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Uradne objave
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 30. člena Statuta Občine Logatec
(LN, št. 7-8/08) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 21. redni seji, dne 26.3.2009 sprejel naslednji

ODLOK

o dopolnitvi odloka o imenovanju ulic v naselju Logatec
1. člen
1. člen Odloka o imenovanju ulic v naselju Logatec (Ur. list SRS, št. 4/73) se v 71. zaporedni številki dopolni tako, da se mu doda nov odstavek:
»V križišču pri odcepu ceste proti podjetju KLI Logatec se cesta nadaljuje naravnost v dolžini cca 400 m. Cesta ima dva odcepa na desno stran, prvi odcep se navezuje nazaj na območje, ki je opredeljeno v predhodnem odstavku, drugi pa je slepi krak v dolžini cca 160 m.
Območje ulice in oštevilčenje je vrisano v grafični prilogi.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Logaških novicah.
Štev.: 031-1/2009
Datum: 26.3.2009

Janez NAGODE, l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92-ZVDK, 13/93-ZP, 66/93-ZP, 66/93-ZVDK, 8/96, 31/00-ZP-L, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02-ZUJIK), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07
- uradno prečiščeno besedilo, 56/08), 7. in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08) je Občinski svet Občine Logatec na 21. redni seji, dne
26.3.2009 sprejel

ODLOK

o spremembi odloka ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Logatec (Logaške novice, št. 12/03) se prvi odstavek 9. člena spremeni, tako da se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja knjižnica, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščene:
R/91.011
J/58.110
J/58.140
J/58.290
J/58.190
G/47.782

Dejavnost knjižnic
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in periodike
Drugo izdajanje programja
Drugo založništvo
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi
izdelki
G/47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in
humanistike
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti
N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
P/85.5
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
S/94.9
Dejavnost drugih članskih organizacij
R/90.030 Umetniško ustvarjanje
R/90.040 Obratovanje objektov in kulturne prireditve
R/91.030 Varstvo kulturne dediščine.«

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice.
Številka: 007-10/2009-5
Logatec, 30.3.2009

Logaške novice, 15. april 2009, letnik XL, št. 4
2

Janez NAGODE, l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 _ZJZP), smiselna uporabe določb Zakona o gospodarskih družbah (Ur-l. RS, št. 42/06, 60/06 – popr. 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 –ZTFI) in 16. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 7-8/08) je
Občinski svet Občine Logatec na 21. redni seji, dne 26.3.2009 sprejel

ODLOK

Komunalno podjetje Logatec

o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec (LN, št. 1-2/2008) se spremeni prvi odstavek 4. člen, ki se glasi:
»Po standardni klasifikaciji dejavnosti se dejavnosti javnega podjetja glasijo:
08110
08.120
11.070
16.290
18.130
33.110
33.120
33.130

Pridobivanje kamna
Pridobivanje gramoza, peska, gline
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
Priprava za tisk in objavo
Popravila kovinskih izdelkov
Popravila strojev in naprav
Popravila elektronskih in optičnih naprav

33.140
33.170
33.190
33.200
35.119
36.000
37.000
38.110

Popravila električnih naprav
Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
Popravila drugih naprav
Montaža industrijskih strojev in naprav
Druga proizvodnja električne energije
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Ravnanje z odplakami
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
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38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.330 Oblaganje tal in sten
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.392 Obratovanje žičnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.500 Cevovodni transport
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.190 Drugo založništvo

61.100
61.200
61.900
62.020
63.110
63.120
63.990
68.200
68.310
68.320
69.200
71.111
71.112
71.121
71.129
71.200
72.190
73.120
74.100
74.200
74.300
77.110
77.120
77.290
77.310
77.320
77.330
77.390
81.100
81.210
81.220
81.290
81.300
82.110
82.190
82.300
84.250
93.292
93.299
96.030
96.090

Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
Druge telekomunikacijske dejavnosti
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
Arhitekturno projektiranje
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
Geofizikalne meritve in kartiranje
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja tehnologije
Posredovanje oglaševalskega prostora
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Dejavnost smučarskih centrov
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Pogrebna dejavnost«
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

2. člen

Številka: 007-11/2009-3
Datum: 30.3.2009

Janez NAGODE, l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 74. in 75. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B), 8., 17. in 20. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine
Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 21. redni seji, dne 26. 03. 2009, sprejel

ODLOK

O PROGRAMU OPREMLJANJA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO
IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
ZA OBMOČJE OBČINE LOGATEC
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa program opremljanja za obstoječo komunalno opremo in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za
območje Občine Logatec.
2. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo
okolja, objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev
obvezna; objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
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2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Občini Logatec.
3. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno
površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
4. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na posamezno vrsto komunalne opreme oziroma
območje njene uporabe.
5. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
6. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
7. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
8. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
9. Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled.
10. Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam
oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10%.
11. Odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje.
12. Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo namena objekta
ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČIJ
3. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalni opremo, ki je prikazana v grafični prilogi tega odloka, in sicer:
- vodovodno omrežje,
- kanalizacijsko omrežje,
- cestno omrežje,
- javno razsvetljavo.
(2) Obračunska območja za posamezno komunalno opremo, ki so prikazana v grafični prilogi tega odloka, in sicer:
- obračunsko območje obstoječega vodovoda, z oznako VO,
- obračunsko območje obstoječe kanalizacije, z oznako KA,
- obračunsko območje obstoječih cest v asfaltni izvedbi, z oznako CE_1,
- obračunsko območje obstoječih cest v makadamski izvedbi, z oznako CE_2,
- obračunsko območje javne razsvetljave, z oznako JR.
(3) V primeru, da se na komunalno opremo priključuje objekt, ki se nahaja izven obračunskega območja te komunalne opreme, se komunalni prispevek odmeri na
podlagi podatkov, ki veljajo za obračunsko območje komunalne opreme, na katero se objekt priključuje.
4. člen
Preračun skupnih obračunskih stroškov opremljanja na enoto mere po posameznih vrstah komunalne opreme znaša:
KOMUNALNA OPREMA

Logaške novice, 15. april 2009, letnik XL, št. 4
4

Cpi* [EUR/m2]

Cti** [EUR/m2]

KA

2,18

7,82

VO

1,87

6,71

CE1

6,64

23,83

CE2

3,98

14,30

JR

1,24

4,45

* strošek opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
** strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju.
III. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča (ali parcele) in merila neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je na celotnem
območju opremljanja enako in znaša Dpi = 0,3 ter Dti = 0,7.
6. člen
(1) Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov, določenih po predpisu, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena – CC-SI:
ŠIFRA (CC-SI)
112
121,122, 123, 125
1271

NAMEMBNOST OBJEKTA
večstanovanjske stavbe
gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge
stavbe za storitvene dejavnosti, industrijske stavbe in skladišča
nestanovanjske kmetijske stavbe

FAKTOR DEJAVNOSTI
1,30
1,30
0,7

(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 12630) ter zdravstvo
(CC-SI 12640), katerih investitor je Občina Logatec.
(4) Komunalni prispevek se ne plača za CC-SI podrazred 12420, izključno za gasilske domove.
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(5) Za objekte splošnega družbenega pomena (CC-SI 12610, 12620, 12650) lahko občinski svet na predlog župana, investitorju zmanjša ali oprosti plačilo komunalnega prispevka.
IV. POSTOPEK ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
7. člen
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske uprave z odločbo:
- za potrebe gradnje na zahtevo zavezanca,
- ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
- za objekte za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi na komunalno opremo,
- po uradni dolžnosti.
8. člen
(1) 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.
(2) 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.
9. člen
(1) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt in ali mu je omogočena uporaba
določene vrste komunalne opreme, ki je opredeljena v 3. členu tega odloka.
(2) Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju. Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
(3) Znesek za vsako posamezno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju se izračuna tako, da se seštejeta delež komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme, ki odpade na parcelo, in delež, ki odpade na neto tlorisno površino objekta.
10. člen
Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma
namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
11. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov.
12. člen
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:

Oznake pomenijo:
KPi
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
A(parcela)
površina parcele objekta,
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
Cpi
delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
Dpi
K(dejavnosti) faktor dejavnosti,
Cti
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
Dti
(2) Neto tlorisna površina objekta se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcij oz.
načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine objekta lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra objektov, ki ga vodi Geodetska
uprava RS, pri čemer se neto tlorisna površina izračuna, tako da se zmnoži površina objekta s številom etaž, za preračun na neto tlorisno površino pa dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16.
(4) V primeru, da organ ne more pridobiti podatka o neto tlorisni površini objekta, tako kot to določata drugi in tretji odstavek tega člena, se za izračun komunalnega
prispevka vzame neto tlorisna površina objekta 200 m².
(5) V upravnem postopku odmere komunalnega postopka ima zavezanec pravico dokazati dejansko neto tlorisno površino objekta, in sicer z načrti, določenimi v
drugem odstavku tega člena.
13. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cpi) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi
povprečnega letnega indeksa cen (IGM) za posamezno leto, ki ga objavlja Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod rubriko »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve tega odloka.
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KPi=(A(parcela).Cpi.Dpi)+(K(dejavnost).A(tlorisna).Cti.Dti)
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Po sprejemu tega odloka se na območjih, kjer so že sprejeti posamezni programi opremljanja stavbnih zemljišč, le-ti ohranijo v veljavi. Komunalni prispevek se
odmeri po merilih, določenih v posameznem programu o opremljanju stavbnih zemljišč.
(2) Programi opremljanja, ki so bili sprejeti na podlagi predpisov, ki urejajo vsebino programov opremljanja in merila za odmero komunalnega prispevka, Uredbe o
vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05 in 33/07 –ZPNačrt) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 117/04, 75/05 in 33/07 – ZPNačrt), se uporabljajo še največ šest mesecev po sprejemu občinskega prostorskega načrta.
15. člen
Vloge za izdajo odločbe o komunalnem prispevku, ki so bile vložene pred veljavnostjo tega odloka, se obravnavajo po merilih iz tega odloka.
16. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Logatec (Logaške novice, št. 4/00).
(2) Ta odlok se objavi v Logaških novicah in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 007-5/2009-4
Datum: 26. 03. 2009

Janez NAGODE, l.r.
Župan Občine Logatec

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), 3. in 4. točke prvega odstavka
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08),
3. člena in sedmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 - popr., 76/08 – ZIKS-1C), Uredbe o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni
list RS, št. 21/01) ter 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08) je Občinski svet občine Logatec na 21. redni seji, dne 26. 3. 2009 sprejel

ODLOK O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI LOGATEC
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju občine Logatec
ter kazni za kršenje in nespoštovanje določb tega odloka.
2. člen
(1) Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
izvajalec javne službe (v nadaljevanju: izvajalec);
uporabniki, ki so lahko pravne ali fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki, s katerimi se povzročajo obremenitve (v nadaljevanju: povzročitelji).
(2 ) Javno službo, skladno s tem odlokom, opravlja izvajalec.
3. člen
V občini Logatec je na celotnem območju obvezno prepuščanje komunalnih odpadkov izvajalcu.
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4. člen
V sistem ravnanja s komunalnimi odpadki morajo biti vključeni vsi lastniki, uporabniki oziroma upravljavci stanovanjskih in poslovnih prostorov, počitniških in drugih
prostorov za začasno bivanje ali opravljanje dejavnosti v naseljih občine Logatec.
5. člen
Zbiranje komunalnih odpadkov je organizirano po sistemu ločenega zbiranja odpadkov.
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
6. člen
(1) Uporabniki morajo na dan odvoza dostaviti namensko posodo na odjemno mesto, praviloma ob javno kategorizirano cesto, do 6.00 ure. V primeru, da je cesta
slepa, mora biti na koncu ceste urejeno primerno obračališče za vozilo izvajalca, kjer je možno vozilo varno obrniti. Izvajalec lahko izjemoma izprazni posodo tudi ob
cestah in poteh, ki niso kategorizirane, na zahtevo uporabnikov, če je omogočen varen in zanesljiv dovoz vozil izvajalca. Izvajalec ne odgovarja za povzročeno škodo
na teh voziščih, razen če ni povzročena iz malomarnosti.
(2) Obračališče za vozilo izvajalca se uredi pri novih poselitvah, za obstoječa naselja pa se postopoma ureja glede na naravne danosti.
7. člen
(1) Kosovni odpadki se zbirajo na zbirnem centru. Povzročitelji lahko kosovne odpadke pripeljejo sami na zbirni center in oddajo v ustrezne zbirne zabojnike. Izvajalec
lahko organizira tudi odvoz od vrat do vrat ali po naročilu.
(2) Povzročitelj komunalnih odpadkov mora zagotoviti odstranitev kosovnih odpadkov, ki jih izvajalec v času odvoza ni dolžan odpeljati, in sicer najkasneje naslednji
dan.

Uradne objave
(3) Če povzročitelj sam pripelje kosovne odpadke na odlagališče, jih mora odložiti na mestu, ki je za to določeno. V primeru zahteve pooblaščenega delavca izvajalca, se mora povzročitelj identificirati. Če povzročitelj zavrne identifikacijo, izgubi pravico uporabe infrastrukturnega objekta zbirnega centra.
8. člen
Nenevarne odpadke iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti, katerih način nastanka je podoben ali enak komunalnim odpadkom, se obravnava kot komunalni odpadek.
9. člen
(1) Nevarni komunalni odpadki se zbirajo v namenskem zabojniku na zbirnem centru. Kakršnokoli drugačno odlaganje komunalnih odpadkov je prepovedano. Izvajalec organizira akcijo zbiranja nevarnih komunalnih odpadkov za občane v skladu z veljavno zakonodajo oz. 1x letno.
(2) V primeru suma, da gre za nevaren odpadek, se šteje, da je odpadek nevaren, dokler povzročitelj z ustrezno oceno odpadka ne dokaže nasprotno.
(3) Nevarne odpadke v družbah mora povzročitelj shraniti v ustrezno embalažo na ustrezno urejenem mestu v okviru lastnih poslovnih površin in jih oddati pooblaščeni organizaciji.
(4) Izvajalec je dolžan zavrniti sprejem nevarnih komunalnih odpadkov, če zanje nima ustrezno urejenega zbirnega mesta.
10. člen
Ostanki komunalnih odpadkov se zbirajo in odlagajo na odlagališču, ki ga zagotovi občina.
ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
11. člen
(1) Povzročitelji odlagajo komunalne odpadke v namenske posode za odpadke.
(2) Izjemoma je dovoljeno odlagati komunalne odpadke v pravilno zavezanih namenskih vrečkah. Preostanek komunalnih odpadkov in ločene frakcije, ki jih uporabnik pusti ob namenskih posodah v namenskih vrečkah, je izvajalec dolžan odpeljati.
(3) Namenske posode so v javni (zbiralnice, koški za smeti), individualni ali skupni rabi.
(4) Namenske posode za odpadke povzročitelji, v skladu z razporedom odvoza, dostavijo na odjemna mesta. Razpored odvoza objavi izvajalec vsako leto in uporabnike o tem ustrezno obvesti.
12. člen
(1) Zbirno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji odlagajo komunalne odpadke v ustrezne namenske posode za odpadke.
(2) Odjemno mesto za komunalne odpadke je ustrezno urejen prostor ob kategorizirani cesti, od koder se vrši odvoz.
13. člen
(1) Zbirno in odjemno mesto za komunalne odpadke morata ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim ter požarnovarnostnim pogojem in ne smeta
ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
(2) Povzročitelji so dolžni čistiti zbirna in odjemna mesta ter zagotoviti, da so posode za odpadke v uporabnem stanju. Povzročitelj je dolžan vzdrževati in redno
čistiti namenske posode za ostanek komunalnih odpadkov in ločene frakcije, ki jih uporablja.
(3) Izvajalec je dolžan čistiti zbirna in odjemna mesta, če je do onesnaženja prišlo po njegovi krivdi.

15. člen
Upravljavci tržnic, sejmišč, igrišč, avtobusnih in železniških postaj in postajališč, parkov in parkirišč, ulic, pločnikov in trgov ter lastniki in upravljavci trgovin in
lokalov morajo namestiti potrebno število košev za komunalne odpadke ali druge primerne namenske posode za komunalne odpadke, za katere so dolžni pridobiti
soglasje izvajalca. Koši morajo omogočati ločeno zbiranje odpadkov.
16. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni
s primernimi posodami ali z namenskimi vrečami za komunalne odpadke, ki omogočajo ločeno zbiranje odpadkov. Organizatorji morajo zagotoviti, da je prireditveni
prostor naslednji dan po končani prireditvi počiščen.
17. člen
(1) Komunalne odpadke se zbira v namenskih posodah pri uporabnikih za:
- ostanek komunalnih odpadkov,
- embalažo,
- biološke odpadke,
- po potrebi in presoji izvajalca papir in kartonsko embalažo.
(2) Na zbiralnicah ločenih frakcij komunalnih odpadkov so nameščene posode za:
- papir in kartonsko embalažo,
- votlo stekleno embalažo,
- ostalo embalažo iz kovin, umetnih in sestavljenih materialov.
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14. člen
(1) Javna zbirna mesta (zbiralnice, koški za ostanek komunalnih odpadkov in ločene frakcije) določi izvajalec v soglasju s predsednikom krajevne skupnosti.
(2) V novih zazidljivih območjih je potrebno s prostorsko izvedbenimi akti predvideti tudi mesta za zbiralnice ločeno zbranih frakcij, kakor tudi zbirna in odjemna
mesta ločeno zbranih frakcij in ostanka komunalnih odpadkov.
(3) Mesta za zbiralnice ločeno zbranih frakcij mora v času izgradnje zgraditi in opremiti investitor komunalne infrastrukture z opremo, ki je skladna z opremo drugih
območij izvajanja javne službe.
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(3) Zbiranje ločene frakcije bioloških odpadkov se organizira v strnjenih naseljih s številom prebivalcev večjim od 500, čeprav uporaba posod za ločeno frakcijo
bioloških odpadkov in odvoza vsebine le teh ni obvezna. V takem primeru in izven teh naselij je obvezno kompostiranje ločene frakcije bioloških odpadkov in uporaba
le-teh na lastnem vrtu ali drugih primernih površinah. Vsi novi stanovanjski objekti morajo biti na teh področjih zgrajeni na način, da je takšno ravnanje omogočeno.
(4) Na področjih, kjer ni možnosti namestitve zbiralnic, je uporaba posod za ločeno zbiranje ločenih frakcij obvezna.
(5) V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu (sneg, zapore cest...) je izvajalec dolžan opraviti odvoz komunalnih odpadkov v najkrajšem
možnem času po prenehanju ovire ali pa odvoz opravi ob naslednjem odvozu. Na dan nadomestnega odvoza se ob posodi na odjemnem mestu lahko nahajajo tudi
nenamenske vreče.
(6) Razpored odvoza in vrste posod za komunalne odpadke se določi s splošnim aktom, ki ga sprejme izvajalec v roku 90 dni po uveljavitvi tega odloka. Razpored
in posode morajo ustrezati značilnostim in količini posameznih komunalnih odpadkov. Z razporedom je potrebno občane ustrezno seznaniti.
ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER
18. člen
Odlagališče je prostor ali objekt, ki omogoča varno in nadzorovano, končno ali začasno odlaganje ostanka komunalnih odpadkov in ga zagotovi občina.
19. člen
V okviru javne službe se v občini organizira najmanj en zbirni center, opremljen za ločeno zbiranje ločenih frakcij v skladu z veljavno zakonodajo.
CENE STORITEV
20. člen
(1) Če se za odvoz komunalnih odpadkov iz gospodinjstev uporabljajo posode za odpadke, se cena določi glede na volumen posode, pri dovozu na zbirni center pa
lahko tudi glede na težo in vsebino komunalnih odpadkov. Pri tem se določi minimalni volumen na osebo, ki mora biti zagotovljen v posodi za odpadke.
(2) Če se uporabljajo skupni zabojniki, se cena odvoza razdeli na število povzročiteljev (število gospodinjstev, število vikendov, število oseb...).
(3) Pri odvozu odpadkov od počitniških objektov se upošteva minimalni volumen posode, ki bi se upošteval za odvoz iz gospodinjstva z dvema članoma gospodinjstva.
(4) Odvoz komunalnih odpadkov iz poslovnih objektov se izvaja na enak način kot iz gospodinjstev. Minimalni obračunski volumen se določi glede na število zaposlenih, tako da je volumen namenskih posod na zaposlenega enak volumnu namenskih posod za 0,5 člana gospodinjstva. Na tak način ugotovljen volumen se
zaokroži navzgor tako, da je rezultat enak celemu večkratniku volumna, ki pripada enemu članu gospodinjstva. V primeru, ko v dejavnosti ni zaposlenih, se upošteva
minimalni volumen posod, ki velja za enega člana gospodinjstva.
21. člen
(1) Povzročitelji so dolžni pred pričetkom gradnje oz. uporabe prostorov sporočiti izvajalcu podatke in spremembe, ki vplivajo na obračun stroškov odvoza komunalnih odpadkov.
(2) Za objekte v gradnji se upošteva minimalni obračunski volumen, ki je enak predvidenemu številu prebivalcev oz. zaposlenih.
(3) Izvajalec javne službe ima pravico vpogleda v evidence o številu prebivalcev, ki so člani skupnega gospodinjstva na posameznem naslovu. Izvajalec javne službe
najmanj enkrat letno obnavlja podatke o številu prebivalcev na posameznem naslovu.
(4) Če izvajalec javne službe ne pridobi podatkov iz prejšnjega odstavka, se za obračun upošteva naslednja ocena:
- za stanovanje: dve osebi,
- za hiše: štiri osebe,
- za gradbišča z določenim številom zaposlenih se upošteva le-te.
(5) Na obračun stroškov odvoza komunalnih odpadkov za proizvodne obrate vpliva predvideno število delovnih mest.
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22. člen
(1) Cena se oblikuje tako, da se pokrijejo vsi stroški ravnanja s komunalnimi odpadki.
(2) Pri oblikovanju cen se upoštevajo še naslednja načela:
1. Cena ravnanja s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev ne sme biti odvisna od oddaljenosti mesta prekladanja oz. zbirnega centra.
2. Cene ravnanja s komunalnimi odpadki so lahko diferencirane po vrstah odpadkov in tipu povzročitelja (gospodinjstvo, podjetja, ustanove,…).
23. člen
(1) Cena mora biti oblikovana na način, da maksimalno spodbuja ločevanje odpadkov.
(2) Komunalni odpadki v namenskih posodah ne smejo vsebovati frakcij, ki ne sodijo v obravnavano namensko posodo in jih je imetnik dolžan ločeno zbirati, saj
se v nasprotnem primeru povzročitelju količina izpraznjene posode oziroma zabojnika z neprimerno vsebino dodatno zaračuna po ceni za vrsto odpadka z nazivom
»odpadki brez izvajanja ločevanja« z navedbo pripadajočega faktorja. Osnova plačila za postavko je cena za ostanek komunalnih odpadkov na posameznem odjemnem mestu, ki se poveča za navedene faktorje:
• v primeru, da se v posodi za ostanke mešanih komunalnih odpadkov nahajajo ostanki biorazgradljivih odpadkov ali odpadki, ki sodijo v frakcijo stekla, se cena
v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 2,0,
• v primeru, da se v posodi za ostanke mešanih komunalnih odpadkov nahajajo odpadki, ki sodijo v frakcijo embalaže, ali odpadki, ki sodijo med kosovne odpadke, ali se v posodi za ločene frakcije nahajajo ostanki odpadkov, ki ne sodijo v to posodo, se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za
faktor 1,5,
• v primeru, da se v posodi za ostanke mešanih komunalnih odpadkov nahajajo odpadki, ki sodijo v frakcijo papirja in papirne embalaže, ali se v posodi za ostanke
biorazgradljivih odpadkov nahajajo ostanki drugih odpadkov, se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 2,5,
• v primeru, da se v namenskih posodah, ki niso namenjene za zbiranje nevarnih odpadkov nahajajo odpadki, ki sodijo med nevarne odpadke (baterije, odpadna
električna in elektronska oprema, halogenirane sijalke), se cena v postavki »odpadki brez izvajanja ločevanja« poveča za faktor 5,0.
Določila tega odstavka veljajo tudi za namenske vreče.
(3) Faktorji iz prejšnjega odstavka se uporabljajo, kadar vsebine nepravilno odloženih frakcij v posodi presežejo 10% pripadajočega volumna namenske posode
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razen za vsebine nevarnih frakcij. V primeru manjše vsebnosti se faktorji prepolovijo. Tako zvišane cene uporablja izvajalec tri mesece. V treh mesecih od izvedene
kontrole, mora biti le-ta najmanj še enkrat ponovljena. V primeru ugotovljenih nepravilnosti, se tako zvišana cena uporablja nadaljnje tri mesece.
(4) V večstanovanjskem naselju se faktorji iz drugega odstavka tega člena pomnožijo z 2 in delijo s številom stanovanj na tej hišni številki.
(5) Dokaz o primerni vsebini posode predstavlja fotografija z navedbo datuma, ki je lahko ročno vpisan ali vpisan v naslovu datoteke, posneta na dan praznjenja
posode. Iz evidence mora biti tudi razvidno, kateri pooblaščeni delavec je nepravilnost zabeležil.
(6) Če se v posodi pojavijo različne vrste nepravilno odloženih komunalnih odpadkov, se za obračun upošteva tista, za katero se uporablja najvišji faktor. V primeru,
da se stranka ne strinja z ugotovitvijo pooblaščenega delavca izvajalca, ugotovitev presodi pristojni občinski inšpektor.
24. člen
Oblikovanje cene se podrobneje določi s pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet najkasneje v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.
NEPRAVILNO ODLAGANJE
25. člen
(1) Odlaganje komunalnih odpadkov, v nasprotju z določili tega odloka, ki predstavljajo obremenitev na okolje (črna odlagališča), je prepovedano.
(2) Povzročitelj, ki v okolju odloži komunalne odpadke v nasprotju z določili tega odloka, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in sanirati nastalo škodo.
(3) Za nepravilno odlaganje se šteje tudi skladiščenje surovin, repromateriala in drugih stvari, za katere obstaja sum, da lahko onesnažijo okolje. Lastnik stvari je
v primeru suma dolžan z ustrezno strokovno analizo dokazati, da je način ustrezen oziroma nenevaren za okolje.
(4) Če pristojni inšpektor odkrije neurejeno odlagališče odpadkov, ki niso komunalni, o tem obvesti pristojni državni organ.
26. člen
Občina Logatec zagotavlja postopno sanacijo črnih odlagališč odpadkov.
NADZOR
27. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja občinska inšpekcija.
(2) Pooblaščeni delavci izvajalca izvajajo nadzor ustreznosti vsebin namenskih posod in vreč.
KAZENSKE DOLOČBE

29. člen
(1) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prijavi izvajalcu pravočasno (pred pričetkom uporabe) začetka uporabe objekta,
3. ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe,
4. nepravilno uporablja zabojnike za prevzemanje ostankov komunalnih odpadkov in ločenih frakcij,
5. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ne zagotovi ločenega zbiranja odpadkov v skladu z določbami tega odloka,
6. opusti uporabo storitev javne službe ali kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki za to niso namenjena v nasprotju z
določbami tega odloka.
(2) Z globo 150 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 150 evrov se kaznuje fizična oseba za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
30. člen
(1) Do 30. aprila 2009 upravljavec v zvezi s 23. členom uporabnike samo opozarja, od 1. maja do 30. junija 2009 upravljavec uporablja v zvezi s 23. členom polovične faktorje za prisotnost frakcij, ki ne sodijo v obravnavano namensko posodo, od 1. julija dalje se uporabljajo določila tega odloka v celoti.
(2) Do sprejetja ustreznih izvedbenih aktov na podlagi tega odloka se uporablja Pravilnik o ravnanju z odpadki in načinu oblikovanja cen odvoza in deponiranja odpadkov na območju občine Logatec (Logaške novice, 2-3/98), v kolikor ni v nasprotju s tem odlokom.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju z odpadki v občini Logatec (Logaške novice, 6-7/97).
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Logaških novicah.

Številka: 007-3/2009-9
Datum: 30. 3. 2009

Janez NAGODE, l.r.
ŽUPAN
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28. člen
(1) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnem centru,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij,
3. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi vozili,
4. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzetih komunalnih odpadkov.
(2) Z globo 150 evrov se kaznuje odgovorna oseba izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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Uradne objave
RAZPRŠENA GRADNJA
V začetku leta je na Ministrstvu za okolje in prostor potekal posvet na temo razpršene gradnje in razpršene poselitve. Posvet je bil namenjen načrtovalcem, predvsem pa občinam. Uvodoma je direktorica Direktorata za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor, pojasnila izhodišča Zakona o prostorskem načrtovanju in poudarila usmeritve, ki so skladne z evropsko arhitekturno politiko. V nadaljevanju je izpostavila problematiko razpršenih gradenj,
ki vsekakor so poselitveni vzorec v slovenski kulturni krajini.

Kaj sploh je razpršena gradnja?
Pomeni takšno razmestitev objektov, da med njimi ostajajo nepozidana ali kmetijska zemljišča. To je gradnja z nizko gostoto naselitve ter s stihijsko
ali parcialno ureditvijo naselij. Razpršeno gradnjo spremlja neracionalna, draga in pomanjkljiva komunalna opremljenost. Posledica razpršene gradnje
je pretirano poseganje v kmetijska zemljišča ter s tem povezano zmanjševanje naravnega značaja prostora. Po nekaterih podatkih se kmetijstvu s pozidavo vsako leto odvzame od 400 do 600 ha tal. Z razpršeno poselitvijo se zmanjšuje tudi življenjski prostor živali in rastlin, spreminja ravnovesje
geomehanskih sil, odtok padavinske vode in zbiranje podtalnice.

Kako se razpršeno gradnjo prikazuje v novih prostorskih dokumentih?
V novih prostorskih dokumentih občin se razpršena gradnja opredeljuje na štiri načine in sicer kot: območje razpršene gradnje, ki se vključi v naselje;
kot območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot novo naselje; kot območje razpršene gradnje, ki se opredeli kot posebno zaključeno območje ter kot
ostala območja, ki predstavljajo tista območja, ki se jih ne prikaže kot območja stavbnih zemljišč, temveč kot informacijo o dejanskem stanju v prikazu
stanja. V prvih treh primerih je potrebno sprejeti podrobnejše načrte. Tukaj se zastavlja vprašanje, kdo bo izdelavo teh OPPN financiral in ali je v interesu da se v tem območju določa podrobnejša merila.
V prostorskih dokumentih se na območjih razpršene gradnje že obs toječi objekt označi kot fundus, z vsemi pravicami, ki jih takšen objekt že ima. Pod
pogoji, ki jih določa prostorski akt, je dopustna izvedba vzdrževalnih del na obstoječih objektih pa tudi rekonstrukcije, dozidave ali nadzidave; vendar le,
kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna zemljišča. Prav tako je enostavne pomožne objekte
možno postaviti v okviru funkcionalnega zemljišča obs toječega objekta. Novih objektov pa na teh območjih ni možno graditi. Nova razpršena gradnja ni
dovoljena, razen za potrebe kmetijske dejavnost. Pri tem je potrebno zagotoviti ohranjanje kulturne krajine in poselitve podeželja. Obstoječa razpršena
gradnja, ki degradira prostor in ne upošteva avtohtone poselitve, se sanira s funkcionalnim in morfološkim zgoščevanjem in zaokroževanjem.
Razpršena nenačrtovana gradnja je marsikdaj legalna, ni pa s strokovnega vidika legitimna, uničuje najlepše predele kulturne krajine, zmanjšuje kvaliteto bivanja, se odraža v poškodovanih in onesnaženih naravnih virih ter v vidni likovni degradaciji grajenih struktur. V skladu z evropskimi okoljskimi
direktivami, vezanimi na komunalno opremljenost, pa pomeni sanacija zatečenega stanja milijardne zneske, ki jih bomo morali vložiti v infrastrukturo,
torej nevidno strukturo pri komunalnem opremljanju razpršene gradnje. Slovenski prostor je vsekakor majhen, vendar izjemno raznolik in slikovit. Naša
razvojna prednost v novih pogojih evropskega ozaveščanja je prav v nadgradnji te kulturne in naravne raznolikosti. Vendar moramo kljub izjemnim potencialom našega prostora priznati, da je zatečeno stanje marsikje zaskrbljujoče.
občinska uprava

PRIREDITVE NA PROSTEM
Katere dokumente potrebujem?
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Čas prireditev na prostem je spet tu. Vsem organizatorjem prireditev, ki gostijo glasbenike oziroma na svojih prireditvah uporabljajo ozvočenje,
posredujemo naslednje obvestilo, s katerim želimo zagotoviti pravočasno informacijo o tem, katero dokumentacijo je potrebno pridobiti, s strani
občinskega organa.
Kdaj organizatorji potrebujejo dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom?
Za uporabo zvočnih naprav na prireditvi mora organizator prireditve pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v
skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva okolja1. Dovoljenje izda pristojni organ občine, na območju katere je kraj prireditve.
Pomembno je, da organizatorji prireditev vlogo pravočasno vložijo, saj v nasprotnem primeru dovoljenja ni
mogoče izdati. Rok za vložitev vloge je vsaj 30 dni pred začetkom prireditve.
Vlogi je potrebno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje ali pa priložiti dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter
načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da: razdalja od zvočnikov do najbližjih
stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v prilogi predpisa in število vseh zvočnikov ni večje
od šest. Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice mora biti v merilu 1: 1000, na njem pa morajo biti označeni tlorisi najbližjih
stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več
kot 45 kotnih stopinj. Če v poročilu o emisiji hrupa v okolje za posamezno stanovanjsko stavbo ni ocenjena izpostavljenost hrupu, je treba k vlogi
za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom priložiti tudi izjave lastnikov stanovanjskih stavb oziroma
stanovanj v njih, da se strinjajo z uporabo zvočnih naprav na prireditvi.
Obrazec vloge lahko pridobite v sprejemno informacijski pisarni Občine Logatec ali na spletni strani http://www.logatec.si. Za vlogo ter izdajo
dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, je potrebno plačati upravno takso, ki znaša 17,73 €.
1 Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS, št. 118/05),
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05)

Uradne objave
Kdaj pa dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorjem ni potrebno pridobiti?
V teh primerih mora organizator prireditve Občini Logatec zgolj prijaviti uporabo zvočnih naprav na takšni prireditvi, najmanj 7 dni pred začetkom
prireditve, na pripravljenem obrazcu. Šteje se, da dovoljenja ni potrebno pridobiti, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve
okolja s hrupom, če:
• prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi ali zvečer na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja
varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,
• prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od
300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
• prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo, z nazivno električno
močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur.
• Če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne
povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave, uporabljene na prireditvi, ne presega 30 W,
prireditev pa se ne izvaja ponoči.
Zaposleni v občinski upravi smo vam na voljo za podrobnejše informacije. Vsem organizatorjem želimo množičen obisk prireditev, prebivalcem,
ki živijo v neposredni bližini prostora prireditev, pa strpno sobivanje v času, ko prireditve potekajo.
občinska uprava

V Knjižnici je zmeraj kaj novega
Slovensko leposlovje

BERNI, R.: Zmaga srca; FERRARI, V.: Svetišče;FRUMEN, T.: Napaka v sreči; !GODLER, J.: Radio Ga-Ga – razgaljeni : popolnoma nepopolna
biografija komične skupine Radia Ga-Ga {spomini, dnevniki}*; HOČEVAR, D.: Temna slutnja : ljubezenska kriminalka; JAMNIK, B.: V {v}etru; KOLAR, M.: Sezuj se, kadar stopiš v mošejo : roman o topilcu; KOLEŠA, S.: 100 zgodbic iz vaše soseske : zbirka erotičnih zgodb {kratka proza}; LIVIJEN, J.: Zadimljeni
spomini : iz življenja Romov {kratka proza}; !MAKAROVIČ, S.: Svetlanine pravljice {zbrana dela}*; MARINČIČ O., I.: Anka; MATAJ, J.: Vend; MÖDERNDORFER, V.: Vsakdanja spominjanja : zgodbe 1993-2007 {kratka proza}; MRAK D., J.: Brazde mojega življenja {spomini, dnevniki}; NOETOVA barka : [870 novih šal];
NZOBANDORA, K.: Zapoj mi; ORŠANIČ, T.: Pisma mojim dragim {kratka proza}; PETRIČ, E.: They all ate sushi; PODBOJ, B.: V kredinem krogu; SRČIČ, M.: Je ljubezen
greh? {kratka proza}
!VERČ, S.: Mož, ki je pisal Disneyjeve romane {kriminalni roman}*; ZUPAN, J.: V objemu besed {spomini, dnevniki}.
Poezija
ADAM, A.: La danza del mandorlo = Ples mandljevca; !STUPICA, L.: Otok, mesto in drugi*

Strokovna literatura
AMALIETTI, P.: Mojstri ob kaminu {glasba}; BERGER, K.: Podobe nebes : zgodovina onstranstva od Svetega pisma do danes {krščanstvo}; !BIZILJ, L.:
Slikarji stvarnosti : podoba slovenskih medijev {management}*; BREGAR, V.: S Turudijevim bataljonom na soškem bojišču : iz pisem poročnika
Vladimirja Bregarja {zgodovina – Slovenija}; !BROZ, J.: Titostalgija : študija nostalgije po Josipu Brozu {biografije}*;CARR, E. H.: Kaj je
zgodovina? {zgodovina}; CHAPMAN, P.: Žepni motivator : sam svoj mojster za zdravje in srečo {psihologija}; DELAHAYE, M.-C.: V pričakovanju otroka : vodič
za nosečnice {nosečnost}; DEREANI, M. T.: Matejina veganska kuhinja 2 {kuharice}; !DRAMA, tekst, pisava {gledališče}*; DRUDI, E.: Fashion prints :
how to design and draw {etnologija}
DRUŽBENI stroški igralništva v Sloveniji {gospodarstvo}; FÉRAL, J.: Režija in igra {gledališče}; FERFILA, B.: Z znanjem na potovanje : Bližnji Vzhod, Evropa,
Uganda in Solomonski otoki {sociologija}; FOGLE, B.: Naš pes : koristni nasveti za brezskrben vsakdan z vašim psom {domače živali}; !GATNIK, K.: Kaj
sem videl {grafika}*; !GLOBALIZACIJA svetovne politike. Zv. 2, Mednarodni problemi {politika}*; GORDANA, S.: Zame je že jutri predaleč :
fibromialgija – moja nevidna spremljevalka {medicina}; !GOSTEČNIK, C.: Relacijska paradigma in travma {psihologija}*; GRŽAN, K.: V znamenju
Oriona {arheologija}; !GUEVARA, E.: Gverila : klasično besedilo o revoluciji iz leta 1960 {vojne znanosti}*; GUTMAN, O.: Korenine in sol
{ljudsko slovstvo}; !HOLZER, S.: Uporni kmet {kmetijstvo}*; !JAROSCH, L.: Kraljica in divja ženska : živi, kar si! {psihologija}; !JELINČIČ, K.: Kratka zgodovina Judov {svetovna zgodovina}*; JUVANČIČ, M.: Nevidno bogastvo : Avstralija – Južna Amerika {potopisi}
KASSNER, M.: Celostna prehrana 1 in 2 {zdrava prehrana}; !KEBER, J.: Leksikon imen : onomastični kompendij {jezikoslovje}*; KERŽE,
I.: Začetek slovenske filozofije : etnoontološka raziskava {filozofija}; KLADNIK, D.: Zgodovina letalstva na Slovenskem : od začetkov do današnjih dni {tehnika};
KOYRÉ, A.: Mistiki, spiritualisti, alkimisti XVI. stoletja v Nemčiji {mejne znanosti}; KRALJ, A.: Nepovabljeni : globalizacija, nacionalizem in migracije {sociologija};
KRIVIC, A.: Čutim, vidim, zmorem --- : prostor tudi za slepe in slabovidne {pravo}; KÜNG, H.: Svetovni etos {etika}; !KVATERNIK, I.: Droge med politiko in
vsakdanjim življenjem {javna uprava}*; LEILER, Ž.: Zapisi in zapiki {sociologija}; LENČEK, M.: Kruh ljubezni : biti dober kot kruh {etnologija}; LEWIS,
D.: Izziv : praktični priročnik za mladostnike : stopnice do samozavesti {psihologija}; !LOSSKY, V.: Mistična mitologija vzhodne Cerkve {krščanstvo}*; MALI, J.: Od hiralnic do domov za stare ljudi {socialno skrbstvo}; MARINKO, J.: Vpliv antike v arhitekturi : apologia pro architectura {arhitektura,
urbanizem}; MARTÍN i R., G.: Slikanje z akvareli : kako slikati po enostavni in zabavni metodi {uporabna umetnost}; MCCLOUGHRY, R.: Bog, ljubezen in vse
drugo {krščanstvo}; MURTIČ, S.: Osnove prava v logistiki {promet}
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Tuje leposlovje
BALOGH, M.: Temni angel; BARRETT, J.: Vse se vrača, vse se plača; !BENIOFF, D.: Mesto tatov*; BROWN, S.: Cena za nebesa; !CHEVALIER, T.: Padajoči angeli*; !COETZEE, J. M.: Deška leta : prizori iz podeželskega življenja*; !COLETTE: Čisto in nečisto*; ĆOSIĆ, B.: Vloga moje družine v
svetovni revoluciji {avtobiografski r.}; DAHL, R.: Poljubček {kratka proza}; DODD, C.: Težave na visokih petah; !DOWNER, L.: Zadnja konkubina : pripoved o
šogunu, ženskah z njegovega dvora in vojni {zgodovinski r.}*; DURANTI, F.: Canaria na zadnji plovbi; FLANAGAN, R.: Neznana teroristka; GREEN, R.:
Zapisi iz trebuščka; !HILLESUM, E.: Pretrgano življenje : dnevnik Etty Hillesum 1941-1943 / Pisma iz Westerborka {spomini, dnevniki}*; !JIH, H.: Čakanje*; KARDUM, A.: A spiš?; KINSELLA, S.: Strastna zapravljivka; KONEC stoletja, začetek tisočletja : antologija bosanske kratke proze {kratka
proza}; LÖTTER, E.: To sem jaz, Anna; MAGNANI, M.: Narobe cirkus; !MATAR, H.: V deželi mož*; MCCALL, M. R.: Pregrešni užitki; MCCANN, C.: Zoli; MLAKIĆ,
J.: Živi in mrtvi {zgodovinski r.}; NIANE, D. T.: Sundžata : mandiški ep; PAGE, M.: Kako sem postal neumen {humor}; PATON W., J.: Smrt pod knjigami {kriminalni r.};
RAYE, K.: Zmenki na mrtvo; ROLLINS, J.: Peščeni vihar : [nekatere skrivnosti morajo ostati zakopane] {kriminalni r.}; !SATRAPI, M.: Perzepolis. Zgodba o
otroštvu {stripi}*; !SOBA v hotelu Finbar {kratka proza}*; !SPILLMANN, J.: Žrtev spovedne molčečnosti*; TABUCCHI, A.: Indijski nokturno;
VALDÉS, Z.: Kavarna Nostalgija;VIEWEGH, M.: Angeli vsakdanjega dne; WOODIWISS, K. E.: Cvet na reki; WOODIWISS, K. E.: Izmikajoči se plamen.
						
Poezija
!COHEN, L.: Knjiga hrepenenja*; SAPHO: Pesmi.
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!NEUBAUER, H.: Opereta v Sloveniji : zgodovinski pregled {glasba}*; NOVAK, D.: Gimnastična abeceda {šport}; NOVO očetovstvo v Sloveniji
{sociologija}; O`DONOHUE, J.: Večni odmevni : raziskovanje hrepenenja po pripadanju {psihologija}; PETRU, S.: Paleolitska umetnost : magija podobe ali podoba magije {umetnost}; POLANYI, K.: Velika preobrazba : politični in ekonomski viri našega časa {sociologija}; !POROČILO Komisije vlade Republike
Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč : 2005-2008* {zgodovina – Slovenija}; POVALEJ, L.: Vse obsežno stvarstvo {filozofija}; PRUNK, J.: Kratka zgodovina Slovenije {zgodovina - Slovenija}; SIVEC, I.: Najlepša božična pesem : po Avstriji in po poteh pesmi Sveta noč, blažena noč
{glasba}; !SLOVENSKI mediji v družbi in slovenska družba v medijih {sociologija}*; !SLOVENSKO meščanstvo : od vzpona nacije
do nacionalizacije {1848-1948} {zgodovina – Slovenija}*; SPISI o govoru {jezikoslovje}; SREŠ, M.: Najprej je bila ženska in druge zgodbe : ljudske
pripovedke staroselcev Dungri Garasija, ki so del plemenske skupine Bhil {ljudsko slovstvo}; STANONIK, M.: Interdisciplinarnost slovstvene kulture {ljudsko
slovstvo}; STEIN, E.: Znanost križa {krščanstvo}; SVETE, U.: E-država : upravno-pravni vidiki {javna uprava}
!ŠEME, Š.: V vrtincu potrošnje {arhitektura, urbanizem}*; !ŠKORNIK, I.: Spoznajmo soline {narava}*; ŠPORT : trženje športa, podjetništvo
v športu, športna infrastruktura, kadri v športu, šport v lokalni skupnosti, zavarovanje v športu {šport}; TIŠLER, M.: Jezik molekul : kemično sporočanje in sporazumevanje {kemija}; TÓTH, C.: Hermenevtika metafizike : {metafizika – materializem – etika – utopija} {filozofija}; ULE, M.: Za vedno mladi? : socialna psihologija
odraščanja {sociologija}; URBAN, H.: Moč pozitivnih besed : preprosti nasveti, kako spoštovati in slaviti življenje {psihologija}; VENTER, J. C.: Genom mojega
življenja {biologija}; !VRBINC, F.: 366 X slovensko : z jezikovnimi kotički skozi leto {jezikoslovje}*; VRHUNC, M.: Biološko-dinamični preparati
: dinamika v biodinamiki : izdelovanje in uporaba : delo v skladu s kozmičnimi ritmi {kmetijstvo}; ZORN, M.: Zemeljski plazovi v Sloveniji {geografija}.
Še posebej opozarjamo na knjige z oznako * !
Maja Gregorič

Glasbena šola Logatec, Notranjska cesta 4, 1370 Logatec, tel. 01/7590 730, 031 625 577
Dislocirani oddelki v Rovtah, Rovte 100, 1373 Rovte
I: www.gslogatec.si
E: gslogatec@gslogatec.si
GLASBENA ŠOLA LOGATEC
objavlja
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PREDMET
Predšolska glasbena vzgoja
Glasbena pripravnica
Plesna pripravnica – novo!!!
Balet 1. razred – novo!!!
Klavir
Harmonika
Violina
Viola
Violončelo
Kontrabas
Kitara
Kljunasta flavta
Flavta
Oboa
Klarinet
Fagot
Saksofon
Rog
Trobenta
Pozavna
Tuba
Druga konična trobila
Tolkala
Petje
Orgle
Citre
Tamburice
Druge VIZ: električne klaviatura
Druge VIZ: bas kitara
Druge VIZ: jazz-pop-rock kitara
Druge VIZ: jazz-pop-rock bobni
Druge VIZ: otroški zbor
Druge VIZ: šola nastopanja – pop- rock petje

PRIPOROČLJIVA STAROST
5 let
6 let
6 – 8 let
9 let
7 – 9 let
7 – 9 let
7 - 9 let
7 – 13 let
7 – 9 let
11 – 18 let
7 - 9 let
7 - 9 let
10 – 12 let
10 – 12 let
10 – 12 let
10 – 18 let
10 – 12 let
9 – 11 let
9 – 11 let
9 – 11 let
11 – 18 let
10 – 18 let
9 – 18 let
17 – 24 let
11 – 18 let
9 – 11 let
9 – 11 let
ni omejitve
ni omejitve
ni omejitve
ni omejitve
6 – 10 let
12 – 18 let

OPOMBE
brez predhodnega preizkusa
brez predhodnega preizkusa
brez predhodnega preizkusa
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus ali predznanje štirih (4) razredov violine
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
predznanje štirih (4) razredov klavirja
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus
sprejemni preizkus

Zaradi večjega števila prostih mest še posebej priporočamo vpis k predmetu plesna pripravnica, balet, violina, viola, violončelo, kontrabas, saksofon, fagot, rog, trobenta, tuba, druga konična trobila, citre in tamburice.
Vpis v Predšolsko glasbeno vzgojo, Glasbeno pripravnico, Plesno pripravnico in sprejemni preizkusi za vpis v šolsko leto 2009/2010
bodo v Dvorani Glasbene šole Logatec in v prostorih dislociranih oddelkov v Rovtah:
Logatec
Rovte
Logatec

Sreda, 20. maja 2009 od 16. do 19. ure
(vsi predmeti razen predmeta Petje)
Petek, 22. maja 2009 od 17. do 19. ure
(vsi predmeti razen predmeta Petje)
Sreda, 20. maja 2008 od 18. do 19. ure
(samo predmet Petje!)

Sobota, 23. maja 2009 od 9. do 12. ure
(vsi predmeti razen predmeta Petje)

Petek, 22. maja 2009 od 18. do 19. ure
(samo predmet Petje!)

Za dodatne informacije pokličite na tel. 01/ 7590 730 (od 8. do 15. ure) ali 031 625 577 (od 8. do 16. ure).

