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URADNE OBJAVE
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta (LN št. 1-2/2014 - UPB) Občine
Logatec je občinski svet na 6. redni seji, dne 7. 5. 2015 sprejel
ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2014, 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 2014 realizirani v
naslednjih zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

Realizacija 2014

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

14.471.783

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.379.901

70 DAVČNI PRIHODKI

8.756.501

700

Davki na dohodek in dobiček

703

Davek na premoženje

949.257

704

Domači davki na blago in storitve

224.822

706

Drugi davki

7.582.422

-

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.623.401

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

711

Takse in pristojbine

647.946

712

Denarne kazni

22.739

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

45.504

714

Drugi nedavčni prihodki

7.988

899.223

72 KAPITALSKI PRIHODKI

406.103

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev

41.354
-

73 PREJETE DONACIJE

364.748
-

730

Prejete donacije iz domačih virov

-

731

Prejete donacije iz tujih virov

-

74 TRANSFERNI PRIHODKI
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v EUR

3.685.779

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

15.912.339

40 TEKOČI ODHODKI

2.235.480

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

737.611

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

112.965

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

1.054.903
330.000

41 TEKOČI TRANSFERJI

5.807.619

410

Subvencije

448.541

411

Transferji posameznikom in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

414

Tekoči transferi v tujino

3.018.330
514.794
1.825.954
-

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420

7.699.665

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.699.665

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI

169.575

430

Investicijski transferi

-

431

Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU

109.278

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

60.297

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)

-

1.440.556

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Realizacija 2014

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)
44 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.)

-
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C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Realizacija 2014

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.950.000

50 ZADOLŽEVANJE
500

1.950.000

Domače zadolževanje

1.950.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

-

55 ODPLAČILA DOLGA
550

-

Odplačila domačega dolga

-

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

509.444

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

1.950.000

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

1.440.556

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2014
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2014

2.086.579
3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2014 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 2014. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznik projektov, njihovih
spremembah tekom leta 2014 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen
Stanje sredstev na računu Občine Logatec ob koncu leta 2014 je 2.086.578,75 EUR, ki so sestavni del proračuna za
leto 2015.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2014 se objavi v Logaških novicah Občine Logatec.

Številka: 410-154/2014-3
Logatec, 16. 3. 2015
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Župan Občine Logatec
Berto Menard l.r.
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Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP,
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 14/15-ZUUJFO) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Logatec
(Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 6. redni seji, dne 7. 5.
2015, sprejel
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju
občine Logatec (Logaške novice, št. 3/13, 12/13)
1. člen
(1) V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine
Logatec (Logaške novice, št. 3/13, 12/13, v nadaljnjem besedilu: odlok) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»Postopki za odmero komunalnega prispevka začeti na vlogo pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah
predpisov o komunalnem prispevku in programov opremljanja, veljavnih v času vložitve vloge, postopki začeti po uradni
dolžnosti pred uveljavitvijo tega odloka pa se končajo po določbah tega odloka, v kolikor je to za zavezance ugodneje.«
2. člen
Na podlagi priporočil Nadzornega odbora Občine Logatec ter Občasnega delovnega telesa za analizo izgradnje
kanalizacije v Gornjem Logatcu, se za 10. členom doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(1) Kadar se komunalni prispevek odmeri z odločbo po uradni dolžnosti, za kanalizacijsko omrežje zgrajeno pred letom
2011 na območju Gorenjega Logatca, obračunski stroški preračunani na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine za
komunalno opremo - Kanalizacija Logatec na obračunskem območju OBO_K_1 v drugem in tretjem odstavku 5. člena
tega odloka znašajo Cpk [EUR/m2] = 1,570 in Ctk [EUR/m2] = 5,618.
(2) V primeru da upravni organ ugotovi, da je na območju Gorenjega Logatca priključen objekt pred letom 2012 in se
postopek odmere po uradni dolžnosti še ni pričel, zanj velja določba prejšnjega odstavka.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati določba 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec (Logaške novice,
št. 12/13).
4. člen
Ta odlok se objavi v Logaških novicah in začne veljati osmi dan po objavi.
Številka: 007-1/2014-15
Datum: 13. 4. 2015

Berto Menard, l.r.
Župan Občine Logatec
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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP -A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena
Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Logatec sprejemam
SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod - vzhodni
del, v nadaljnjem besedilu: OPPN.
(2) Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., 7-8/13,
12/14, Uradi list RS, št. 97/12, 110/13, v nadaljnjem besedilu OPN) je obravnavano območje po osnovni namenski
rabi opredeljeno kot območja stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa pretežno kot CDo – trgovske,
oskrbne, poslovno - storitvene, gostinske dejavnosti.
(3) Pobudo za izdelavo OPPN so podali lastniki zemljišč (v nadaljnjem besedilu: pobudnik), ki imajo na območju namen
graditi trgovski objekt. Pobuda je bila ocenjena kot sprejemljiva.
(4) OPPN mora biti usklajen z veljavnimi predpisi in razvojnimi koncepti pobudnika.
2. člen
(območje podrobnega prostorskega načrta)
(1) Okvirno obravnavano območje OPPN se nahaja na severozahodni strani trgovskega objekta Hofer, v jugozahodnem
delu naselja Logatec, ob državni, glavni cesti II. reda. Območje urejanja OPPN na severozahodni strani omejuje
lokalna zbirna cesta, ki se priključuje na Cesto Talcev. Na severovzhodni strani obravnavano območje omejuje Cesta
Talcev, na jugozahodni strani pa je obravnavano območje omejeno z državno, glavno cesto II. reda, kjer se izvede
njena rekonstrukcija.
(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 lasti pobudnika.
(3) Ureditveno območje OPPN zajema del enote urejanja prostora BL-205, in sicer zemljišča s parcelnimi številkami
1512/2, 1513/2, 1507/3, 1517/2-del, 1508/2, vse k. o. Blekova vas. Vplivno območje OPPN pa bo obsegalo še
zemljišča parc. št. 1696, 1657/3, 1653/2 vse k.o. Blekova vas, zaradi rekonstrukcije državne in občinskih cest.
(4) Površina območja meri okvirno 6.882 m2. Ob izdelavi OPPN se lahko meja in velikost območja spremenita.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine Logatec, podatke o prostoru in obstoječo
komunalno opremo.
(2) V postopku priprave dopolnjenega osnutka OPPN je treba zagotoviti vse potrebne strokovne podlage, izdelava le-teh
se določi v postopku priprave OPPN.
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4. člen
(roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta)
(1) Okvirni terminski plan za OPPN:
– sklep o začetku priprave
– priprava osnutka

60 dni

– pridobivanje smernic (in odločitev o CPVO)

30 dni

– priprava dopolnjenega osnutka (in priprava ter preverba kakovosti izdelanega okoljskega poročila)

60 dni

– sodelovanje javnosti

37 dni

– priprava predloga (preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek, priprava stališč)

45 dni

– pridobivanje mnenj

60 dni

– priprava usklajenega predloga

30 dni

– sprejem

(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.

(3) V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN
ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se
podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega
področja, so:
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
- Agencija RS za okolje, Oddelek območja za srednjo Savo, Einspilerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
- Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec - prometna infrastruktura,
- Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec - komunalna infrastruktura,
- Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana - energetska infrastruktura,
- Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana - telekomunikacijska infrastruktura,
- Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana - druga infrastruktura,
- Naklo, d.o.o., Notranjska cesta 14, 1370 Logatec - druga infrastruktura.
(2) Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 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.
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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.
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: 3505-2/2015-4
Datum: 24. 4. 2015
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Berto Menard, l. r.
ŽUPAN
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Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP -A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljnjem
besedilu ZPNačrt) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Logatec na 6. redni seji, dne 7. 5. 2015, sprejel
SKLEP
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah
Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce - C/12
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta)
(1) Za območje križišča Kalce je sprejet Ureditveni načrt prometnih križišč v naselju Kalce - C/12 (Uradni list RS, 51/97),
ki je bil v letu 2007 spremenjen in dopolnjen (Logaške novice, št. 1-2/07, v nadaljnjem besedilu Un Kalce).
(2) Na pobudo lastnikov zemljišč (v nadaljnjem besedilu: pobudniki) se s tem sklepom začne priprava Odloka o
spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce - C/12, v nadaljnjem besedilu UN
Kalce. Pobuda je bila ocenjena kot sprejemljiva.
(3) Po določilih Un Kalce je obravnavano območje po namenski rabi opredeljeno kot območje poslovnih in poslovnostanovanjskih objektov z oznako območja D. Območje je še v izgradnji.
(4) Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., 7-8/13,
12/14, Uradi list RS, št. 97/12, 110/13, v nadaljnjem besedilu OPN) je obravnavano območje po osnovni namenski
rabi opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa del kot CD - osrednja območja
centralnih dejavnosti, del kot SS - stanovanjske površine in del kot PC - površine cest.
(5) UN Kalce obravnava jugovzhodno območje Un Kalce in obsega:
- delni popravek vzhodne meje območja ureditvenega načrta, s katerim se usklajuje tudi ustrezna podrobna
namenska raba,
- novelacijo lege in velikosti poslovnih in poslovno-stanovanjskih objektov,
- spremembo ureditve prometnih površin in parkirnih mest za boljšo funkcionalnost objektov,
- parcelacijo in lastniško razmejitev, zaradi racionalnejše izrabe prostora,
- spremembo lokacije cestnega priključka oziroma dostopa do poslovno-stanovanjskih objektov,
- spremembo cestnega priključka oziroma dostopa do poslovnih objektov.
(6) Na podlagi sedmega odstavka 96. člena ZPNačrt se občinski prostorski izvedbeni načrti in zazidalni načrti, ki so
skladni z občinskim prostorskim načrtom, štejejo za občinske podrobne prostorske načrte in se lahko spreminjajo in
dopolnjujejo po določbah ZPNačrt, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.
(7) UN Kalce mora biti usklajen z veljavnimi predpisi in razvojnimi koncepti pobudnikov.
2. člen
(območje podrobnega prostorskega načrta)
(1) Okvirno obravnavano območje UN Kalce se nahaja v naselju Kalce, ob križišču cest proti Ajdovščini, Idriji in Postojni,
natančneje obsega enote urejanja prostora GL-240, GL-241, GL-10 in GL-12.
(2) Območje UN Kalce predvidoma obsega zemljišča s parc. št. 1208/109, 1208/118, 1361/2, 1361/3, 1361/4, 1361/5,
1715/25, 1715/26, 1825/13-del, 1867/2, 1867/4, 1867/5 in 1867/7, vse k. o. Gorenji Logatec.
(3) Površina območja meri okvirno 12.085 m2. Ob izdelavi UN Kalce se lahko meja in velikost območja spremenita.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Pri pripravi UN Kalce je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine Logatec, podatke o prostoru in
obstoječo komunalno opremo.
(2) V postopku priprave dopolnjenega osnutka UN Kalce je treba zagotoviti vse potrebne strokovne podlage.
Izdelajo se tudi druge ali dodatne strokovne podlage, ki jih lahko v fazi tega postopka zahtevajo posamezni
nosilci urejanja prostora.
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4. člen
(roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta)
(1) Okvirni terminski plan za UN Kalce:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sklep o začetku priprave
priprava osnutka
pridobivanje smernic (in odločitev o CPVO)
priprava dopolnjenega osnutka (in priprava ter preverba kakovosti izdelanega okoljskega poročila)
sodelovanje javnosti
priprava predloga (preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek, priprava stališč)
pridobivanje mnenj
priprava usklajenega predloga
sprejem

60 dni
30 dni
60 dni
37 dni
45 dni
60 dni
30 dni

(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.
(3) V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave UN Kalce ter se izvajajo
skladno z določili Zakona o varstvu okolja in ZPNačrt, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema UN Kalce.
5. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
- za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
- za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
- za prometno infrastrukturo: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
- za prometno infrastrukturo: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec,
- za komunalno infrastrukturo: Komunalno podjetje Logatec, d.o.o., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec,
- za energetsko infrastrukturo: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
- za telekomunikacije: Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,
- za plinovodno omrežje: Adriaplin, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
- za drugo infrastrukturo: Naklo, d.o.o., Notranjska cesta 14, 1370 Logatec.
(2) O
 snutek UN Kalce se pošlje tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na
okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite
presoje vplivov na okolje (CPVO).
(3) Č
 e 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) Č
 e 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.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega prostorskega načrta)
(1) Pripravo UN Kalce financirajo pobudniki, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite
pogoje za prostorsko načrtovanje.
(2) Obveznosti investitorjev v postopku priprave UN Kalce se določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino
Logatec in investitorji.
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: 3505-3/2015-6
Datum: 7. 5. 2015
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Berto Menard, l. r.
ŽUPAN
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Na podlagi prvega odstavka 9. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Logaške novice (Logaške
novice, št. 12/11) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje Boris Hodnik, naslednji
RAZPIS ZA ODGOVORNEGA UREDNIKA OBČINSKEGA GLASILA LOGAŠKE NOVICE
Za odgovornega urednika Logaških novic je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
- je poslovno sposobna oseba;
- mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.
Za odgovornega urednika ne more biti imenovana oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.
Naloge odgovornega urednika so:
- odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
- vodi uredniški odbor,
- zagotavlja redno izhajanje glasila,
- naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
- angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za
pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
- skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja medije.
Prijava na razpis mora vsebovati sledeča dokazila, in sicer:
- dokazilo o državljanstvu oz. dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan RS,
- izjavo, da mu ni bila delno ali popolno odvzeta poslovna sposobnost,
- izjavo, da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto,
- dokazilo, da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja, ki ga izdaja iz
podatkov kazenske evidence Ministrstvo za pravosodje.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, osnutek programske zasnove časopisa ter da kandidat navede
tudi morebitna druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Odgovornega urednika bo na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenoval Občinski svet
Občine Logatec, in sicer za dobo 5 let. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
»razpis – odgovorni urednik – ne odpiraj« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, najkasneje do
22. 5. 2015, do 12.00 ure. Kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bodo o razgovorih obveščeni po elektronski pošti,
zato kandidate naprošamo, da v prijavi navedejo še svoj elektronski naslov. V primeru, da z elektronskim naslovom ne
razpolagajo, pa naj navedejo telefonsko številko, na katero so dosegljivi.
V objavi tega razpisa se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot
moške.

Številka: 030-3/2015-2
Datum: 22. 4. 2015					

Boris Hodnik l.r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
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