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URADNE OBJAVE

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se 
ne uvrsti na prednostno listo.

Po preučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer bodo udeleženci razpisa glede na število zbranih točk uvrščeni 
na prednostno listo. Seznam uvrščenih upravičencev bo javno objavljen na enak način kot razpis.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na posamezno prednostno listo upravičencev. Udeleženec 
razpisa, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na razpisovalca. O pritožbi 
odloči v župan Občine Logatec. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožbe bo javno objavljen dokončen seznam upravičencev. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za 
nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovi 
poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzovejo, se črta iz seznama upravičencev, pridobljena upravičenja pa prenehajo.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec v času uradnih ur ter na telefonski številki 
7590 638, ga. Špela Bezgovšek.

Številka: 430-10/2012-1
Datum: 22. 5. 2012               Berto MENARD l.r.

     ŽUPAN

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10), 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 in 108/09), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11- uradno prečiščeno 
besedilo), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07) ter 16. člena Statuta Občine 
Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 13. redni seji, dne 24. 5. 2012, 
sprejel 

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU KOMUNALNE IN 

PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI LOGATEC

1. člen

V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/09 in 12/09) se 
besedilo 4. alineje drugega odstavka 37. člena spremeni tako, da se glasi: 

» da investitor predloži izdano pravnomočno odločbo o odmeri komunalnega prispevka in dokazilo o drugih obveznostih, ki se morajo 
poravnati v primeru vsakega priklopa na javno kanalizacijo.«

KONČNA DOLOČBA

2. člen

Ta odlok se objavi v Logaških novicah in začne veljati naslednji dan po objavi. 

Številka: 007-19/2012-1
Datum:   9. 5. 2012 

Berto Menard, l.r.
ŽUPAN


