URADNE OBJAVE

WWW.LOGATEC.SI - GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK XLV - 10. MAJ 2014 - ŠT. 5

URADNE OBJAVE ŠT. 5

URADNE OBJAVE – 10. MAJ 2014 – ŠT. 5

UO
1

URADNE OBJAVE
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno
besedilo) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in v
povezavi z 20. členom Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št.
17/2014), je Občinski svet Občine Logatec na 27. redni seji, dne 10. 4. 2014, sprejel

SKLEP
o izdaji dovoljenj za zaporo občinske ceste zaradi sanacije gozdov,
poškodovanih zaradi žleda
1. člen
Ne glede na določbo šestega odstavka 32. člena Odloka o občinskih cestah v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/12, 7-8/13)
za delno in popolno zaporo občinske ceste zaradi izvedbe sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žleda med 30. januarjem in 10.
februarjem 2014, ni treba izdelati elaborata zapore ceste v skladu s predpisom, ki ureja označevanje in zavarovanje del na javnih
cestah in ovir v cestnem prometu. Vloga za dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste mora vsebovati podatke o lokaciji,
vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga zapora ceste ter čas trajanja zapore. O vlogi za delno ali popolno zaporo občinske ceste
odloči upravljavec občinskih cest najpozneje v 14 dneh.
Ta sklep velja takoj.

2.

člen

Berto Menard l.r.
Župan

Številka: 007-6/2014-1
Datum: 18. 3. 2014

Na podlagi 9. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Logatec (Logaške novice, št. 12/13), 37. člena Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/09, 12/09 in 6/12) in 16. člena Statuta
Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 27. redni seji dne 10.
4. 2014 sprejel

SKLEP
o cenah izvajanja javnega pooblastila
I.
Občinski svet Občine Logatec potrjuje s strani Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. predlagane cene izvajanja javnega pooblastila
v višini:
• 41,73 EUR brez DDV za izdajo projektnih pogojev
• 58,42 EUR brez DDV za izdajo soglasij k projektnim rešitvam in soglasij za priključitev
• 70,94 EUR brez DDV za izdajo smernic k načrtovanju predvidene prostorske ureditve
• 83,46 EUR brez DDV za izdajo mnenja k prostorskim aktom.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah.
Berto Menard l.r.
Župan

Številka: 007-7/2014-5
Datum: 15. 4. 2014
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12-ZUJF), 9. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/2013), 16. člena Statuta Občine Logatec
(Logaške novice, št. 1-2/2014 – uradno prečiščeno besedilo) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta (Logaške novice, št. 1-2/14 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 27. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel

SKLEP
o ceni nadzora nad deli pri priključitvi na javno vodovodno omrežje
v občini Logatec
I.
Občinski svet Občine Logatec potrjuje s strani Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. predlagani ceni nadzora pri priključitvi na javno
vodovodno omrežje v občini Logatec v višini:
• 38,30 EUR brez DDV za uporabnike, ki že imajo zgrajene objekte ali so pridobili gradbeno dovoljenje za objekt pred izdajo
uporabnega dovoljenja za javno vodovodno omrežje in
• 80,28 EUR brez DDV za uporabnike, ki pridobijo gradbeno dovoljenje za objekt po izdaji uporabnega dovoljenja za javno
vodovodno omrežje.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah.

Berto Menard l.r.
Župan

Številka: 007-10/2014-6
Datum: 15. 4. 2014

Cenik
za najem in uporabo prostorov ter javnih površin Občine Logatec
1. Narodni dom Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec.
Uporaba prostora za druge pravne
in fizične osebe

Število
sedežev

Nekomercialna
prireditev

Komercialna prireditev

na uro

na prireditev

na uro

na prireditev

Velika dvorana
- z odrom

338

55 EUR

95 EUR

75 EUR

115 EUR

- brez odra

338

50 EUR

90 EUR

60 EUR

110 EUR

Prešernova dvorana

40

50 EUR

90 EUR

60 EUR

110 EUR

Uporaba prostorov za društva in klube, s
sedežem v občini Logatec

Število
sedežev

Nekomercialna
prireditev
na uro
na prireditev

Komercialna prireditev
na uro

na prireditev

Velika dvorana
- z odrom

338

25 EUR

50 EUR

35 EUR

70 EUR

- brez odra

338

20 EUR

45 EUR

30 EUR

65 EUR

40

20 EUR

45 EUR

30 EUR

65 EUR

Prešernova dvorana
*Cene ne vključujejo 22% DDV.
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Društva in klubi, s sedežem v občini Logatec, ki imajo, na podlagi pogodbe o najemu prostorov, stalni urnik vaj v Narodnem domu,
so v primeru izvedbe prireditve v Narodnem domu, zanjo oproščeni plačila najemnine, razen v primeru, ko za vstop na prireditev
zaračunavajo vstopnino ali kotizacijo.
Uporaba ozvočenja, na prireditev je 15 EUR brez DDV. V primeru posebnih želja izvajalca prireditve, se za ozvočenje obračuna,
glede na čas uporabe, 10 EUR/uro brez DDV.
Komercialna prireditev je prireditev, na kateri organizator zaračunava vstopnino, kotizacijo, prodaja svoje storitve ali izdelke. Vse
ostale prireditve se v skladu s tem cenikom obravnavajo kot nekomercialne.
Cena vključuje uporabo navedenih prostorov, garderob in sanitarij. Cena vključuje uporabo prostorov za pogodbeno določen namen.
Čas najem se obračunava od pričetka priprave prostorov za prireditev do pospravljanja in odvoza opreme. V ceno niso vključene
storitve pomoči pri izvedbi, požarno varovanje in dela z opremo najemnika. V ceno ni vključen dodatni priklop in dodatna poraba
električne moči.
Medsebojne pravice in obveznosti določa pogodba med najemnikom in lastnikom, Občino Logatec.

2. Športna dvorana Logatec, Šolska pot 4a, 1370 Logatec.
Uporaba 1/3 športne dvorane
na uro

Opomba

1.

2,77 EUR

Če dejavnost izvajajo
mladinci, kadeti (dijaki).

osnovnošolci,

2.

6,26 EUR

Če dejavnost kluba izvajajo člani.

3.

18,78 EUR

Različne oblike rekreacije ali uporaba s
strani ostalih uporabnikov za druge namene.

Če je uporabljena cela dvorana ali 2/3 dvorane, se znesek
3-krat oziroma 2-krat pomnoži.
Če uporabnik dvorane ni registriran v občini Logatec oziroma,
če se njegova dejavnost ne sofinancira iz občinskega proračuna
Občine Logatec, se celotna cena 3-krat pomnoži.

Uporaba cele dvorane za tekmovanja ob sobotah in nedeljah
na uro

celodnevna uporaba (nad 8 ur)

Opomba

1.

10,00 EUR

80,00 EUR

Če gre za tekme osnovnošolcev, mladincev in kadetov (dijakov).

2.

25,00 EUR

200,00 EUR

Če gre za tekme članov in ostalih uporabnikov.

Uporaba cele dvorane, kadar ne gre za športne dejavnosti
na uro

Opomba

1.

20 EUR

Če prostor uporabljajo društva in klubi, s sedežem v občini Logatec.

2.

40 EUR

Če prostor uporabljajo druge pravne in fizične osebe.

Cena malega vadbenega prostora na uro
na uro

Opomba

1.

2,77 EUR

Če dejavnost izvajajo osnovnošolci, mladinci, kadeti (dijaki).

2.

5,00 EUR

Uporaba brez garderobe - odrasli.

3.

6,68 EUR

Uporaba z garderobo - odrasli.

*DDV se, v skladu z veljavnimi predpisi na dan uporabe, obračunava po znižani stopnji za izvajanje športne dejavnosti. V primeru,
da se v dvorani ne izvaja športna dejavnost, če jo izvajajo gospodarski subjekti (d.o.o., s.p.), se davek na dodano vrednost obračunava
po splošni stopnji.
UO
4

URADNE OBJAVE – 10. MAJ 2014 – ŠT. 5

URADNE OBJAVE
Cena vključuje uporabo navedenih prostorov, garderob in sanitarij. Cena vključuje uporabo prostorov za pogodbeno določen namen.
Čas najem se obračunava od pričetka priprave prostorov do pospravljanja in odvoza opreme. V ceno niso vključene storitve pomoči
pri izvedbi, požarno varovanje in dela z opremo najemnika. V ceno ni vključen dodatni priklop in dodatna poraba električne moči.
Medsebojne pravice in obveznosti določa pogodba med najemnikom in lastnikom, Občino Logatec.
3. Sejne sobe na naslovih Notranjska cesta 14, 1370 Logatec in Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

sejna soba

število
sedežev
20

cena najema
na uro
25 EUR

cena najema
na dan
38 EUR

sejna soba

20

10 EUR

23 EUR

kraj

prostor

Notranjska cesta 14
Notranjska cesta 14

Opombe
uporaba
uporaba za društva in klube, s
sedežem v občini Logatec

kraj

prostor

z opremo

brez opreme

Opombe

Tržaška cesta 50 A

velika sejna soba

50 EUR/uro

30 EUR/uro

uporaba

Tržaška cesta 50A
mala sejna soba
*Cene ne vključujejo 22% DDV.

25 EUR/uro

15 EUR/uro

uporaba

4. Poslovni prostori na naslovih: Notranjska cesta 14, 1370 Logatec, Tržaška cesta 27 A, 1370 Logatec, Tržaška cesta 105,
1370 Logatec, Tržaška cesta 148, 1370 Logatec in Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
kraj

najem prostora

Opombe

Notranjska cesta 14

5 EUR/m²

Notranjska cesta 14

50 EUR/ne glede na m²

Tržaška cesta 27 A

5 EUR/m²

najem, na mesec

Tržaška cesta 27 A

1 EUR/m²

za društva, klube, krajevne skupnosti in
politične stranke, s sedežem v občini Logatec,
na leto

Tržaška cesta 105

4,5 EUR/m²

Tržaška cesta 105

1 EUR/m²

Tržaška cesta 148

4,5 EUR/m²

najem, na mesec

Tržaška cesta 148

1,5 EUR/m²

za skladiščne prostore, na mesec

Tržaška cesta 148

50 EUR/ne glede na m²

obratovalni
stroški

najem, na mesec
za društva, klube, krajevne skupnosti in
politične stranke, s sedežem v občini Logatec,
na leto

najem, na mesec
za društva, klube, krajevne skupnosti in
politične stranke, s sedežem v občini Logatec,
na leto

za društva, klube, krajevne skupnosti in
politične stranke, s sedežem v občini Logatec,
na leto

kraj

prostor

cena najema na uro

Opombe

Tržaška cesta 50 A

pisarna

30 EUR

uporaba
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Pri ceni najemnine
niso upoštevani
obratovalni stroški.
Cena za najem
poslovnega
prostora, na
naslovu Notranjska
cesta 14 in Tržaška
cesta 148, se za
1. nadstropje
zniža za 10 % in v
mansardi za
20 % cene najema
poslovnega
prostora.
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5. Uporaba javnih površin
Uporaba javnih površin (kot je npr. postavitev gradbenih odrov, ureditev gradbišč, stojnic, uporaba pločnikov ali trgov v gospodarske,
gostinske namene, ipd.).
1. Za uporabo tlakovanih, asfaltnih ali posebej vzdrževanih javnih površin za gradbene namene za ureditev gradbišč za
potrebe gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije, znaša najemnina dnevno za vsak začetni m²:
1.1.

stanovanjskih objektov

0,10 EUR

1.2.

poslovno-stanovanjskih objektov

0,20 EUR

1.3.

poslovnih ali drugih objektov

0,30 EUR

2. Za uporabo javnih površin pred poslovnimi prostori znaša najemnina za vsak začetni m²:
2.1.

letno

2.2.

mesečno

45,00 EUR
4,50 EUR

3. Za uporabo javne površine za prodajo na premičnih stojnicah, tržnicah in sejmih znaša najemnina za vsak začetni m²:
3.1.

individualna prodaja, dnevno

1,00 EUR

3.2.

individualna prodaja, mesečno

20,00 EUR

3.3.

sejemska prodaja, dnevno

1,00 EUR

Pojasnila:
1. Za javno površino se štejejo ulice, ceste, trgi, pločniki, hodniki za pešce, parki, parkirišča in druge urejene ter neurejene
javne površine, ki so v lasti oziroma je imetnik pravice uporabe Občina Logatec.
2.

Najem pod točko 2. vključuje uporabo pločnika in druge površine pred poslovnim prostorom oziroma v njegovi neposredni
bližini, za neposredno opravljanje iste dejavnosti, kot se opravlja v tem prostoru in vsako drugačno omejitev javne uporabe
take površine zaradi poslovnih interesov (npr. ogrevanje javne površine pred poslovnim prostorom).

3.

Plačnik najemnine pod točko 3. je vsakokratni uporabnik javne površine – individualni uporabnik javne površine za prodajo
na posamični premični stojnici, individualni uporabnik ali organizator sejma v primeru prodaje na tržnici oziroma sejmu.
Plačnik najemnine je dolžan obveznost prijaviti pred pričetkom prodaje.

6. Protipravna zasedenost prostora
Za protipravno zasedene prostore, druge enote in stanovanja, v lasti Občine Logatec, se uporabnikom zaračuna obračunana najemnina,
povečana za 50%. Za protipravno zasedanje prostorov, drugih enot in stanovanj gre v primeru, ko oseba, ki uporablja tak prostor,
drugo enoto ali stanovanje, le-to uporablja brez predhodnega dogovora z Občino Logatec ali brez njenega predhodnega soglasja.
7. Veljavnost cenika
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za najem nepremičnin v lasti Občine Logatec, št. 007-32/2009-4, z dne
14.5.2010 (Logaške novice, št. 4/10).
Cenik za najem nepremičnin v lasti Občine Logatec, se objavi v občinskem glasilu Logaške novice in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Berto Menard l.r.
ŽUPAN

Številka: 007-4/2014-2
Logatec, 12. 3. 2014
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Občina Logatec, na podlagi 23. in 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04,
62/06 11/09 in 81/11) in Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v Logaških novicah (LN št.
1-2/14) in na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si, objavlja:

PREDNOSTNO LISTO UPRAVIČENCEV
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Lista je oblikovana na podlagi 10. člena v povezavi z 9. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS, št. 14/04, 34/04, 62/06 11/09 in 81/11) in je namenjena za oddajo stanovanj v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere
zavezanci za plačilo varščine.
1.

Bradeško Anita

673

2.

Stojanović Darja

528

3.

Osmičević Senada

470

4.

Kobal Silvana

430

5.

Murtić Manela

428

6.

Čehić Nevzeta

410

7.

Krvina Staša

403

8.

Ćatić Irfan

290

9.

Desić Goran

270

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitve oziroma ne-uvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem oziroma sklepa o zavrženju vloge.
Udeleženci razpisa imajo pravico do pritožbe, ki jo v roku 15 dni od dneva vročitve pisne odločbe oziroma sklepa vložijo pisno na
naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec.
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Berto Menard l.r.
ŽUPAN

Številka: 430-4/2014-66
Datum: 14. 4. 2014
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na 27. redni seji, dne 10. 4. 2014, sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013
1.

člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2013, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge
izdatke proračuna.
2.

člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Logatec so bili v letu 2013 realizirani v naslednjih zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov

Realizacija 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

11.669.638

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.037.621

70 DAVČNI PRIHODKI

8.896.230

700

Davki na dohodek in dobiček

7.460.356

703

Davek na premoženje

1.187.350

704

Domači davki na blago in storitve

706

Drugi davki

2.532

71 NEDAVČNI PRIHODKI

2.141.392

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

711

Takse in pristojbine

1.054.842

712

Denarne kazni

22.005

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

58.952

714

Drugi nedavčni prihodki

8.066

997.527

72 KAPITALSKI PRIHODKI

137.477

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstva

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetena dolgoročna sredstva

614
-

73 PREJETE DONACIJE

136.863
-

730

Prejete donacije iz domačih virov

-

731

Prejete donacije iz tujih virov

-

74 TRANSFERNI PRIHODKI

UO
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245.992

494.540

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

377.339

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

117.201
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

11.472.874

40 TEKOČI ODHODKI

2.306.798

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

751.718

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

116.955

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

1.338.125
100.000

41 TEKOČI TRANSFERJI

5.768.157

410

Subvencije

278.435

411

Transferji posameznikom in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

414

Tekoči transferi v tujino

497.665
2.024.134
-

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420

2.967.923

3.207.315

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI

3.207.315
190.604

430

Investicijski transferi

431

Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU

102.248

-

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

88.357

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)

196.764

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Realizacija 2013

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

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

-

442

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.)

-
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C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

Realizacija 2013

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

-

50 ZADOLŽEVANJE
500

-

Domače zadolževanje

-

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

-

55 ODPLAČILA DOLGA
550

-

Odplačila domačega dolga

-

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

196.764

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

-

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-

196.764

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2012
9009

Splošni sklad za drugo stanje 2012

1.380.371
3.

člen

Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov
proračuna Občine Logatec za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznik projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4.

člen

Stanje sredstev na računu Občine Logatec ob koncu leta 2013 je 1.577.134,71 EUR, ki so sestavni del proračuna za leto 2014.
5.

člen

Zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2013 se objavi v Logaških novicah.
Berto Menard l.r.
ŽUPAN

Številka: 410-205/2013-5
Logatec, 28. 2. 2014
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