stana- anjski sklad obcine Logatec na podlagi 91. clena stanovanjskega zakona (Uradni list Rs, sl. 18/91),8. clena Pravilnika
o posebnih pogojih delovanja neprofitnih organizacij (Uradni list
Rs, sl. 64/931 in 4. clena Pravilnika 0 oddajanju neprofitnih
stana-anj v najem (Uradni list Rs, sl. 26/95) objavlja

dologijo

za oblikovanje

visini 3,8%

za oddajo

neprofitnih

Vrednost
v najem

5tanovanj

je dolzan

pred

visini 2% ad \ rednosti

RAZPIS

kil\'dje

in se koristi
dolzan

razpisa je oddaja neprofitnih
stanovanj v Mozinov; hisi
8 neprofitnih stanovanj v mansardi objekta liS tara sodnija v
LogatCll, ki bodo pred\ idoma \ seljiva v IV. kvartalu tega leta.
stanovanja bodo upra\icencem dodeljena na podlagi prednostnega reda, ki bo izdelan na podlagi tega razpisa.

izroCitvijo

stano\'anja,

se valorizira

v

stanovanjih

najemnik

drugih

kljucev

poloiiti

izracunane

morebitnih

popravil,

ob izpraznitvi,

neporavnanih

kavcijo

po prejsnji

na naCin, ki ga doloCi

za financiranje

opraviti

poravnavo

I.

v neprofitnih

stanovanja.

Na podlagi 29. clena Zakona 0 lokalni samoupravi (Ur.!. Rs sl.
72/93,57/94 in 14/95) in 21. clena statuta obCine Logatec (LN
sl. 4/95 in 7/95 - popr.) je Obcinski svet obcine Logatec na 13. '
.redni seji, dne 06.02.1996 sprejel naslednji

Kavcija:
Najemnik

JAVNI

najemnin

ad vrednosti

SKLEP
o povprecni gradbeni ceni stanovanj
in povprecnih stro5kih komunalnega opremljanja
stavbnih zemljisc
v obCini Logatec v letu 1996

UO sklada
ki bi jih bil

pa jih ne opravi,

obveznosti

v

tocki.

oz. za

najemnika.

Predmet

in

U

II.
Upravicenci

do pridobitve

Rok za vrocile\

1. clen

vlog:

Vlogo s prilogami je treba vrociti osebno ali poslati po posti do
10.3.1996 na naslo\: Obcina Logatec, Stanovanjski sklad,
TrZaska cesta 15, logatec. Seznam lIpravicencev
za oddajo bo
objavljen v 15 dneh od sprejema sklepa.

1.

za

(Iana

stanovanja

6. leta starosti 29%

vsakokratne

povpreene place v drzavi ali 21.237,00 SIT,
2. za otroke od 7. leta starosti do dopolnjenega 14. leta 34%
vsakokratne povprecne place v drzavi ali 24.899,00 SIT,
3. za otroke do 15. leta starosti do zakljllcnega rednega solanja
42% vsakokratne povprecne place v drzavi ali 30.757,00 SIT,
4. za odrasle 52% vsakokratne place v drzavi ali 38.080,00 SIT
in ne presega visine, ki znasa:
1. za posameznika 108.160,00 SIT
2. za dva clana druzine 90.133,00 SIT
3. za triclansko drllzino 72.107,00 SIT
4. za stiriclansko drllzino 63.093,00 SIT
5. za pet in vecclansko drllZino 60.089,00 SIT.

Na podlagi 57. clena Zakona 0 lokalni samoupravi (Ur.1. Rs, sl.
72/93, 6/94. 57/94 in 14/95) Zakona 0 financiranju obein in
Zakona 0 financiranju obcin (Ur.1. Rs, sl. 80/94) ter 21 elena
statuta obeine Logatec (LN, sl. 4/95) je Obcinski svet obeine
Logatec na svoji 13. redni seji, dne 06.02.1996 sprejel

dolocbami

Stanovanjskega

driavljani,

ki so Jastniki primernega

zakona

odkupili
0

skladno

pri\atizaciji

o zacasnem financiranju javne porabe
obCine Logatec v letu 1996

koristne
urejanja

stanovanjske
znasa

na dan

stanovanja

1.clen
Do sprejetja proraeuna Obcine Logatec za leto 1996 se javna
ObCine

Logatec

zacasno

financira

po proracunu

reda:

na

objekta

in

za kolektivne komllnalne naprave 6.220 slT/m2 koristne
povrsine objekta.

ad povpreene

gradbene

cene za dolocite\

cene stav-

urbanisticne

ureditvenih

zasnove

obmocij

Lagatca

ostalih

1 % oziroma

naselij 0.8%

oziroma

800 SIT,
za ostala obmocja pa 0.6% oziroma 600 SIT.

za leto

zacasnega

financiranja

valorizira

se uporabljajo

sredstva v visini

dvanajstin
realiziranih
Realizirajo se tudi naloge

odhodkov

v izvajanju

skladu

5

pavprecnim

indeksom

za stanovanjsko

grad·

njo, ki ga meseeno objavlja GZs - Zdruzenje za gradbenistvo in
IGM.

po

3.clen
Prihodki in odhodki, dosezeni v obdobju zacasnegafinanciranja,
so sestavni del bilance prihodkov in odhodkov proraeuna obeine
Logatec za leto 1996.

IV_

zemljisc

4.clen
Cena doloeena v 1., 2. in 3. clenu tega sklepa se med letom

povprecnih
mesecnih
proracuna za leto 1995.

pra\ ico izgubili.

istne povrsine

za obmoeje

ze sklenjenih pogodbah iz leta 1995.

stanovanjskega
stanovanje
in so po

druzbeno

stavbnih

bnega zem/jisea na dan 31.12.1995, znasa:

2.clen

ali stano-

opremljanja

1.000 SIT,

V obdobju

~asu do uveljavilve

za sestavo prednostnega

1 m2

SIT.

stroski komllnalnega

znotraj

z

in

hise,

sklepu sodisca slanovanjsko

Kriteriji

za

komunalnega

obmocju obeine Logatec za III. stopnjo opremljenosti in 2.
skllpino gostote naseljenosti (100-200 preb./hal znasajo na dan
31.12.1995:
za individualne komunalne naprave 5.890 51T/m2 kor-

Odstotek

1995.

a razpisu ne morejo sodelovati:
lastniki stanovanj, ki so stanovanja

tisti, ki jim je bilo v
zakona ze dodeljeno

stroskov

3.clen

SKlEP

poraba
III.

vanjske

brez

cena

31.12.199599.950.00

Povprecni

v najem so

v letu pred razpisom presega visino, ki znasa:

otroke do dopolnjenega

povrsine

gradbena

2.clen

neprofitnega

drzavljani Republike siovenije, ki imajo stalno prebivalisce na
obmocju, obi'ine Logatec, katerih neto meseeni dohodek na
druzinskega

Povprecna

5.clen
Ta sklep se objavi v Logaskih novicah in velja od dneva objave
dalje.

Prednostni red bo sestavljen na podlagi kriterijev, ki jih doloca
Pravilnik

0

oddajanju

neprofitnih

stanovanj

v najem

(Uradni

list

Rs, sl. 26/95).

Vloge in dokazila:
Vlogo za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem je treba
\Iozili

4.clen
veljati naslednji dan po objavi v uradllem
uporablja pa se od 1. januarja 1996 dalje.

Ta sklep zacile

na predpisanem

obrazcu,

ki ga udeleienci

dobijo

predsednik sveta
Jakob Nagode

~tev.: 012-4/96
Datum: 06.02.1996

v

predsednik obcinskega sveta
Jakob NAGODE, 1.r.

vloziscll obcine Logatec, Trzaska cesta 15, soba sl. 20.
Na vlogi je potrebno potrditi naslednje podatke:
podatke 0 denarnih prejemkih in delovni dobi, potrdi
izplacevaJec

prejemkov,

podatke 0 stalnem prebivaliscu in stevilu druzinskih
clanov potrdi Upravna enota Logatec (nekdanji Oddelek
za notranje zadeve obCine Logatec, Trzaska cesta 13),
podatke 0 premozenjskem stanjll in podatke 0 dohodku
iz opravljanja dejavnosti potrdi Repllbliska uprava za
javne prihodke, izpostava Logatec, Notranjska 4,
podatke 0 bifanci uspeha (dobicek podjetnika) potrdi
Agencija

RS za placilni

pro met, nadziranje

stopnja dosezene

4. potrdilo

Zavoda

solske izobrazbe

za zdravstveno

Obrnocna

enota

Ljubljana, Izpostava Logatec, Notranjska 14, 0 morebitni trajni
vezanosti vlagatelja ali njegovega druzinskega elana na invalid-

tocke

za izracun

nadomestila

za uporabo

stavbnega zemljisea na obmocju obCine Logatec znasa od
01.01.1996 dalje 0,021 SIT v enaki visini za vse uporabnike.
II.

5. izvid ali mnenje pristojne komisije Zavoda za pokojninsko in
invalidsko
zavarovanje
Slovenije
oziroma
komisije
za
razvrseanje, ce gre za:
zaradi

katere je udelezenec

razpisa

z mladoletnim

otrokom,

Ta sklep zacne veljati naslednji dan po objavi v lIradnem listu
Republike siovenije.

Ta kandidat je g. ~tefan KOCIPER, roj. 24.12.1952, dipl.soe.,
stanujoe Logatee, Trzaska e. 90 I.
Kandidat je dne 18.01.1996 podal pisno izjavo, da sprejem.
mandat elana Obeinskega sveta obeine Logatee.
~tev.: 008-1/96
Datum: 24.01.1996

ali

odrasli druzinski clan nesposoben za samostojno
zivljenje in delo ali
gre za druzino

da je mandat obcinskega svetnika Obeinskega sveta obein.
Logatec presel na naslednjega kandidata z liste kandidatov
siovenskih kr5eanskih demokratov v 2. volilni enoti.

I.
vrednost

ski vozicek,

invalidnost,

I

SKlEP
o dolocitvi izhodiscne vrednosti tocke za izracun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljisea za leto 1996

Izhodiscna

vlagatelja,

zavarovanje

Na podlagi 11. elena Odloka 0 nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljisc na obmoejll obcine Loatec (Uradni list Rs, sl. 65/93) in
21. elena 5tatuta obCine Logatec (Logaskenovice 51.4/95 in 7/95
- popr.) je obCinski svet obcine Logatec na svoji 13. redni seji dne
06.02.1996 sprejel

Glede na sklep Obeinskega sveta obeine Logatec z dne
11.01.1996, da je obcinskemu svetniku g. Pavlu Kranjcu prenehal mandat clana obCinskega sveta na podlagi 5. alineje 37. a
clena in 2. odstavka 37. b elena Zakona 0 lokalni samoupravi
(Urad. list Rs stev. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi 18. in
30. clena Zakona 0 lokalnih volitvah (Urad. list Rs, sl. 72/93, I
7/94, 33/94 in 70/95), je Obeinska volilna komisija na 12. seji
dne 24.01.1996

in informi-

ranje - podruznica Logatec, Notranjska 4.
Vlogi je potrebno prifoziti naslednje listine:
1. potrdilo 0 drzavljanstvu vlagatelja,
2. najemno oz. podnajemno pogodbo ali odloebo 0 dodelitvi
stanovanja oziroma kupoprodajno ali darilno pogodbo ali sklep
o dedovanju za stanovanje,
v katerem biva vlagatelj,
3. sprieevalo, diploma ali drug dokument, s katerim se dokazuje
najvisja

glasilu,

OBCINA LOGATEC
Obeinska volilna komisija

~tev.: 414-1/96
Datum: 06.02.1996

ki ima zmerno,

tezjo ali tezko dusevno ali tezko telesno motnjo.
Predsednik obeinskega sveta
Jakob Nagode, 1.r.
Visina najemnine:

Najemnina za razpisana stanovanja se oblikuje skladno z Meto-

predsednik
ObCinske volilne komisije
Tomaz sMRTNIK, dipl.iur.

