Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF) ter 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št.
1-2/14-uradno prečiščeno besedilo) je župan sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi sredstev za namen sofinanciranja višinskega ali obmorskega

letovanja otrok

1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine
Logatec (v nadaljevanju: občina) za namen višinskega ali obmorskega letovanja otrok (v nadaljevanju:
letovanja).
2. člen
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika so namenjena za sofinanciranje letovanja otrok, ki imajo
stalno prebivališče v občini Logatec, so stari med 5 in 15, vključno z mejnima starostnima skupinama
in obiskujejo vrtce oziroma osnovne šole na območju občine Logatec. Sredstva se dodeljuje na
podlagi javnega poziva.
3. člen
Upravičenci do sofinanciranja so starši ali skrbniki otrok iz 2. člena tega pravilnika. Odobrena sredstva
občina ne nakaže upravičencem, ampak pravni osebi, ki je registrirana za izvajanje letovanj in, ki je
izkazala pravico do organizacije tovrstnega letovanja za otroke s področja občine Logatec za
razpisano letovanje. Pravico se dokazuje s sklepom oz. odločbo pristojnega organa (kot npr. ZZZS).

(1) Javni poziv za sofinanciranje

4. člen
letovanja se objavi na spletni strani občine Logatec.

(2) Starši ali skrbniki otrok na sedež občine osebno vložijo pravilno in popolno izpolnjeno pisno
prijavnico, ki je bila objavljena v javnem pozivu za sofinanciranje
ter, zaradi določitve višine
sofinanciranja v javnem pozivu določeni uradni osebi, ob vložitvi prijavnice omogočijo vpogled v
odločbo o otroškem dodatku.
(3) Cena letovanja za enega otroka, ki jo plačajo starši, je odvisna od dohodkovnega razreda oziroma
od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v gospodinjstvu v % od neto povprečne plače ter
drugih v javnem pozivu določenih pogojev. Višino sofinanciranja glede na dohodkovni razred se objavi
v besedilu javnega poziva.
(4) V besedilu javnega poziva se lahko objavi tudi druge kriterije in zahteve.
(5) Pristojni uslužbenec pregleda prijavnice glede na vrstni red prijav in določi višino sofinanciranja
glede na dohodkovni razred, ki ga je vlagatelj izkazal z vpogledom v odločbo o otroškem dodatku in
glede na morebitne druge kriterije objavljene v besedilu javnega poziva.
5. člen
(1) O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom.
(2) Z organizatorjem letovanja iz 3. člena se sklene pogodba. V roku 30 dni od prejema pravilno
izstavljenega
računa organizatorja,
se organizatorju
nakaže skupna odobrena in pogodbeno
dogovorjena sredstva.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Logatec.
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