Uradne objave občine Logatec
Občina Logatec, Občinski urad na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03) in Pravilnika o dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04) objavlja

J A V N I

R A Z P I S

za oddajo neproﬁtnega stanovanja v najem
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je oddaja neproﬁtnega stanovanja (80,42 m2) na Tržaški cesti 105 v Logatcu. Stanovanje
bo upravičencu dodeljeno na podlagi prednostnega reda, ki bo izdelan na podlagi tega razpisa.
II. Upravičenci
Upravičenci do pridobitve neproﬁtnega stanovanja v najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo
stalno bivališče na območju občine Logatec in drugi občani, ki nimajo stalnega bivališča na območju
občine Logatec so pa za nedoločen čas zaposleni v javnih zavodih katerih ustanoviteljica je Občina
Logatec. Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje opredeljene v razpisu, uporabljajo določbe
Pravilnika o dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04).
III. Na razpisu ne morejo sodelovati:
- lastniki stanovanj, ki so stanovanja odkupili skladno z določbami Stanovanjskega zakona o privatizaciji in državljani, ki so lastniki stanovanja ali stanovanjske hiše,
- tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje
in so po sklepu sodišča stanovanjsko pravico izgubili.

V. Vloge in dokazila:
Vlogo za pridobitev neproﬁtnega stanovanja v najem je treba vložiti na predpisanem obrazcu, ki ga
udeleženci prevzamejo v vložišču občine Logatec, Tržaška cesta 15, soba št. 20. Ob oddaji vloge se
plača predpisano upravno takso.
VI. Višina najemnine:
Najemnina za neproﬁtno stanovanje se oblikuje skladno z Odlokom o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neproﬁtnih stanovanjih (Uradni list RS, štev. 23/00, 96/01, 29/03).
VII. Kavcija:
Najemnik je dolžan pred izročitvijo ključev položiti kavcijo v višini 2% od vrednosti stanovanja,
izračunane po prejšnji točki.
Vrednost kavcije se revalorizira skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin in se koristi za
ﬁnanciranje morebitnih popravil, ki bi jih bil dolžan opraviti najemnik ob izpraznitvi, pa jih ne opravi,
oz. za poravnavo drugih neporavnanih obveznosti najemnika.
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IV. Kriteriji za sestavo prednostnega reda:
Komisija proračunskega stanovanjskega sklada bo proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog
na podlagi prejetih listin. Prednostni red bo sestavljen na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o
dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in 34/04).
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VIII. Rok za vročitev vlog:
Vlogo s prilogami je treba vročiti osebno ali poslati po pošti do 19.7.2005 na naslov: Občina Logatec,
Občinski urad, Tržaška cesta 15, Logatec. Seznam upravičencev za oddajo bo objavljen v 15 dneh od
sprejema sklepa na oglasni deski Občine Logatec.
Št.: 360-01/05-3
Datum: 30.5.2005

ŽUPAN
OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE l.r.

Napovednik prireditev
Od četrtka, 16. junija, do nedelje, 19. junija v Logatcu
GLASBENI FESTIVAL VERIS
Org. in info: Glasbena šola Logatec, tel.: 01 7590 730
Sobota, 18. junija, ob 19. uri v cerkvi sv. Barbare na Ravniku
KONCERT PRED ZAKLJUČKOM SEZONE
Org. in info: KD Logaški oktet, tel.: 01 7544 201 (Peter Grom)
Sreda, 22. junija, ob 18. uri v Narodnem domu
»JURE SLIVKO V DVOJINI« in »SMRADEK«
Dve predstavitvi dramske dejavnosti POŠ Hotedršica in OŠ Tabor.
Org. in info: KD Tabor, tel.: 01 7590 856 (Bojana Levinger)
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Petek, 24. junija, ob 20. uri na Medvedjem Brdu
»POD VEHARŠKO LIPO«
Večer ljudskih pesmi v počastitev dneva državnosti.
Org. in info: KŠD Trate, tel.: 01 7503 063 (Magda Kržišnik)
Petek, 24. junija, ob 20.30 v Logatcu na Čevici
21. VEČER PRI VODNJAKU
Prireditev ob kresnem večeru, posvečena soncu, ognju in vodi.
Org. in info: Pevsko društvo Logatec, tel.: 031 769 448 (Tone Jerina)
Nedelja, 26. junija v Hotedršici
KRESNA NEDELJA V HOTEDRŠICI
Od 14. do 15. ure ogled mlina; od 15. ure dalje kulturni program na trgu pred cerkvijo: nastop
folklorne skupine ter prikaz starih obrtniških poklicev – čevljar, kovač, mizar in krojač.
Org. in info: KTD Hotedršica, tel.: 01 7559 142 (Jožefa Nagode)
V programu lahko pride do spremembe. Prosimo za razumevanje.
Podatke zbrala Občina Logatec, Tržaška cesta 15, tel.: 01 7590 608.
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Na podlagi 12. – 15.člena Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec (LN, 4/01) Komisija
za priznanja občinskega sveta Občine Logatec objavlja

R A Z P I S
za podelitev priznanj Občine Logatec
za leto 2005

Občina Logatec bo ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za priznanja
podelila priznanja po Odloku o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec.
Priznanje Častni občan Občine Logatec se podeljuje posamezniku za izredno pomembne dosežke na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem
področju, s čimer je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Logatec doma
ali v svetu.
Priznanje Častni občan se lahko podeli tudi tujcu.
Spominska plaketa z znakom se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke in kot vzpodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo.
Spominsko plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, pravne osebe oziroma organizacije.

Pobudniki za podelitev nagrad so lahko občani občine Logatec, skupine občanov, stranke, župan, krajevne
skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.
Predlog za priznanja občine mora vsebovati:
 podatke o predlagatelju,
 vrsto predlaganega priznanja občine,
 podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
 obrazložitev predloga,
 dokumente, ki potrjujejo dejstva iz obrazložitve.
Rok za prijavo predlogov je do 29.07.2005 do 10. ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošto,
vključno z datumom 29.07.2005. Predlogi morajo biti podani na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva na vložišču Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. Če želite
prejeti dokumentacijo po e-pošti, pošljite vlogo na naslov: simona.sustersic@logatec.si.
Predlogi naj bodo poslani na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, v zaprtih ovojnicah z
oznako »Razpis – priznanja Občine Logatec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv
oz. ime predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
KOMISIJA ZA PRIZNANJA
PREDSEDNIK
Berto MENARD l.r.

Štev.: 001-08/05-1
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Listina Občine Logatec se podeljuje za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za
nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem ali drugem področju
ustvarjalnosti in dela, kar ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Logatec.
Listino Občine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, vse pravne osebe oziroma
organizacije.
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»MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA« 2005
Turistično tekmovanje

Tekmovanje poteka v organizaciji Turističnih društev in Krajevnih skupnosti v občini ter v
sodelovanju z logaško občino. TD in KS skupaj določijo komisije, ki bodo v svojih krajih od junija
do avgusta ocenjevale urejenost:
1. stanovanjskih hiš,
2. blokov,
3. kmetij in kmečkih poslopij,
4. gostinskih lokalov, bifejev, okrepčevalnic,
5. osnovnih šol in vrtcev,
6. trgovin,
7. javnih površin (parki, pločniki, cestišča…),
8. ulic
9. vasi, zaselkov.
K tekmovanju in ocenjevanju vabimo tudi občane!
Svoje predloge in mnenja zapišite na spodnjo glasovnico ter jo pošljite na naslov: Turistično
društvo Logatec, Tržaška 13, 1370 Logatec; vse prejete glasovnice bomo posredovali komisijam.
»MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA«
Glasujem za najbolj urejeno:
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1. stanovanjsko hišo:______________________________________________________
___
2. blok:________________________________________________________________
_
3. kmetijo, kmečko poslopje:________________________________________________
___
4. gostinski lokal, bife, okrepčevalnico:_______________________________________
_____
5. osnovno šolo, vrtec:_____________________________________________________
___
6. trgovino: _____________________________________________________________
_
7. javno površino (parki, pločniki, cestišča…):__________________________________
__
8. ulico:________________________________________________________________
_
9. vas, zaselek:___________________________________________________________
_

Ob zaključku tekmovanja bo slovesna razglasitev rezultatov in podelitev priznanj lastnikom
najbolj urejenih objektov in površin. Izmed poslanih glasovnic bomo izžrebali tri prejemnike praktičnih
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