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Na podlagi 29. �lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. �lena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B,
127/06-ZJZP in 18. �lena statuta Ob�ine Logatec (LN št. 5/99) je Ob�inski svet Ob�ine Logatec na
12. seji, dne, 13.12.2007 sprejel
ODLOK O PRORA�UNU
OB�INE LOGATEC ZA LETO 2008
1. SPLOŠNA DOLO�BA
1. �len
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Ob�ino Logatec za leto 2008 dolo�ajo prora�un, postopki izvrševanja prora�una
ter obseg zadolževanja in poroštev ob�ine in javnega sektorja na ravni ob�ine (v nadaljnjem besedilu:
prora�un).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORA�UNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORA�UNA
2. �len
(sestava prora�una in višina splošnega dela prora�una)
V splošnem delu prora�una so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

A. IZKAZ RA�UNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKO�I PRIHODKI (70+71)
70 DAV�NI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobi�ek
703 Davek na premoženje
704 Doma�i davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAV�NI PRIHODKI
710 Udeležba na dobi�ku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedav�ni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljiš� in neop. dolg. sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz doma�ih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij
741 Prejeta sredstva iz državenga prora�una iz sredstev EU
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v EUR
Prora�un 2008
15.733.208
11.899.869
7.318.691
5.919.509
1.057.669
341.513
4.581.178
3.367.539
24.309
9.600
42.530
1.137.200
2.350.000
550.000
1.800.000
1.483.339
1.183.339
300.000
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Splošni del prora�una se na ravni podskupin kontov dolo�a v naslednjih zneskih:

U r a d n e

o b j a v e

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKO�I ODHODKI
400 Pla�e in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Pla�ila doma�ih obresti
409 Rezerve
41 TEKO�I TRANSFERJI
410 Subvencije
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi teko�i doma�i transferi
414 Teko�i transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI
430 Investicijski transferi
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi prora�unskim uporabnikom
III. PRORA�UNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
(PRORA�UNSKI PRIMANJKLJAJ)

16.194.792
2.200.509
579.135
90.105
1.394.269
7.000
130.000
3.938.790
60.000
2.253.672
509.803
1.115.315
9.557.429
9.557.429
498.064
377.700
120.364
461.584
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B. IZKAZ FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRA�ILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vra�ila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVE�ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVE�AJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Pove�anje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Pove�anje namenskega premoženja v javnih skladih
in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje
v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
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C. IZKAZ RA�UNA FINANCIRANJA

25.038
25.038
25.038
-

486.622
25.038
461.584
486.622

Posebni del prora�una sestavljajo finan�ni na�rti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na
naslednje programske dele: podro�ja prora�unske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov ob�inskih prora�unov. Podprogram je razdeljen na
prora�unske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, dolo�ene s predpisanim kontnim
na�rtom.
Sestavni del prora�una je Na�rt razvojnih programov.
Posebni del prora�una do ravni prora�unskih postavk - kontov in na�rt razvojnih programov sta prilogi
k temu odloku in se objavita na spletni strani Ob�ine Logatec: http://www.obcina-logatec.com/
Prora�un Ob�ine Logatec za leto 2008 se dolo�a v višini 16.140.227 EUR.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORA�UNA
3. �len
(izvrševanje prora�una)
Prora�un se izvršuje na ravni prora�unske postavke-konta.
4. �len
(namenski prihodki in odhodki prora�una)
Namenski prihodki prora�una so poleg prihodkov, dolo�enih v prvem stavku prvega odstavka 43.
�lena ZJF, tudi naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. �lenu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93
in 87/01), ki se uporablja za namene, dolo�ene v tem zakonu
b) namenski prihodki ožjih delov ob�ine – krajevne skupnosti,
c) prihodki od takse za obremenjevanje vode,
d) takse za obremenjevanje okolja,
e) sredstva iz državnega prora�una in sredstva iz EU.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v teko�em letu se prenesejo v prora�un naslednjega leta.
Pravice porabe na prora�unski postavki:
a) 01013 – Namenska sredstva za odpravo pla�nih nesorazmerij – funkcionarji
b) 06031 - Namenska sredstva za odpravo pla�nih nesorazmerij – delavci
c)19032 - Namenska sredstva za odpravo pla�nih nesorazmerij– VVZ KURIR�EK
d)19039-Namenska sredstva za odpravo pla�nih nesorazmerij–MIKLAVŽEV VRTEC
e) 18043 - Namenska sredstva za odpravo pla�nih nesorazmerij – KNJIŽNICA,
ki niso porabljene v teko�em letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
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Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Doma�e zadolževanje
VIII. ODPLA�ILA DOLGA (550)
55 ODPLA�ILA DOLGA
550 Odpla�ila doma�ega dolga
IX. POVE�ANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RA�UNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
OCENA STANJE SREDSTEV NA RA�UNU konec leta 2007
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2007

Predlog
prora�una
2008
-
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5. �len
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti prora�un, spremembe prora�una ali
rebalans prora�una.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora�una med glavnimi programi v okviru
podro�ja prora�unske porabe med podprogrami, na predlog neposrednega uporabnika odlo�a
predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva
ekonomska klasifikacija odhodkov.
Župan s poro�ilom o izvrševanju prora�una v mesecu juliju in konec leta z zaklju�nim ra�unom poro�a
ob�inskemu svetu o veljavnem prora�unu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. �len
(najve�ji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme prora�unov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v teko�em letu razpiše javno naro�ilo za celotno vrednost projekta, ki je
vklju�en v na�rt razvojnih programov, �e so zanj na�rtovane pravice porabe na prora�unskih
postavkah v sprejetem prora�unu.
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Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pla�ilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v
sprejetem finan�nem na�rtu neposrednega uporabnika, od tega:
a) v letu 2008 70 % navedenih pravic porabe in
b) v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v pla�ilo v prihodnjih
letih za blago in storitve in za teko�e transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem
finan�nem na�rtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega �lena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen �e na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega �lena se na�rtujejo v finan�nem na�rtu
neposrednega uporabnika in v na�rtu razvojnih programov.
7. �len
(spreminjanje na�rta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v na�rtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za ve� kot 30% mora predhodno potrditi ob�inski
svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa pla�il v teko�e leto, zaklju�ek financiranja prestavi iz
predhodnega v teko�e leto, se uvrstijo v na�rt razvojnih programov po uveljavitvi prora�una.
Novi projekti se uvrstijo v na�rt razvojnih programov na podlagi odlo�itve ob�inskega sveta.
8. �len
(prora�unski skladi)
Prora�unski skladi so:
a) pora�un prora�unske rezerve, oblikovane po ZJF,
b) ra�un stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi odloka.
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Prora�unska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 30.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa ob�inske uprave odlo�a o uporabi sredstev prora�unske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. �lena ZJF do višine 30.000,00 EUR župan in o tem s
pisnimi poro�ili obveš�a ob�inski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINAN�NEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
9. �len
�e so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. �lena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000,00
EUR odpiše oziroma delno odpiše pla�ilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OB�INE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. �len
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev
pravnih oseb, v katerih ima ob�ina odlo�ujo� vpliv na upravljanje)

Vsi neposredni in posredni uporabniki prora�una morajo na zahtevo službe za finance Ob�ine Logatec
prosta denarna sredstva najprej ponuditi prora�unu, �e je to potrebno za zagotovitev likvidnosti
oziroma izvrševanju prora�una.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni ob�ine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
ob�ina) se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 100.000,00 EUR.
6. PREHODNE IN KON�NE DOLO�BE
11. �len
(za�asno financiranje v letu 2008)
V obdobju za�asnega financiranja Ob�ine Logatec v letu 2008, �e bo za�asno financiranje potrebno,
se uporablja ta odlok in sklep o dolo�itvi za�asnega financiranja.
12. �len
(uveljavitev odloka)
Ta odlok za�ne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu ob�ine Logatec in se uporablja od
1. januarja 2008 dalje.
Številka: 410-34/2007-48
Kraj, datum: Logatec, 13.12.2007
OB�INA LOGATEC
ŽUPAN
Janez Nagode l.r.
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Ob�ina se lahko likvidnostno zadolži najve� do višine 5% sprejetega prora�una, �e zaradi
neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje prora�una ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg
mora biti poravnan najkasneje do 31.12.2008, o zadolžitvi pa odlo�a župan.
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Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), 4. in 11.
člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih
in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00 in 114/04) in 18.
člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na 12. redni seji,
dne 13.12.2007, sprejel
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Logatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v občini Logatec (v nadaljevanju: pravilnik) določa merila in pogoje, na podlagi
katerih občinska uprava Občine Logatec izda soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
2. člen
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Gostinski obrat oziroma kmetija obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega
obratovalnega časa, določenega s 3. in 4. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00,
30/06 in 93/07).
3. člen
(1) Gostinec oziroma kmet določi podaljšan obratovalni čas samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi
in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
(2) Če v okviru gostinskega obrata oziroma kmetije obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko
dejavnost, je dolžan gostinec oziroma kmet prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako enoto posebej.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
4. člen
(1) Gostincu oziroma kmetu, ki opravlja gostinsko dejavnost, se izda soglasje za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času glede na vrsto gostinskega obrata in glede na območje, kjer se gostinski obrat oziroma
kmetija nahaja.
(2) Gostinski obrati oziroma kmetije, ki se nahajajo v območjih stanovanj in mešanih območjih v skladu s
prostorskim planom občine Logatec in katerih redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, lahko na podlagi vloge
za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času obratujejo v podaljšanem obratovalnem
času, in sicer:
- restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije od ponedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do 24.
ure, ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne,
- slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice od ponedeljka do četrtka in v nedeljo najdlje do
23. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 24. ure,
- gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družbeni program od ponedeljka
do četrtka in v nedeljo najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 3. ure naslednjega dne.
(3) Gostinski obrati oziroma kmetije (restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, slaščičarne,
okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice, gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma
družbeni program) in se nahajajo na območjih proizvodnih dejavnosti v skladu s prostorskim planom občine
Logatec lahko podaljšajo obratovalni čas za eno uro.
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5. člen
(1) Gostinskim obratom, ki obratujejo znotraj objektov bencinskih servisov, se lahko odobri podaljšanje
obratovalnega časa v okviru obratovalnega časa bencinskega servisa.
(2) Gostinski obrati in njihovi gostinski vrtovi, ki se nahajajo ob avtocestah, lahko obratujejo v podaljšanem
obratovalnem času do 24 ur dnevno.
(3) Gostinski obrati v premičnih objektih (kiosk, stojnica, prireditveni šotor, ipd.) lahko v okviru prireditev, sejmov,
ipd. obratujejo skladno s časom trajanja prireditve, sejma, ipd. na podlagi prijave podaljšanega obratovalnega
časa.
6. člen
(1) Občinska uprava Občine Logatec posameznemu gostinskemu obratu oziroma kmetiji, na podlagi vloge
za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, odobri dodatno enkratno podaljšanje
obratovalnega časa ob prireditvi (poroka, rojstni dan, obletnica, srečanja, dekliščina, fantovščina ipd.) za
zaključeno družbo, in sicer:
- v območjih stanovanj in mešanih območjih v skladu s prostorskim planom občine Logatec ob petkih
in sobotah do 4. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 1. ure naslednjega dne,
- na območjih proizvodnih dejavnosti v skladu s prostorskim planom občine Logatec ob petkih in
sobotah do 5. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 1. ure naslednjega dne.

(3) Gostinec oziroma kmet občinsko upravo Občine Logatec zaprosi za odobritev dodatnega enkratnega
podaljšanja obratovalnega časa, najmanj 3 dni pred nameravano prireditvijo, za vsako prireditev posebej.
(4) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času iz prvega odstavka tega člena je vezano na
točno določen datum in ne velja za druge dni.
7. člen
(1) Gostinec oziroma kmet mora obratovalni čas za svoj gostinski obrat oziroma kmetijo prijaviti občinski upravi
Občine Logatec 15 dni pred:
- začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto, če gostinski obrat oziroma kmetija
obratuje v podaljšanem obratovalnem času;
- začetkom obratovanja gostinskega obrata oziroma kmetije;
- spremembo obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije;
- spremembo osnovnih podatkov o gostinskem obratu oziroma kmetiji (vrsta, naziv in naslov gostinskega
obrata oziroma kmetije, naziv in sedež matične ﬁrme (ustanovitelja) gostinskega obrata).
(2) Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na obrazcu in na način, ki ga določa Pravilnik o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
(3) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata oziroma kmetije izda
občinska uprava Občine Logatec za obdobje enega leta, razen v primerih iz 6. člena tega pravilnika, ko
se soglasje izda za enkratno prireditev. Po preteku obdobja mora gostinec oziroma kmet ponovno vložiti
vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, sicer mu pravica do obratovanja v
podaljšanem obratovalnem času preneha.
(4) V primeru prve prijave obratovanja v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec oziroma kmet, ki
ni lastnik gostinskega obrata, k vlogi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
predložiti še soglasje lastnika gostinskega objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja. Veljavno je soglasje,
ki ob vložitvi vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ni starejše od 30 dni.
(5) Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko občinska uprava Občine Logatec izdajo soglasja za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času veže na zagotovitev določenih pogojev (parkirišče, protihrupna
zaščita, prometna varnost, nemoten odhod gostov iz gostinskega lokala…). Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se
soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ne izda.
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(2) Gostinec oziroma kmet je dolžan poskrbeti, da v dodatnem podaljšanem obratovalnem času zunanji
obiskovalci nimajo vstopa v gostinski obrat oziroma kmetijo.

U r a d n e

o b j a v e

III. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
8. člen
(1) Občinska uprava Občine Logatec lahko po uradni dolžnosti ali na zahtevo uradne osebe, pristojne za
nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času oziroma soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za določen čas ne izda v primeru:
- ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v gostinskih obratih in kmetiji ter njihovi neposredni
bližini,
- utemeljenih pisnih pritožb bližnjih stanovalcev,
- večkratnega posredovanja s strani policije oziroma pristojnih inšpekcijskih organov,
- zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanja obratovalnega časa,
- zaradi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali nosilca gostinske dejavnosti,
- zaradi neizpolnjevanja drugih pogojev, določenih s strani občinske uprave Občine Logatec.
(2) V primeru preklica soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinec oziroma kmet za
določen čas ne more ponovno pridobiti soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. Gostinec
oziroma kmet lahko ponovno zaprosi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času po
preteku šestih mesecev od dneva preklica soglasja.
(3) V primeru preklica soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času zaradi pisnih pritožb bližnjih
stanovalcev, lahko gostinec ponovno zaprosi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času, če pridobi ter priloži pisno soglasje bližnjih stanovalcev, ki so se pritožili.

Logaške novice, Glasilo občine Logatec, 19. december 2007, letnik XXXVIII, št. 12

(4) V primeru preklica izdanega soglasja k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času občinska uprava
Občine Logatec v odločbi določi ustrezno spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije.
IV. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za določitev podaljšanja obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Logatec (Logaške novice,
št. 2/01).
10. člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije uskladiti z določbami
tega pravilnika najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah.
Številka: 007-29/2007-3
Datum: 13.12.2007
ŽUPAN
OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE l.r.
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o b j a v e

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 12. redni seji dne 13. 12.
2007 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 2008
1. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja na kvadratni meter (1 m2) vseh stavbnih parcel v občini Logatec znašajo na
dan 31.12.2007:
- za individualno komunalno opremo (IKO)
- za kolektivno komunalno opremo (KKO)

42,59 EUR
46,52 EUR
2. člen

Na podlagi ugotovljenih povprečnih stroškov komunalnega opremljanja na 1 m2 stavbnih parcel so določeni za posamezno

1. Individualna komunalna oprema (IKO)
a.) fekalna kanalizacija
25%
b.) vodovodno omrežje
22%
2. Kolektivna komunalna oprema (KKO)
a.) cesta
- asfalt v izvedbi s pločnikom
- asfalt brez pločnika
- makadam
b.) meteorna kanalizacija
12%
c.) javna razsvetljava
d.) javna parkirišča
e.) zelene in rekreacijske površine 3%

30%
26%
15%
4%
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 do uveljavitve podzakonskih aktov,
izdanih na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur.l. RS, št. 33/2007).
OBČINA LOGATEC
Občinski svet

ŽUPAN
OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE, l.r.

Številka: 354-08/2007-5
Datum: 13. 12. 2007
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vrsto komunalne opreme izven območij urejanja stavbnih zemljišč po programih opremljanja naslednji stroški:

U r a d n e

o b j a v e

Občina Logatec
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec

JAVNO NAZNANILO
Občina Logatec, na podlagi 2. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št.
33/07) ter 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/2006-ZUS-1), vse občane, ﬁzične in pravne osebe, organizacije in skupnosti, obvešča:
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Župan občine Logatec je dne, 27.11.2007, na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur. list. RS, št. 33/07) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/06-UPB2) sprejel, pod št. 3504-1/2007-8, 3504-2/2007-8 in 3504-3/2007-10, SKLEP o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec, dopolnjenega osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja
naselij v Občini Logatec, dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Hotedršica.
(1) Javna razgrnitev dopolnjenih osnutkov odlokov, bo potekala od 27.12.2007 do 25.01.2008 na
Občini Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec v sprejemno informacijski pisarni, v času uradnih ur (ponedeljek, torek in četrtek od 8-12. ure in 13-15. ure, sreda 8-12. ure in 13-17. ure, petek 8-13. ure) ter
v Knjižnici Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec po urniku (ponedeljek, sreda in petek od 9-19.
ure, torek in četrtek od 12-19. ure, sobota od 8.-13. ure).
Dopolnjeni osnutki odlokov so dosegljivi tudi na spletni strani občine.
(2) V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava, ki bo v sredo, 16.01.2007 ob 18. uri v
Prešernovi dvorani v Narodnem domu, Tržaška cesta 44, Logatec.
(3) Javnost ima pravico podajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek, na javni obravnavi, v
času javne razgrnitve v knjigo pripomb in predlogov, v pisni obliki ali ustno na zapisnik, na naslov
pripravljavca prostorskega akta: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
Občina preuči pripombe in predloge javnosti in do njih zavzame stališča.
(4) Ta sklep se objavi v Logaških novicah in na spletni strani www.obcina-logatec.com, ter začne
veljati naslednji dan po objavi.
Številka:
Datum:

3504-1/2007-9, 3504-2/2007-9, 3504-3/2007-11
27.11.2007
Župan Občine Logatec
Janez Nagode, l.r.
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Občina Logatec
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec

JAVNO NAZNANILO

Župan občine Logatec je dne, 26.11.2007, na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Ur. list. RS, št. 33/07) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/06-UPB2) sprejel, pod št. 3505-8/2006-29, sprejel SKLEP o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega
osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J2 C1 Tržaška cesta
(območje Škrljev vinotoč).
(1) Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje
urejanja DL J2-C1 Tržaška cesta, bo potekala od 15.01.2008 do 14.02.2008 na Občini Logatec,
Tržaška cesta 15, Logatec v sprejemno informacijski pisarni, v času uradnih ur (ponedeljek, torek
in četrtek od 8-12. ure in 13-15. ure, sreda 8-12. ure in 13-17. ure, petek 8-13. ure) ter v Knjižnici
Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec po urniku (ponedeljek, sreda in petek od 9-19. ure, torek
in četrtek od 12-19. ure, sobota od 8.-13. ure).
V času javne razgrnitve se organizira tudi javna obravnava, ki bo v sredo, 13.02.2008 ob 18. uri v
Prešernovi dvorani v Narodnem domu, Tržaška cesta 44, Logatec.
Zainteresirani imajo pravico podati svoje predloge in priporočila v zvezi s pripravo odloka za obravnavano območje v knjigo pripomb in predlogov na javni razgrnitvi, v pisni obliki ali ustno na zapisnik
na naslov pripravljavca prostorskega akta: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
(2) Pripravljavec pri pripravi predmetnega odloka za drugo obravnavo na občinskem svetu obravnava pripombe iz razprave s seje občinskega sveta, pripombe odborov in komisij ter vse pripombe, ki
so bile podane pisno ali ustno na zapisnik v času javne razgrnitve ter na javni obravnavi.
Številka:
Datum:

3505-8/2006-30
26.11.2007

Župan Občine Logatec
Janez Nagode, l.r.
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Občina Logatec, na podlagi 2. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. list RS, št.
33/07) ter 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/2006-ZUS-1), vse občane, ﬁzične in pravne osebe, organizacije in skupnosti, še posebej pa lastnike
nepremičnin na območju občinskega lokacijskega načrta DL J2 C1 Tržaška cesta, obvešča:

U r a d n e

o b j a v e

V Knjižnici je zmeraj kaj novega
Slovensko leposlovje
LAINŠČEK, F.: Nedotakljivi : [mit o Ciganih]*; MLINAR, R.: Vsa njegova križpotja
PETANČIČ, S.: Anor Kath – pota magov; ZAJC, L.: 5 do 12h.
Dramatika
PARTLJIČ, T.: Za nacionalni interes
Poezija
ANTOLOGIJA slovenskih pesnic / 3
Tuje leposlovje
ARCAN, N.: Kurba; CLARK, M. H.: Deklici v modrem; ECO, U.: Otok
prejšnjega dne*
HAUPTMANN, G.: Navali na moške; JUTRI je predaleč : sodobne afriške zgodbe
KRSTEC, S.: The best of Mujo & Haso : [antologija viceva]; KUEGLER, S.: Klic
džungle
LEON, D.: Uniformirana pravica : [komisar Brunetti razreši dvanajsti primer]; LEONI, G.: Svetloba smrti; NORRIS, S.: Noro
zaljubljena : ljubezenska kriminalka; SCHLINK, B.: Vrnitev domov*; STEEL, D.: Hiša; SU, Tong: Binu : [mit o solzah ob
Velikem zidu]*
TIMM, U.: Rdeče; VELIKA knjiga pregovorov.
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Trokovna literatura
BAHTIN, M. M.: Problemi poetike Dostojevskega; ČIČKE prekvantice z Goca : folklorni obrazci z Golca v Slovenski
Čičariji; DEL Boca, A.: Italijani, dobri ljudje?; ERMASTIA, M.: Pogled v rastline; FRIC, A.: O Martinu, moštu, goski in vinu*;
GRADIŠNIK, M.: Ribnica, veličina majhnosti : ribniška zgodovina …; GUTJAHR, A.: Akvarijske ribe; HITLERJEVA dolga senca
: nacionalsocialistično državnoteroristično in rasistično preganjanje prebivalcev Slovenije in njegove posledice v Titovi Jugoslaviji;
ILICH, I.: Knjiga*; JACOBOVICI, S.: Jezusova družinska grobnica; KOMEL, D.: Humanistični pogovori*; KRSTEC, S.:
Balkanski kulvar; MANGUEL, A.: Zgodovina branja*; MOBILNE reﬂeksije; MUSEK L., K.: Zvestoba potrošnikov : psihološki
dejavniki vedenja in zvestobe potrošnikov; NEGRI, N.: Čokoladne strasti! : preizkušeni recepti z ilustracijami vseh postopkov*;
POZABLJENA polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem; PRETNER, T.: Praktična uporaba zdravilnih kamnov;
PRINCL, J.: Nacionalni interes med idiomom in pojmom; PULKO, B.: Pocestnica*; PEČJAK, V.: Psihologija staranja; OGOREVC,
I.: Diabetes je ozdravljiv : odkrijte, da lahko sami za svoje zdravje storite več, kot znanost; PERŠIN, G.: Vzgajanje pogleda /3;
RIBA i plodovi mora; SIGNIER, J.-F.: Skrivne združbe; SREBNIK, A.: Nizozemsko-slovenski slovar; STOPAR, I.: Za grajskimi
zidovi; STREHOVEC, J.: Besedilo in novi mediji : od tiskanih besedil k digitalni besedilnosti in digitalnim literaturam
S
TRUNZ, U.: Vitaminska revolucija : več energije z vitamini, krepitev imunskega sistema, programi za zaščito celic, …;
STRUNZ, U.: Minerali : učinkovite snovi za živce in možgane, več energije za srce in krvni obtok, zaščita celic pred rakom;
ŠERUGA, Z.: Nazaj v Afriko : Ljubljana – Nairobi. Z motorjem!*; TOPORIŠIČ, J.: Jezikovni pogovori iz Sedem dni*
WEGLER, M.: Pritlikavi kunci; ZAPOSLJIVOST v Sloveniji : analiza prehoda iz šol v zaposlitve : stanje, napovedi, primerjave;
ŽIŽEK, S.: Nasilje*
* Priporočamo!

Maja Gregorič

Spoštovane občanke, cenjeni občani!
V upravi Občine Logatec se trudimo, da bi imeli na naši občini prijazen in strokoven odnos
do vseh. Na tem področju smo veliko že storili, veliko nalog nas pa še čaka, da jih dokončamo ali
nadaljujemo. Tudi z vašo pomočjo nam bo to uspelo.
V prihajajočem letu vam želimo predvsem zdravja, veselja in medsebojnega razumevanja,
ob dnevu samostojnosti pa izrekamo vsem iskrene čestitke.
Alenka Gorza Jereb,
direktorica uprave s sodelavci
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