, Rovte 89A,
1373 Rovte.
Z gornjimi društvi smo sporazumno podpisali aneks k osnovni
pogodbi o sofinanciranju programov športa za leto 2012, ki je
spreminjal rok za oddajo poročil na 15. december 2012.
Tak poseg v pogodbo je mogoč, saj roke samostojno določa
financer in jih izvajalec s podpisom pogodbe ali aneksa sprejme
kot del svojih obveznosti. Pri tem nismo imeli ovir v zakonodaji
in smo se iz dobronamernih razlogov odločili pomagat tem
društvom, ki so pomembni za logaški športni spekter in so ta
sredstva, v času pomanjkanja, nujno potrebovala.
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