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Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 94/10ZIU, 62/10-ZUPJS, 40/11-ZUPJS, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO,
55/17), 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), 7. in 16. člena Statuta Občine
Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14), je Občinski svet Občine
Logatec, na svoji 21. redni seji, dne 15. 3. 2018, sprejel naslednji

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,14/
13-popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP) in 16. člena statuta Občine
Logatec (Logaške novice št. 1-2/2014-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Logatec na 22. redni seji, dne 10.
5. 2018 sprejel

SKLEP

PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE
VZGOJE IN DOLOČITVI VIŠINE STROŠKOV ŽIVIL V
VRTCIH OBČINE LOGATEC

1. člen

I.
Ceni programov v javnih vrtcih v občini Logatec znašata
mesečno na otroka:
- za prvo starostno obdobje 465,33 EUR,
- za drugo starostno obdobje 339,68 EUR.
II.
Stroški živil v ceni programov obeh starostnih skupin znašajo:
33,00 EUR mesečno na otroka.
III.
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati sprejeti sklep številka: 602-16/2016-4, z dne 22. 12. 2016.
Ta sklep se objavi v Logaških novicah in začne veljati z dnem
1.4. 2018.
Številka: 602-6/2018-5
Datum: 15. 3. 2018
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Berto Menard l. r.
ŽUPAN

ZAKLJUČNI RAČUN

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto
2017, 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 2017 realizirani v naslednjih
zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davek na premoženje
Domači davki na
704
blago in storitve
706
Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in
710
dohodki od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Denarne kazni
Prihodki od prodaje
713
blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje
720
osnovnih sredstev
721
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč
722
in neop. dolg. sredstev
73 PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz
730
domačih virov
731
Prejete donacije iz tujih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
740
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega
741
proračuna iz sredstev EU
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v EUR
Realizacija 2017
13.551.495
12.072.544
9.789.544
7.581.075
1.988.298
217.714
2.456
2.282.999
1.175.884
14.014
45.286
52.023
995.791
426.265
23.535
402.730
1.665
1.665
1.051.021
463.226
587.794
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki
400
zaposlenim
Prispevki delodajalcev
401
za socialno varnost
402
Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409
Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERJI
410
Subvencije
Transferji posameznikom
411
in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim
412
organizacijam in ustanovam
413
Drugi tekoči domači transferi
414
Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja
420
osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI
430
Investicijski transferi
Investicijski transferi pravnim
431
osebam, ki niso PU
Investicijski transferi
432
proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. IZKAZ FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA
75
DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
Kupnine iz naslova
752
privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
DANA POSOJILA IN POVEČAJE
44
KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
Povečanje kapitalskih
441
deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin
442
iz naslova privatizacije
Povečanje namenskega
443
premoženja v javnih skladih
in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti

13.313.118
2.450.904
715.788
108.559
1.609.939
16.618
6.482.541
264.816
3.360.298
581.306
2.276.121
4.146.088
4.146.088
233.586
-

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

-

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija 2017
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
390.000
55 ODPLAČILA DOLGA
390.000
550
Odplačila domačega dolga
390.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- 151.624
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
- 390.000
XI. NETO FINANCIRANJE
- 238.376
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA
RAČUNU konec leta 2016
Splošni sklad za
9009
491.906
drugo stanje 2016

166.320
67.266

Realizacija 2017

-

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2017 sestavljata 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 2017. Sestavni
del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o
njihovi realizaciji v tem letu.

-

4. člen

-

Stanje sredstev na računu Občine Logatec ob koncu leta 2017 je
340.282,55 EUR, in so sestavni del proračuna za leto 2018.

-

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2017 se objavi
v Logaških novicah Občine Logatec.
Številka: 410-11/2017-11
Logatec, 8. 3. 2018

Berto Menard l. r.
Župan Občine Logatec

-

URADNE OBJAVE – 15. MAJ 2018 – ŠT. 5

uo
3

URADNE OBJAVE
Na podlagi 46. 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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 30. člena Statuta
Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno
besedilo) župan Občine Logatec sprejemam
SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice, št. 10/12, 12/12-popr., 7-8/13, 12/14, 11/16, Uradi list
RS, št. 97/12, 110/13, 53/15, v nadaljnjem besedilu: spremembe in
dopolnitve OPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
OPN)
Občina Logatec pristopa k pripravi sprememb in dopolnitev OPN
na podlagi novih razvojnih teženj v prostoru, na podlagi izkazanega interesa s strani pobudnikov za spremembo namenske rabe
in dodatnih razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja.
Zaradi stalnega ažuriranja zemljiškega katastra in pojavljanja
zamikov namenske rabe in mej zemljiških parcel se namenska
raba prostora napne na zemljiški katastrski načrt maj 2018. S
spremembami in dopolnitvami je zasledovan cilj zagotavljanja ustreznejših pogojev za nadaljnji razvoj občine ter odprava
pomanjkljivosti v veljavnem OPN.
3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo
sprememb in dopolnitev OPN)
(1) Spremembe in dopolnitve OPN se v osnovi pripravijo za
podane razvojne pobude, in sicer:
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-

Dopolnitev območja razpršene poselitve Petkovšek,

-

Sprememba namenske rabe prostora
ZD >> P v naselju Logatec,

-

Rezervacija prostora za selitev kmetije - Lavrovec,

-

Rezervacija prostora za nadomestno
gradnjo – Medvedje Brdo,

-

Rezervacija prostora za sondažne izkope – Tončeva ravan,

-

Dopolnitev območja razpršene poselitve Kotre,

-

Rezervacija prostora za taborniško
dejavnost – Planinsko polje,

-

Uskladitev meje zazidljivosti z mejo
zemljiških parcel – Obrtna cona,

-

Rezervacija prostora za razgledišče – Jakovški hrib,

-

Sprememba namenske rabe prostora
ZD >> K1 – Jakovški hrib,

-

Sprememba namenske rabe prostora ZD >> K2 – Jezerc,

-

Dopolnitev območja razpršene poselitve Petkovec,

-

Uskladitev namenske rabe prostora ZD
>> ZS v naselju Hotedršica,

-

Dopolnitev naselja Grčarevec,

-

Napenjanje namenske rabe prostora na
zemljiški katastrski načrt maj 2018.

V postopek sprememb in dopolnitev OPN se lahko vključijo tudi
druge razvojne pobude, če se tekom postopka ugotovi, da je to
potrebno in se o tem obvesti pristojne nosilce urejanja prostora.
(2) S temi spremembami in dopolnitvami OPN se spreminja grafični del izvedbenega dela OPN, in sicer pri določanju namenske
rabe prostora in enot urejanja prostora. Tekstualni del se spreminja glede na zahteve podanih razvojnih pobud, če se izkaže, da je
to potrebno. V kolikor se tekom postopka sprememb in dopolnitev OPN izkaže potreba po uskladitvi strateškega dela, se s temi
spremembami in dopolnitvami spremeni in uskladi tudi tekstualni in grafični del strateškega dela OPN.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo po rednem
postopku priprave prostorskega načrta, kot je določeno v zakonu,
ki določa prostorsko načrtovanje.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve temeljijo na obstoječih strokovnih podlagah,
analizi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, razvojnih potrebah občine ter javnega in zasebnega sektorja, ob upoštevanju državnih strateških in
izvedbenih prostorskih aktov.
(2) V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN se lahko
izdelajo tudi druge ali dodatne strokovne podlage, preveritve in
rešitve, ki jih lahko v fazi tega postopka zahtevajo posamezni
nosilci urejanja prostora ali se izkažejo za koristne.
5. člen
(roki za pripravo)
(1) Okvirni terminski plan za spremembe in dopolnitve OPN:
– sklep o začetku priprave
– priprava osnutka spre60 dni po podpisu pogodbe
memb in dopolnitev OPN
z izbranim izdelovalcem
za pridobitev prvih mnenj
– pridobivanje prvega
mnenja nosilcev urejanja
prostora k načrtovanim
prostorskim ureditvam
v okviru osnutka
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– priprava dopolnjenega
osnutka sprememb in
dopolnitev OPN in
priprava gradiva za
javno razgrnitev
– sodelovanje javnosti javna razgrnitev in javna
obravnava dopolnjenega osnutka sprememb
in dopolnitev OPN

Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
60 dni od prejema in
uskladitve prvih mnenj

3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
4. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000
Ljubljana;

37 dni

Za področje upravljanja z vodami:

– priprava predloga sprememb in dopolnitev OPN
60 dni po zaključku
ter priprava stališča do
javne razgrnitve
pripomb in predlogov v
času javne razgrnitve
– pridobivanje drugega
mnenja nosilcev urejanja
prostora k načrtovanim
prostorskim ureditvam
v okviru predloga

37 dni

– priprava usklajenega
predloga sprememb
in dopolnitev OPN

30 dni od prejema zadnjega
pozitivnega drugega mnenja

5. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS
za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
Za področje ohranjanja narave:
6. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000
Ljubljana;
Za področje varstva kulturne dediščine:

– sprejem usklajenega
predloga sprememb
in dopolnitev OPN na
občinskem svetu

7. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno
dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje
avtocest:
8. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direkcija RS za
infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,

(2) Terminski plan z navedenimi roki je zgolj informativne narave
in se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremeni.
(3) V primeru pridobitve odločbe o obveznosti izdelave celovite
presoje vplivov na okolje - CPVO, se aktivnosti s tega področja
smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev OPN,
ter se izvajajo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo okolja in
zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev OPN.
6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim
prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
Za področje razvoja poselitve:
1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za
prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Za področje kmetijstva:
2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana;

9. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje,
Za področje trajnostne mobilnosti:
10. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4,
1000 Ljubljana;
Za področje pomorskega in zračnega prometa:
11. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za
letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje rudarstva:
12. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za
energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje energetike:
13. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za
energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
14. ELEKTRO LJUBLJANA, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
15. ELES, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana
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16. ADRIAPLIN, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
17. NAKLO, d.o.o., Notranjska cesta 14, 1370 Logatec,
18. PLINOVODI, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana;
Za področje zaščite in reševanja:

lokalnih nosilcev urejanja prostora, ter organov, ki niso navedeni
v prvem odstavku tega člena.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravo sprememb in dopolnitev OPN v celoti financira občina,
sredstva zagotovi v proračunu Občine Logatec.

19. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
Za področje obrambe:
20. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
Za področje vojnih in prikritih grobišč:
21. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE
ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide,
vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana;

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v svetovnem spletu in v uradnem glasilu in
začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
(2) Občina Logatec pošlje sklep tudi pristojnemu ministrstvu in
sosednjim občinam.
Številka: 430-3/2018-13
Logatec, 10. 5. 2018

Za področje blagovnih rezerv:
22. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne
rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
Za področje lokalnih cest:
23. OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec;
Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
24. KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d. o. o., Tržaška
cesta 27, 1370 Logatec;
Za področje zdravja:
25. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(2) Osnutek sprememb in dopolnitev OPN se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za 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 nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne dajo mnenj, se šteje,
da na osnutek ali predlog odloka nimajo pripomb. Pripravljavcu
ni treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih
ureditev določajo veljavni predpisi.
(4) V primeru izkazane potrebe se v postopku priprave sprememb
in dopolnitev OPN pridobijo tudi mnenja drugih državnih ali

uo
6

URADNE OBJAVE – 15. MAJ 2018 – ŠT. 5

Berto Menard l. r.
ŽUPAN

URADNE OBJAVE
Na podlagi 46. 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, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 30. člena Statuta
Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno
besedilo) župan Občine Logatec sprejemam
SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Odloka
o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (Logaške novice,
št. 10/12, 12/12-popr., 7-8/13, 12/14, 11/16, Uradni list RS, št. 97/12,
110/13, 53/15, v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)
Izvedejo se spremembe in dopolnitve izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta Občine Logatec in sicer le besedilnega
dela odloka. Ugotovljeno je bilo, da so spremembe besedilnega
dela izvedbenega dela OPN potrebne, da se ustvari podlaga, ki
bo upravnemu organu omogočala hitrejše odločanje pri izdajanju dovoljenj za posege v prostor. Ugotovljeno je bilo tudi, da se
določene določbe besedilnega dela odloka podvajajo, zato jih je
smiselno črtati oziroma nadomestiti s takimi določbami, ki bodo
nedvoumno izkazovale vsebino posameznih določb.
3. člen
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo sprememb in dopolnitev OPN)
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na izvedbeni del OPN in
sicer na besedilni del, ne posegajo pa v določanje namenske rabe
prostora.
(2) Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo po skrajšanem
postopku priprave prostorskega načrta, kot je določeno v zakonu,
ki določa prostorsko načrtovanje.
4. člen
(roki za pripravo)
(1) Okvirni terminski plan za spremembe in dopolnitve OPN:
– sklep o začetku priprave
– priprava osnutka sprememb
in dopolnitev OPN za
pridobitev prvih mnenj
– pridobivanje prvega mnenja
nosilcev urejanja prostora
k načrtovanim prostorskim
ureditvam v okviru osnutka
– priprava dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev OPN in
priprava gradiva za javno razgrnitev

30 dni po podpisu
pogodbe z izbranim
izdelovalcem
15 dni

– sodelovanje javnosti - javna
razgrnitev in javna obravnava
dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev OPN
– priprava stališč do pripomb in
predlogov v času javne razgrnitve
– priprava predloga sprememb
in dopolnitev OPN in objava
na strežniku MOP
– pridobivanje drugega mnenja
nosilcev urejanja prostora
k načrtovanim prostorskim
ureditvam v okviru predloga
– priprava usklajenega predloga
sprememb in dopolnitev OPN
– sprejem usklajenega predloga
sprememb in dopolnitev
OPN na občinskem svetu

22 dni

30 dni po zaključku
javne razgrnitve
30 dni po sprejemu
stališč
15 dni

30 dni od prejema
zadnjega pozitivnega
drugega mnenja

(2) Terminski plan z navedenimi roki je zgolj informativne narave
in se lahko, zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev vseh vključenih v postopek priprave, spremeni.
(3) V primeru pridobitve odločbe o obveznosti izdelave celovite
presoje vplivov na okolje - CPVO, se aktivnosti s tega področja
smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev OPN,
ter se izvajajo skladno z določili zakona, ki ureja varstvo okolja in
zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema sprememb in dopolnitev OPN.
5. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
Za področje razvoja poselitve:
1. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direktorat za
prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
Za področje kmetijstva:
2. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana;
Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva:
3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
4. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;

30 dni od prejema in
uskladitve prvih mnenj

Za področje upravljanja z vodami:
5. MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, Direkcija RS za
vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
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Za področje ohranjanja narave:

Za področje vojnih in prikritih grobišč:

6. ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, Tobačna ulica 5, 1000
Ljubljana;

21. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE
IN ENAKE MOŽNOSTI, Direktorat za invalide, vojne veterane
in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana;

Za področje varstva kulturne dediščine:
7. MINISTRSTVO ZA KULTURO, Direktorat za kulturno
dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest:
8. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direkcija RS za
infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
9. DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje,
Za področje trajnostne mobilnosti:
10. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4,
1000 Ljubljana;
Za področje pomorskega in zračnega prometa:
11. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje rudarstva:
12. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za
energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
Za področje energetike:
13. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za
energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
14. ELEKTRO LJUBLJANA, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
15. ELES, d.o.o., Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana
16. ADRIAPLIN, d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
17. NAKLO, d.o.o., Notranjska cesta 14, 1370 Logatec,
18. PLINOVODI, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana;

Za področje blagovnih rezerv:
22. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne
rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
Za področje lokalnih cest:
23. OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec;
Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture:
24. KOMUNALNO PODJETJE LOGATEC d. o. o., Tržaška
cesta 27, 1370 Logatec;
Za področje zdravja:
25. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(2) Osnutek sprememb in dopolnitev OPN se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za 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 nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne dajo mnenj, se šteje,
da na osnutek ali predlog odloka nimajo pripomb. Pripravljavcu ni
treba upoštevati mnenj, izdanih po izteku roka, mora pa upoštevati
vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev
določajo veljavni predpisi.
(4) V primeru izkazane potrebe se v postopku priprave sprememb
in dopolnitev OPN pridobijo tudi mnenja drugih državnih ali
lokalnih nosilcev urejanja prostora, ter organov, ki niso navedeni v
prvem odstavku tega člena.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravo sprememb in dopolnitev OPN v celoti financira občina,
sredstva zagotovi v proračunu Občine Logatec.
7. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Za področje zaščite in reševanja:
19. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

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

Za področje obrambe:

(2) Občina Logatec pošlje sklep tudi pristojnemu ministrstvu in
sosednjim občinam.

20. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Direktorat za logistiko,
Vojkova 61, 1000 Ljubljana
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Številka: 430-4/2018-15
Logatec, 8. 5. 2018
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