Uradne objave občine Logatec
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o
javnih financah (Ur.l. RS št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) in18. člena statuta Občine Logatec (LN 5/99)
je Občinski svet Občine Logatec na 10. redni seji dne 23.03.2004 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE LOGATEC ZA LETO 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Logatec za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnih sektorjev
na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v tisočih tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
proračun leta 2004
________________________________________________________________________________________________________________

1.890.073

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
1.283.528
70 DAVČNI PRIHODKI
927.317
700 Davki na dohodek in dobiček
694.627
703 Davki na premoženje
143.442
704 Domači davki na blago in storitve
89.248
71 NEDAVČNI PRIHODKI
356.211
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja
166.785
711 Takse in pristojbine
6.765
712 Denarne kazni
511
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
4.650
714 Drugi nedavčni prihodki
177.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI
174.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
94.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgoročnih sredstev
80.000
73 PREJETE DONACIJE
500
730 Prejete donacije iz domačih virov
500
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I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 +74)

Uradne objave občine Logatec
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transakcijski prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II.SKUPAJ ODHODKI

(40 + 41 + 42 + 43)

432.045
432.045
1.916.487

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi odhodki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

207.350
91.300
14.500
88.700
4.350
8.500
733.485
14.000
144.700
76.290
498.495
733.454
734.352
241.300
241.300

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
26.414
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
___________________________________________________________________________

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
___________________________________________________________________________
skupina/podskupina kontov

proračun leta 2004

IV.
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PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750 + 751 + 752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440 + 441 + 442)
VI.

VII.

12.500

12.500
0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –V.)
SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

0
-

13.914

C. RAČUN FINANCIRANJA
___________________________________________________________________________
skupina/podskupina kontov
proračun 2004
________________________________________________________________________________________________________________

VIII. ZADOLŽEVANJE
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0
0
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IX. ODPALČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
X.

8.370

NETO ZADOLŽEVANJE

-

8.370

(VII.-VIII,-IX.)

XI.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH

- 22.284

XII.

STANJE PRESEŽKOV PRIHODKOV
NA KONCU LETA 2003
22.284
___________________________________________________________________________
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih
izdatkov in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

3.člen
V proračunu so vključeni tudi namenski prihodki ožjih lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti) in prihodki
režijskega obrata.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja
proračunske postavke in enkrat med letom ter konec leta poroča občinskemu svetu o realizaciji proračuna.

Proračunski skladi so:
- račun proračunske rezerve oblikovan po ZJF,
- račun stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi odloka.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 0,1 % od skupno doseženih prihodkov. O uporabi
sredstev proračunske rezerve za namen 2. odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili
obvešča občinski svet.
6.člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve.
7. člen
Za kritje primanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov, primanjkljaja v računu finančnih terjatev in naložb ter
plačilu dolgov v računu financiranja se občina lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega
za finance, pod pogoji, ki jih določa Zakon o financiranju občin.
8.člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Logatec, se smejo zadolževati le s soglasjem
ustanovitelja.
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5.člen
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Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v
skladu z zakonom. Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
9.člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve se uporabnikom proračuna
dodeljujejo na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci oziroma v skladu z zakonom o javnih naročilih.
10.člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z
njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan
oziroma od njega pooblaščena oseba.
11.člen
Župan je pooblaščen, da:
- lahko razporeja proračunska sredstva med posameznimi postavkami v okviru namena v bilanci
prihodkov in odhodkov do 10 %, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila
zagotovljena sredstva,
- odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu s predpisi,
- odloča o izdajanju soglasij in poroštev za najeta posojila javnih podjetij in javnih zavodov, največ
do višine 10 mio SIT in za namen, ki je določen s proračunom občine za leto 2004,
- odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna največ do višine 10 mio SIT na podlagi predhodnega
soglasja ministra, pristojnega za finance,
- odloča o začasnih plasmajih tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov poslovnim bankam za
ohranitev njihove realne vrednosti in za zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
12. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad:
- finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev po
namenu, obsegu in dinamiki uporabe.
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13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2005 se uporablja ta odlok in sklep župana.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1.januarja 2004 dalje.

Številka: 015-03/03-1
Logatec, 24.03.2004
¸

4

ŽUPAN
OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE l.r.
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A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v 000 SIT

TEKOČI PRIHODKI ( 70 + 71 )
70

DAVČNI PRIHODKI

I Z D A T K I

PLAN 2004

1.283.528
927.317

40 TEKOČI ODHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITEV

694.627
143.442
89.248

71

NEDAVČNI PRIHODKI

356.211

400
401
402
403
409

710
711
712
713
714

DOHODKI OD PREMOŽENJA
TAKSE IN PRISTOJBINE
DENARNE KAZNI
PRIHODKI OD PROD.BLAGA IN STORIT.
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

166.785
6.765
511
4.650
177.500

72

KAPITALSKI PRIHODKI

174.000

720 PRIHODKI PD PRODAJE OSNOV.SRED.
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
73

PREJETE DONACIJE

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
74

TRANSFERNI PRIHODKI

94.000
80.000

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSL.
PRISPEVKI DELODAJALCEV
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
SREDSTVA IZLOČENA V REZERVE

I. S K U P A J P R I H O D K I

91.300
14.500
88.700
4.350
8.500
733.485

410
411
412
413

SUBVENCIJE
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
TRANSFERI NEPROFIT.ORGANIZ.
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

14.000
144.700
76.290
498.495

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

734.352

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOV.SRED.

734.352

500

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

241.300

500

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

241.300

432.045
432.045

1.890.073

( 70+71+72+73+74)

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

207.350

41 TEKOČI TRANSFERI

II. S K U P A J O D H O D K I
740 TRANSFERNI PRIH.IZ DRUGIH JAV.INST.

PLAN 2004

-26.414

(I.-II.)
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(40+41+42+43)

1.916.487
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P R E J E M K I
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B.

RAČUN

FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PLAN 2004

PREJEMKI
IV.

v 000 SIT
PLAN 2004

IZDATKI

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ.

12.500

V.

DANA POSOJ. IN POVEČ.KAP.D.

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 SREDSTVA PRID.S PRODAJO KAP.DEL..

0
12.500

440 DANA POSOJILA

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA

12.500

0

0

(IV. - V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I. + IV.) - (II. + V.)

C. R A Č U N

-13.914

F IN A N C IR ANJ A
v 000 SIT

500

DOMAČE ZADOLŽEVANJE
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0

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

8.370

5003 ZADOLŽEVANJE PRI DRUGIH DOMAČ.
POSOJILODAJALCIH

0

5503 ODPLAČILA DOLGA DRUGIM DOM.
POSOJILODAJALCEM

8.370

VIII. ZADOLŽEVANJE SKUPAJ

0

IX.

ODPLAČILA DOLGA SKUPAJ

8.370

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX)

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-II.+IV-V+VIII.-IX)
XII. STANJE PRESEŽ. PRIHODKOV
NA KONCU LETA 2003

-8.370
-22.284
22.284
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Upravna enota Logatec obvešča

Vozniška dovoljenja. V letu 2004 poteče veljavnost večini imetnikom vozniških dovoljenj, ki so bila
izdana v Republiki Sloveniji v prvih treh letih po njeni osamosvojitvi.
Zakon o varnosti cestnega prometa sankcionira vožnjo motornih vozil z neveljavnim vozniškim dovoljenjem z
denarno kaznijo najmanj 90.000,00 SIT in s 3 do 5 kazenskimi točkami, ali z zaporno kaznijo in s 3 do 5
kazenskimi točkami. Imetnike vozniških dovoljenj za to opozarjamo, naj bodo pozorni na datum veljavnosti
listin in naj poskrbijo za pravočasno podaljšanje njihove veljavnosti na Upravni enoti – na Oddeleku za
upravne notranje zadeve, Tržaška 13, v času uradnih ur.
Podaljšanje veljavnosti se lahko vpiše v dosedanje vozniško dovoljenje. Če ni možnosti vpisa
v predpisani prostor, se izda novo vozniško dovoljenje (v tem primeru je treba poleg vozniškega dovoljenja
predložiti še fotografijo 3,5x4,5cm). Vozniško dovoljenje se lahko podaljša 30 dni pred potekom veljavnosti,
v izjemnih primerih tudi prej. Na podlagi 128.a člena ZVC se bodo eno leto po polnopravnem članstvu
Republike Slovenije v Evropski uniji pričela izdajati vozniška dovoljenja na novem enotnem obrazcu na
modelu Evropske unije. Enotni obrazec vozniškega dovoljenja ne bo pomenil tudi začetka obvezne zamenjave
vozniških dovoljenj, izdanih na dosedanjem obrazcu, ker bo ta ostal še naprej v veljavi.
Registrske tablice. Po vstopu Republike Slovenije v EU – 1. maja 2004 – se predvideva tudi
postopna zamenjava registrskih tablic. Rok za zamenjavo registrskih tablic ni določen, tako da dosedanje
tablice ostanejo še naprej v veljavi. Registrske tablice naj bi zamenjali ob ponovni registraciji vozila ali na
lastno željo stranke. Po 1. maju 2004 bodo lahko lastniki vozil pridobili nove registrske tablice na dva
načina:
1. interesent želi obdržati dosedanje registrske oznake – zamenjana tablica bo vsebovala enake registrske
oznake kot doslejšnja;
2. interesent želi nove registrske oznake – izdana bo nova tablica z novo registrsko oznako in novim prometnim
dovoljenjem.
Prometna dovoljenja. Za vozila, ki se bodo prvič registrirala v Republiki Sloveniji po 1. maju, se
bodo prometna dovoljenja predvidoma izdajala na novem EU obrazcu. Vsa že izdana prometna dovoljenja
bodo ostala v veljavi in se bodo izdajala na novem EU obrazcu le v primeru spremembe lastništva vozila,
spremembe registrske oznake ali v primeru drugih sprememb podatkov o vozilu.
Osebne izlaznice. Po vstopu Republike Slovenije v EU ne bo treba zamenjati osebne izkaznice.
Po 1. maju bo slovenskim državljanom z veljavno osebno izkaznico omogočen vstop in prebivanje do 90
dni v vseh državahe Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Norveška, Švica in
Lihtenštajn). Ravno tako bo mogoče na podlagi bilateralne pogodbe z osebno izkaznico še naprej potovati
v Republiko Hrvaško.
Potni listi. Že izdani potni listi se z vstopom Republike Slovenije v EU ne bodo menjali, ampak bodo
veljali za celotno obdobje njihove veljavnosti. Potni list bo sicer po vstopu Slovenije v EU nekoliko spremenjen
in dopolnjen, vendar ne takoj s 1. majem 2004, temveč le po po spremembi Resolucije o enotnem formatu
potnega lista, ki bo veljala za vse države, članice EU.

Pripravil Božidar Vatovec,
vodja OUNZ
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Podaljšanje in zamenjava osebnih dokumentov
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Z vlogo do otroškega dodatka
Obveščamo vas, da se po novem zakonu pravica do otroškega dodatka prizna za eno leto. Vse
upravičence, ki že prejemajo otroški dodatek, prosimo, da še pred oddajo vloge preverijo, do katerega
meseca jim velja odločba in da vlogo oddajo šele v tistem mesecu, ko jim sedanja poteče. Če je iz odločbe
razvidno, da pravica do otroškega dodatka poteče v mesecu aprilu 2004, pomeni, da je treba novo vlogo
oddati na obrazcu (obr. 8,41) najkasneje do 30. 4. 2004, da se pravica ne prekine.
Opozarjamo vse upravičence, ki so med letom uveljavljali katerokoli spremembo (novo rojstvo,
izguba ali pridobitev dohodka, prenehanje šolanja, izjemna višina otroškega dodatka, enostarševstvo, otrok
ni vključen v VVZ), da še posebej preverijo veljavnost pravice do otroškega dodatka na odločbi ter novo
vlogo oddajo šele v tistem mesecu, ko jim veljavnost odločbe poteče.
Vlagateljem priporočamo, da pazljivo preberejo navodila, ki so priložena vlogi, ter oddajo popolne
vloge z vsemi vpisanimi podatki o vlagatelju, družinskih članih ter dohodkih.
Vlagatelji naj vpišejo tudi točne številke osebnih računov za nakazilo otroškega dodatka.

Center za socialno delo Logatec

tel.: 01/750-81-10, fax: 01/750-81-11
e-mail: kp-logatec@siol.net
http: //www.komunala.com

objavlja – zaradi povečanja obsega del in nalog – prosto delovno mesto
KV DELAVEC PRI RAVNANJU Z ODPADKI za dela na deponiji NENEVARNIH
ODPADKOV Ostri vrh pri Logatcu
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Od kandidatov pričakujemo:
- samostojnost pri zaupanem delu, sposobnost dela z ljudmi in vodenja manjše delovne skupine;
- sposobnost vodenja evidenc, dela z računalnikom (WINDOWS, OFFICE) in presoje sestave
nenevarnih odpadkov na deponiji;
- usposobljenost za upravljalca težke gradbene mehanizacije s končano najmanj srednjo poklicno
šolo;
- zaželena je dodatna izobrazba iz delu sorodne stroke;
- zaželena usposobljenost za voznika tovornih vozil.
Delavca bomo zaposlili za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja delovnega razmerja
s
polnim delovnim časom in s poskusnim delom v trajanju 2 mesecev. Trajanje pogodbe je vezano
na izvajalske pogodbe na deponiji nenevarnih odpadkov.
Kandidati lahko dobijo dodatne informacije na tel. št. 75-08-114 (Janez Marinko). Kandidate
prosimo, da svoje pisne prijave pošljejo ali osebno prinesejo na gornji naslov v petnajstih dneh po
objavi.
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