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Na podlagi 12.–15. člena Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana občine Logatec
(Logaške novice, št. 4/01 in 11/08) Komisija za priznanja objavlja

R A Z P I S
za podelitev priznanj Občine Logatec
za leto 2016

Občina Logatec bo ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za priznanja podelila priznanja po Odloku o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec.
Priznanje Častni občan Občine Logatec se podeli posamezniku za izredno pomembne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, s čimer je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Logatec doma ali v svetu.
Priznanje Častni občan se lahko podeli tudi tujcu.
Spominska plaketa z znakom se podeli za izjemne uspehe in dosežke in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno
delo. Spominsko plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, pravne osebe oziroma organizacije.
Listina Občine Logatec se podeli za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem ali drugem področju
ustvarjalnosti in dela, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek občine Logatec. Listino Občine Logatec
lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, vse pravne osebe oziroma organizacije.
Pobudniki za podelitev nagrad so lahko občani občine Logatec, skupine občanov, stranke, župan, krajevne
skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.
Predlog za priznanja občine mora vsebovati:
 podatke o predlagatelju,
 vrsto predlaganega priznanja občine,
 podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
 obrazložitev predloga,
 dokumente, ki potrjujejo dejstva iz obrazložitve.
Rok za prijavo predlogov je do 3. 5. 2016, do 10. ure, v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti, vključno z
datumom 3. 5. 2016. Predlogi morajo biti podani na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec in na
spletni strani www.logatec.si.
Predlogi naj bodo poslani na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, v zaprtih ovojnicah z
oznako »Razpis – priznanja Občine Logatec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv
oz. ime predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
KOMISIJA ZA PRIZNANJA
PREDSEDNICA

Viktorija OSOLNIK KUNC l.r.
Štev.: 094-1/2016-1
Datum: 9.3.2016
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Obvestilo za občane na območjih,
kjer ni predvidena izgradnja javne
kanalizacije
Obveščamo vas, da je 31. 12. 2015 stopila v veljavo Uredba o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15; v nadaljevanju: uredba), ki med
drugim prinaša tudi spremembe za lastnike
stavb na redko poseljenih območjih v občini,
ki so izven predpisanih aglomeracij oziroma
naobmočjih, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena in morajo zato individualno
urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
Na grafičnem prikazu občine so z rdeče-rjavo barvo označene aglomeracije po trenutno
veljavnem Operativnem programu odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017, katere je občina dolžna komunalno opremiti. (grafični prikaz; vir:
PISO; podatki o aglomeracijah; vir: MKGP)
Za lastnike obstoječih objektov izven aglomeracij se spreminjajo roki, do katerih morajo lastniki stavb ustrezno urediti odvajanje
in čiščenje odpadne komunalne vode in ga
prilagoditi na način, ki bo ustrezal veljavnim
predpisom.
Tako se rok za lastnike obstoječih objektov, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom
2002 ali so bili v uporabi pred tem dnem, in ki niso industrijske stavbe, na območjih, kjer ni javne kanalizacije
in ta ni predpisana ter še nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, podaljša do
31. 12. 2021.
Rok za lastnike obstoječih objektov, za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. decembrom 2002
ali so bili v uporabi pred tem dnem, in ki niso industrijske stavbe, na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta
ni predpisana ter imajo ureditev skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, se spremeni
tako, da morajo lastniki teh objektov ureditev prilagoditi zahtevam uredbe ob prvi naslednji rekonstrukciji
objekta od uveljavitve nove uredbe.
Uredba po novem nalaga lastnikom obstoječih objektov izven aglomeracij obveščanje izvajalca javne službe,
JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o., o prilagoditvi načina odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
najkasneje v 15 dneh po prejemu poziva izvajalca javne službe. Prav tako je obvezno obveščanje o začetku
obratovanja male komunalne čistilne naprave najpozneje 15 dni po začetku njenega obratovanja ter o začetku
uporabe nepretočne greznice najpozneje 30 dni pred predvidenim začetkom njene uporabe.
Kljub podaljšanim rokom za ustrezno ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, pa vas obveščamo, da je
bil v Logaških novicah 1-2, v uradnih objavah, objavljen javni poziv za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2016. Občane, ki izpolnjujete pogoje za pridobitev
namenskih sredstev, prijazno vabimo k predložitvi vlog.

Občinska uprava
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