Uradne objave občine Logatec
Na podlagi 10. člena Odloka o komunalnem prispevku (LN, št. 4/2000) in 18. člena Statuta občine Logatec (LN, št. 5/99)
ter 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na 24. redni seji dne 20.12.2005
sprejel naslednji

S K L E P

o povprečnih stroških komunalnega opremljanja
s posameznimi vrstami komunalne opreme
za območja izven programov opremljanja stavbnih zemljišč
v občini Logatec za leto 2006
1. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja na kvadratni meter (1 m2) vseh stavbnih parcel v občini znašajo na dan
31.12.2005:
- za individualno komunalno opremo (IKO) 9.527,00 SIT
- za kolektivno komunalno opremo (KKO) 10.719,00 SIT
2. člen
Na podlagi ugotovljenih povprečnih stroškov komunalnega opremljanja na 1 m2 stavbnih parcel so določeni za posamezno
vrsto komunalne opreme izven območij urejanja stavbnih zemljišč po programih opremljanja naslednji stroški:
1. Individualna komunalna oprema (IKO)
a.) fekalna kanalizacija
25%
b.) vodovodno omrežje
22%

4%

3. člen
Stroške po 1. členu tega sklepa se med letom valorizira v skladu s povprečnim indeksom za nizko gradnjo, ki ga mesečno
objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM.
4. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Logatec in velja od dneva objave dalje.

OBČINA LOGATEC
Občinski svet
ŽUPAN
OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE, l.r.

Številka: 352-01/05-5

1

Uradne objave občine Logatec, 15. februar 2006, št. 1

2. Kolektivna komunalna oprema (KKO)
a.) cesta
- asfalt v izvedbi s pločnikom
30%
- asfalt brez pločnika
(26%)
- makadam
(15%)
b.) meteorna kanalizacija
12%
c.) javna razsvetljava
4%
d.) javna parkirišča
e.) zelene in rekreacijske površine
3%
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Za nove podjetniške vzgibe
Predstavlja se Podjetniški center Logatec
Kdo smo? Podjetniški center Logatec (PCL) je bil ustanovljen kot rezultat sodelovanja treh partnerjev v projektu:
Občine Logatec, ki ﬁnancira delovanje centra, Območne obrtne zbornice Logatec (OOZ), ki zagotavlja prostore in opremo,
in Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. (CRMG), ki zagotavlja izvajanje dogovorjenih storitev.
Kaj je naš cilj? Osnovni cilj centra je, da daje svetovalno podporo in koristne informacije sedanjim in prihodnjim
podjetnikom iz logaške občine.
Kje smo? Center deluje v prostorih OOZ Logatec ob sredah od 9. do 12. ure, ko je na centru prisotna predstavnica
CRMG Sandra Pšeničny, svetovalka generalistka.
Kaj ponujamo? Center ponuja vključitev v program vavčerskega svetovanja, informacije glede ugodnih virov
ﬁnanciranja, organizacijo delavnic za podjetnike, informacije glede ustanovitve podjetja, informacije glede postopka samozaposlitve, informacije glede odpiranja s.p. kot dopolnilne dejavnosti, informacije o možnostih prijave na javne razpise za
sredstva iz evropskih skladov in pomoč pri pripravi poslovnega načrta.
Otvoritev PCL je potekala v obliki Dneva odprtih vrat 24. novembra 2005 med 9. in 17. uro v prostorih OOZ. Že 15.
decembra je PCL od 10. do 12. ure organiziral posvet o prijavah na javne razpise; brezplačnega posveta, ki ga je vodila
mag. Larisa Vodeb z Obrtne zbornice Slovenije, se je udeležilo 10 udeležencev. Nato je PCL 20. in 22. decembra izvedel
dve enodnevni podjetniški delavnici v logaških osnovnih šolah za učence 4. razredov. Odziv je bil izjemno dober, zato
PCL načrtuje še več tovrstnih aktivnosti.
Med načrte PCL za leto 2006 sodijo: organizacija različnih podjetniških delavnic, vključitev več podjetnikov v
vavčerski sistem svetovanja, organizacija podjetniškega grozda, razni posveti, sodelovanje z logaškim uradom za delo pri
delu z brezposelnimi.
Želimo si širokega uspešnega sodelovanja, zato bomo zelo veseli predlogov in pobud.
Tukaj smo za vas.

Podjetniški center Logatec vas vljudno vabi na

UVODNI PODJETNIŠKI SEMINAR,

ki bo 2. in 3. marca od 9. do 13. ure v prostorih Območne obrtne zbornice Logatec
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Uvodni podjetniški seminar je namenjen vsem, ki razmišljajo o ustanovitvi podjetja kot eni izmed možnosti za
zaposlitev in podjetnikom začetnikom, ki jim manjka osnovnih poslovnih znanj.
Seminar ﬁnancira Občina Logatec in je za udeležence brezplačen. Prostor prispeva Območna obrtna zbornica
Logatec.
Cilj Uvodnega podjetniškega seminarja je seznanitev z osnovnimi pojmi s področja poslovanja podjetja. V
dvodnevnem programu udeleženci pridobijo temeljna znanja o upravljanju in vodenju malega podjetja, o
marketingu in trženju, ﬁnančnem in računovodskem poslovanju, pravnih zadevah poslovanja podjetja in o aktivnostih oz. možnostih različnih oblik podpore malim podjetjem. Ob pomoči strokovnih predavateljev in svetovalcev se razjasnijo marsikatere dileme, ki so vezane na bodoče poslovanje.
Prijave sprejemamo na naslovu: Območna obrtna zbornica Logatec, Tržaška 11, 1370 Logatec, in na
Uradu za delo Logatec.
Prijavljam se na Uvodni podjetniški seminar:
Ime in priimek……………………………………..
Naslov……………………………………………..
Telefonska številka………………………………
Podpis………………………………
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Anketno
poizvedovanje

-

Najbolj me zanimajo naslednje storitve centra (označite lahko več odgovorov):
 svetovanje v okviru vavčerskega sistema s področja:
- ﬁnanc,
- marketinga,
- prodaje,
- človeških virov,
- izdelave poslovnih načrtov,
prijav na razpise;

-

 delavnice in seminarji s praktičnimi vsebinami s področja:
- davkov,
- zakonodaje,
- prodaje,
- ﬁnanc,
- grozdenja,
- pridobivanja sredstev,
osnovnih podjetniških znanj;


svetovanje o aktualnih razpisih;



nasveti o različnih oblikah podpore podjetnikom in obrtnikom.
Želim prejemati informacije o delovanju Podjetniškega centra Logatec na naslov:
ime in priimek:……………………………………………………
naslov:…………………………………………………………….
elektronski naslov…………………………………………………

Zahvaljujemo se vam za vaše odgovore.
Podjetniški center Logatec
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Da bi laže ugotovili, katera so najbolj zanimiva področja sodelovanja, smo pripravili anketni list. Prosimo, da ga izpolnete in pošljete na naslov: Podjetniški center Logatec, Tržaška
11, Logatec, ali po faxu: št: 750 90 80.
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Novo na policah
Knjižnice Logatec

Napovednik
prireditev

LEPOSLOVJE ZA ODRASLE

Petek, 17. februarja, ob 19. uri v Narodnem domu v Logatcu
KONCERT UČITELJEV GLASBENE ŠOLE LOGATEC
Org. in info: Glasbena šola Logatec, tel.: 01 7590 730

BRODKEY, Harold: Zgodbe; CALASSO, Roberto: Ka; COETZEE, J. M.: V pričakovanju barbarov; DE
BERNICRES, LOUIS: CORELLIJEVA MANDOLINA*;
DULLAGHAN, BRIAN: UKRADENO ANGELOM*; EMMANUEL, FRANÇOIS: PARTIJA INDIJSKEGA ŠAHA*;
GRACQ, Julien: Obrežja sirte; HIGHSMITH, Patricia: Ripley
pod rušo; HUGHES, Ted: Pisma za rojstni dan; IGGULDEN,
CONN: IMPERATOR. RIMSKA VRATA*; KAČIČ, Mila:
Skoz pomladni dež bom šla: zbrane pesmi (slovenska avtorica);
KLEČ, Milan: Zaključna špica (slovenski avtor); KUEGLER,
Sabine: Otrok džungle; KÜRTHY, Ildikó von: Srce v peklu; LE
CARRÉ, John: Prijatelja do konca; MANKELL, HENNING:
ŠEPETALEC VETRA*; MATTHEE, DALENE: FIELIN
OTROK*; MCCALL SMITH, ALEXANDER: STROJEPISJE
ZA MOŠKE*; PAMUK, Orhan: Bela trdnjava; PARTLJIČ,
Tone: Grob pri Mariji Snežni (slovenski avtor); PRESTON,
DOUGLAS J.: KODEKS*; RUFIN, JEAN-CHRISTOPHE:
ABESINEC*
ŠTUHEC, IVAN: SMER – OSVOBOJENA DEŽELA*
(slovenski avtor); TALJIĆ, ISNAM: ROMAN O SREBRENICI*; VIEWEGH, MICHAL: ROMAN ZA ŽENSKE*;
Priporočamo!

Četrtek, 23. februarja, ob 19. uri v
Krajevni knjižnici Rovte
Prevajalec MIRAN ŠUBELJ SAGMEISTER bo predstavil knjigo dr. J. Sarna: OZDRAVIMO BOLEČINE
HRBTA – POVEZAVA UMA IN TELESA
Org. in info: Krajevna knjižnica Rovte,
tel.: 01 7503 031 (Ivica Merlak)
Petek, 24. februarja, ob 19. uri v Stekleni galeriji v Logatcu
SKUPINSKA RAZSTAVA DRUŠTVA LIKOVNIKOV
LOGATEC
Org. in info: Društvo likovnikov Logatec in JSKD OI
Logatec, tel.: 01 7564 307 (Franc Godina)
Petek, 24. februarja, ob 19.30 v Knjižnici Logatec
Novinar Marko Škrlj bo predstavil knjigo D. Vodovnika
– LAŽI IZ ZMAJEVEGA GNEZDA
Org. in info: Knjižnica Logatec, tel.: 01 7541 722
(Bibijana Mihevc)

STROKA ZA ODRASLE
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BARBA, Eugenio: Papirnati kanu: razprava o antropologiji gledališča; BERGLEZ, VIDA: V REJNIŠTVU ALI
KAKO SE KAŽE SPOŠTOVANJE DO REJENCEV IN REJENK, REJNIKOV IN REJNIC IN KOLIKO SE CENI DELO
SLEDNJIH*; GRADIŠAR, Cveto: Sotočja družinskih odnosov
: sodobni vodnik skozi družinsko in partnersko življenje ter
njegove preizkušnje; GRDINA, Igor: Preroki, doktrinarji,
epigoni: idejni boji na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja;
GREENE, Brian: Tkanina vesolja : prostor, čas in tekstura
resničnosti; KOTNIK, VLADO: ANTROPOLOGIJA OPERE
: POMEN IDEJ O OPERI ZA RAZUMEVANJE OPERNEGA
FENOMENA IN IMAGINARIJA; MILL, John Stuart: Podrejenost žensk: zgodnja eseja o zakonu in ločitvi; MOSSE, George
Lachmann: Nacionalizem in seksualnost : morala srednjih
razredov in seksualne norme v moderni Evropi;
MRHAR, Peter: Zares uporabno računalništvo; PAVIĆ, Željko:
Arhonti biti: poskus ﬁlozoﬁje vere; PIRC, TATJANA: RADIO
: ZAKAJ TE IMAMO RADI*; RODGERS, Rick: Meščansko
pecivo : najboljši recepti iz znamenitih kavarn in slaščičarn; RUTAR, DUŠAN: 100 KULTNIH FILMOV*; SCHMAUDERER,
ACHIM: VAJE ZA ZDRAVO HRBTENICO*; SVETLOBA na
zemlji : naravoslovni fotograf leta; TREBEN, Maria: Bolezni
črevesja in želodca : do zdravja z Mario Treben; TREVEN,
Sonja: Premagovanje stresa; VERONIK, Saša: Na konici noža
: z 120 recepti začinjene kulinarične zgodbe
*Priporočamo!
CELOTEN SEZNAM NOVOSTI SI LAHKO OGLEDATE NA
SPLETNI STRANI KNJIŽNICE LOGATEC:
http://www.log.sik.si
Maja Gregorič

Sobota, 4. marca, ob 20. uri v Narodnem domu v Logatcu
NUNSENSE II – zadnja abonmajska predstava v izvedbi
Šentjakobskega gledališča
Org. in info: JSKD OI Logatec, tel.: 01 7590 610
(Nevenka Malavašič)
Četrtek, 9. marca, ob 19. uri v dvorani Glasbene šole Logatec
VODA NA VRTU – VRSTE IN NAČINI IZVEDBE
RAZLIČNIH VODNIH MOTIVOV – Predavanje. Irene
Rozman Fattori (Vstopnine ni)
Org. in info: Občina Logatec, tel.: 01 7590 600
Petek, 10. marca, ob 18. uri v Narodnem domu v Logatcu
4. OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN IZ CERKNICE, Z VRHNIKE, IZ
LJUBLJANE-OKOLICA IN LOGATCA
Org. in info: JSKD OI Logatec, tel.: 01 7590 610
(Nevenka Malavašič)
Sobota, 11. marca, po ulicah Logatca
GREGORJEV SEJEM
Org. in info: Občina Logatec v sodelovanju s Komunalnim podjetjem, tel.: 01 7590 600
V programu pride lahko do spremembe.
Prosimo za razumevanje.
Podatke zbrala Občina Logatec,
Tržaška cesta 15,
1370 Logatec,
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