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Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN) in 16. člena Statuta Občine Logatec (LN št. 7-8/08, 2/10) je župan
Občine Logatec dne 10.12.2010 sprejel
SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE LOGATEC V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Logatec (v nadaljevanju: Občina) v obdobju od 1. januarja do 31.
marca 2011 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih
izdatkov Občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Logatec za leto 2010 (Logaške novice, št. 12/09, 10/09).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v
naslednjih zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Začasno financiranje
Skupina/Podskupina kontov
januar-marec 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.394.023

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.361.603

70 DAVČNI PRIHODKI

1.893.935

Davki na dohodek in dobiček

703
704

Davek na premoženje
Domači davki na blago in storitve

706

Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.797.796
43.490
52.650
467.667

710
711
712
713

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev

333.680
5.589
8.661
8.719

714

Drugi nedavčni prihodki

111.019

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720
721

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolg. sredstev

73 PREJETE DONACIJE
730

Prejete donacije iz domačih virov

731

Prejete donacije iz tujih virov

TRANSFERNI PRIHODKI
740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400
401
402
403

Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERJI
410

Subvencije

27.327
2.558
24.769
5.093
5.093
2.507.198
604.475
158.391
25.940
351.611
8.533
60.000
1.247.987
-
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411
412
413

Transferji posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi

414

Tekoči transferi v tujino

708.482
15.635
523.871
-

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420

638.156

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

638.156

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI

16.580

430

Investicijski transferi

431

Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU

5.311

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

11.269

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)

-

-

113.175

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Začasno financiranje
januar-marec 2011

Skupina/Podskupina kontov
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

-

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

-

750

Prejeta vračila danih posojil

-

751

Prodaja kapitalskih deležev

-

752

Kupnine iz naslova privatizacije

-

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

-

(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV

-

440

Dana posojila

-

441
442

Povečanje kapitalskih deležev in naložb
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

-

443

Povečanje 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.)

-

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Začasno financiranje
januar-marec 2011

Skupina/Podskupina kontov
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VII. ZADOLŽEVANJE (500)

-

50 ZADOLŽEVANJE

-

500

Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

75.000

55 ODPLAČILA DOLGA

75.000

550

Odplačila domačega dolga

75.000

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-

188.175

-

75.000
113.175

OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2010
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2010
188.175
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki Občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako
opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - kontov in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo skupaj s posebnim delom na spletni strani Občine: http://www.logatec.si.
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3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot
v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega
načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja Občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko Občina zadolži do višine 75.000 evrov, ki so potrebna za odplačilo glavnice dolga v
tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah, uporabljati pa se začne 1. januarja 2011.
Številka: 410-208/2010-1
Kraj, datum: Logatec, 10.12.2010

OBČINA LOGATEC
ŽUPAN
Berto Menard l.r.

PONOVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA
IMENOVANJE V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO
Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) imenuje
občinski svet občinsko volilno komisijo za mandatno obdobje
4 let.
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani
ter njihovi namestniki. Predsednik in namestnik predsednika
je lahko izključno sodnik ali diplomirani pravnik.
Kandidate lahko predlagajo politične
organizacije občanov v občini ter občani.

stranke,

druge

Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj
predložiti naslednje podatke:
Naziv predlagatelja (ime politične stranke,
organizacije občanov oz. ime in priimek občana)
Ime in priimek predlaganega kandidata
Rojstni datum predlaganega kandidata

-

Naslov
stalnega
prebivališča
predlaganega
kandidata
Navedbo ali se ga predlaga za predsednika,
njegovega namestnika, člana ali namestnika člana

Predlogu je potrebno priložiti pisno soglasje predlaganega
kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo
imenovan. Kot tudi izjavo, da opravlja funkcijo sodnika oz.
ima doseženo izobrazbo univ. dipl. pravnika z navedbo leta
diplomiranja in fakultete, ki je podelila naslov.
Predloge je potrebno posredovati v pisni obliki na naslov:
Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec, faks:
01/7590620, e-mail: obcina.logatec@logatec.si.
Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja bo
upoštevala kot pravočasne tiste predloge, ki bodo prispeli do
vključno 3. januarja 2011.
Številka: 032-10/2010-10
Datum: 17. 12. 2010
Alenka Gorza Jereb, l. r.,
direktorica občinske uprave
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Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08) je
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občinskega sveta občine Logatec na svoji 4. redni seji, dne
16.12.2010, sprejela

3

L

Uradne objave

Številka: 032-5/2010-4
Datum: 17.12.2010
Interesne organizacije
ZADEVA: Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 a, Logatec je s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela poziv za predlaganje
kandidatov za sodnike porotnike, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/10 (razglasni del). Poleg predstavniškega
organa občine lahko kandidate predlagajo tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in
delujejo na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Iz občine Logatec bo za sodnike porotnike lahko imenovanih 10 kandidatov, od tega en kandidat na oddelek za
mladoletniško sodstvo. Slednji mora biti profesor, učitelj, vzgojitelj ali druga oseba, ki ima izkušnje v vzgoji mladoletnikov.
Pisni predlogi za kandidate morajo obsegati najmanj naslednje podatke:
Ime in priimek
Datum in kraj rojstva
Naslov, kjer dejansko prebiva
Naslov sedeža pravne osebe, pri kateri je zaposlen
Telefonsko številko, kjer je dosegljiv
Obvezno kandidatovo izjavo, da pristaja na kandidaturo ter da izpolnjuje pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih. Pri
tem je treba obvezno priložiti tudi potrdilo o državljanstvu, za izkazovanje zdravstvene zmožnosti pa zdravniško
spričevalo ali izjavo kandidata in mnenje predlagatelja.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan RS, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju
sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge je potrebno poslati na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Urad predsednika sodišča, Tavčarjeva 9, 1000
Ljubljana, v roku 60 dni od dneva objave poziva v Uradnem listu RS.
IZJAVA
KANDIDATA ZA SODNIKA POROTNIKA
Priimek:_________________________________
Ime:____________________________________
Dan, mesec in leto rojstva: __________________
Kraj rojstva:______________________________
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Stalno prebivališče: ________________________
Šolska izobrazba _________________________
Zaposlen pri:_____________________________
Telefon doma:____________________________
Telefon v službi:___________________________
Po 42. členu Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30
let, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno in
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Podpisani izjavljam, da izpolnjujem vse pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih in da soglašam s kandidaturo.
Prilagam potrdilo o državljanstvu in zdravniško spričevalo oziroma mnenje predlagatelja glede zdravstvene zmožnosti.
Datum: _________

Podpis:______________

Priloga:
potrdilo o državljanstvu
zdravniško spričevalo ali mnenje predlagatelja

