Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih
projektov v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11) objavlja,
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
TURISTIČNIH PROJEKTOV V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2019
Predmet razpisa: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2019, namenjena sofinanciranju
turističnih projektov v občini Logatec za leto 2019. Vsebinsko upravičene so dejavnosti in storitve, katerih
izvajanje na ravni turističnega območja občine Logatec je v javnem interesu, in sicer: informacijsko turistična
dejavnost, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, trženje celovite
turistične ponudbe na ravni turističnega območja, razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture,
razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, organizacija in izvajanje prireditev, ozaveščanje in
spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in druge storitve, ki jih v
turističnem območju brezplačno nudijo turistom.
Upravičenci: pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja
turizma na področju občine Logatec.
Predvidena višina sredstev: 16.000,00 EUR
Odločbe o sofinanciranju bodo izdane z veljavnostjo Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2019.
Pogoji in merila za izbor: Sredstva za sofinanciranje turističnih projektov se razdeli na podlagi določb 9.
člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih projektov v Občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11), v skladu s
sprejetimi merili na osnovi javnega razpisa.
št. točk

1. Glede na vsebino projekta
Izdaja promocijskega materiala (brošura ali zgibanka ali razglednice ali spletišče ali spominek):
1.1 Izvajanje promocijskih programov lokalnega in širšega pomena
1.1.1 predstavitev občine Logatec in upravičenca na sejmih in razstavah doma
1.1.2 predstavitev občine Logatec in upravičenca na sejmih in razstavah v tujini
1.2 Razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture
1.3.1 turistično informacijska tabla velikosti od 1,5 m2 do 2,5 m2
1.3.2 turistično informacijska tabla velikosti nad 2,51 m2
1.3 Urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, turistične
signalizacije, piknik prostorov, klopi za počitek sprehajalcev, ipd.
1.4 Čistilne akcije
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1.5 Urejanje in olepševanje okolja, gredic, spominskih plošč in spomenikov, grobišč ter
grobov javnih in priznanih osebnosti, gredic, spominskih plošč in spomenikov, grobišč in
grobov javnih in priznanih osebnosti
1.6 Organizacija in izvajanje turističnih prireditev
1.8.1 organizacija prireditve, ki privabi do 100 obiskovalcev
1.8.2 organizacija prireditve, ki privabi od 101 do 339 obiskovalcev
1.8.3 organizacija prireditve, ki privabi od 340 do 800 obiskovalcev
1.8.4 organizacija prireditve, ki privabi več 1000 obiskovalcev
1.7 Druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom
2. Glede na upoštevanje aktualnih turističnih smernic in tržno naravnanost
2.1. Doprinos k trajnostnemu razvoju turistične destinacije oz. občine
- uporaba enega sredstva za doprinos
- uporaba dveh sredstev
- uporaba treh ali več sredstev
Sredstva za doprinos k trajnostnemu razvoju turistične destinacije in njihovo število se razvidi iz
vlagateljeva opredelitve o tem, kako bo s projektom poskrbel:
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- za varčevanje z energijo ali / in
- za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov ali / in
- za ravnanje z odpadki, povzročenimi s projektom ali / in
- za ponovno uporabo materialov – reciklažo.
2.2 Tržna naravnanost
- projekt ni tržno naravnan
- uporaba ene tržno naravnane metode
- uporaba dveh tržno naravnanih metod
- uporaba treh tržno naravnanih metod
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Posebna določila:
1. Občina ne bo sofinancirala projektov, ki po vsebini in obliki ne sodijo na področje turističnih projektov in
projektov katerih finančna konstrukcija ni realna ali je ocenjena tako visoko, da jih ni mogoče realizirati.
2. Posamezni predlagatelj lahko kandidira z največ 5-imi projekti. Predmet sofinanciranja so turistični
projekti, ki imajo dokazano vsebinsko upravičenost. Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki
izpolnjujejo določeno tehnično funkcijo in imajo opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati ali
projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt je časovno, krajevno, vsebinsko in finančno zaokrožena
celota in vsebuje stroške za izvedbo prijavljene vsebine, ki jo bo upravičenec izvedel v tekočem letu javnega
razpisa.
3. V kolikor vloga pri določenih segmentih ne bo vsebovala prilog in dokazil, bo pri teh merilih predlagatelj
dobil 0 točk.
4. V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne
bo mogla projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih predlagatelj dobil 0 točk, razen, če že razpisna
dokumentacija zahteva, da mora biti s strani sofinancerja pripravljeni obrazec razpisne dokumentacije
pravilno in popolno izpolnjen.
5. V kolikor opis projekta izkazuje, da je predlagatelj napačno označil vrsto projekta po vsebini in napačno
označil in navedel kako projekt upošteva aktualne turistične smernice, doprinos k trajnostnemu, zelenemu in
odgovornemu turizmu ter tržno naravnanost, kar se vrednoti na podlagi meril in tako komisija ne more
pravilno ovrednotiti projekta, komisija glede na opis projekta spremeni predlagateljev izbor vrste projekta in
izbor kako s projektom upošteva aktualne turistične smernice, tržno naravnanost in doprinaša k
trajnostnemu, zelenemu in odgovornemu turizmu.
6. Vsa merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako leto posebej na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk odobrenih projektov.
7. Občina v okviru projektov/programov ne bo sofinancirala nabave alkohola, tobačnih izdelkov in kazni.
8. Predlagatelj, ki s svojimi predlogi kandidira za proračunska sredstva na razpisu, ne sme kandidirati z istimi
predlogi na drugih razpisih Občine Logatec.
9. Če odobrena sredstva po razdelitvi sredstev s strani komisije pri posameznem projektu oziroma programu
presegajo s strani predlagatelja napovedano višino pričakovane vrednosti sofinanciranja projekta / programa
s strani sofinancerja, komisija presežek sredstev razdeli med predloge ostalih prijaviteljev proporcionalno.
10. Sredstev za investicije v prostore upravičencev se ne sofinancira.
O dodelitvi sredstev odloči prvostopenjski organ – Občinska uprava, o pritožbi zoper to odločbo pa
drugostopenjski organ - župan.
Pogoji za izbor: za popolno vlogo se šteje vloga, ki je bila oddana na obrazcih preko spletne aplikacije, v
kateri je elektronska razpisna dokumentacija in, ki morajo vsebovati vse zahtevane podatke za predmet
predlagateljevega predloga in obvezne priloge. V kolikor predlagatelj spletnih obrazcev ne bo izpolnil v delih,
ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla programa oceniti po vseh merilih), bo pri teh
merilih dobil 0 točk.
Razpisne dokumentacije ni potrebno tiskati, odda se samo kontrolni obrazec po navodilih, ki so objavljena v
spletni aplikaciji na povezavi: http://logatec.tendee.net/ .
Predlagatelj nosi vse stroške, ki so povezani s pripravo in predložitvijo ponudb. Predlagatelj mora ponudbo
izdelati v slovenskem jeziku.
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Vsebina obrazcev razpisne dokumentacije:
- Osnovni podatki o predlagatelju (uradni naziv predlagatelja, matična številka predlagatelja, davčna
številka predlagatelja, številka transakcijskega računa, naslov, pošta in kraj, telefon/faks, elektronska
pošta, URL (spletna stran), podatki o odgovorni osebi (ime in priimek, naslov, telefon /faks, elektronska
pošta, funkcija v organizaciji), podatki o kontaktni osebi (ime in priimek, naslov, telefon /faks, elektronska
pošta, funkcija v organizaciji).
-

Izjava odgovorne osebe o resničnosti podatkov, o tem, da nima neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do
Občine Logatec, o zagotovilu sredstev za investicijo, o izvedbi vsebine v skladu z veljavnimi predpisi, o
izvedbi pogodbene obveznosti v roku, o dovoljenju Občinskemu upravnemu organu za preverbo
podatkov iz vloge pri upravljavcih zbirk podatkov in o dovoljenju Občinskemu upravnemu organu za
pridobitev podatkov po uradni dolžnosti ter izjava o seznanjenosti z akti, ki urejajo sofinanciranje
projektov, o tem, da je vloga pripravljena skladno z navodili in o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije.

-

Podatki o projektu (5 X): ime predlagatelja, naziv projekta, opredelitev vsebinskega področja projekta,
opis projekta (naslov, cilj, namen, aktivnosti, nosilec, sodelujoči / izvajalec, reference izvajalca)

-

Finančno ovrednotenje projekta (opisi storitev, dela ali stroškov in izražena vrednost pri predvidenih
odhodkih, predvideni prihodki, terminski plan investicije (kraj in prostor, datum začetka, datum konca),
opombe.

-

Oprema kuverte (ime predlagatelja, naslov predlagatelja, pošta in kraj).

Druge priloge:
- Ustanovni akt oziroma izpisek iz registra, ki dokazuje, da je predlagatelj registriran za opravljanje
dejavnosti na področju turizma.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: upravičenci morajo dodeljena sredstva porabiti v
proračunskem letu, za katerega velja razpis. Načine poročanja, ki so podlaga za izplačilo sredstev in roke za
poročanja bo določala pogodba o sofinanciranju za leto 2019.
Prijavni rok in način pošiljanja kontrolnega obrazca: najkasneje do 4. 3. 2019 do 12. ure v sprejemni
pisarni Občine Logatec ali priporočeno po pošti vključno z datumom 4. 3. 2019.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora zapečatene
vrniti pošiljatelju.
Naslov: na vsaki ovojnici mora biti naveden naslovnik: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni razpis – sofinanciranje turističnih projektov v
občini Logatec za leto 2019 – ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z nazivom (imenom)
predlagatelja in njegovim naslovom. Ti podatki se bodo izpisali tudi v kontrolnem obrazcu. Obrazec naslova
izrežite in ga nalepite na naslovno stran kuverte.
Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno
prečiščeno besedilo in 32/16), je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR (tarif.št.1: 4,50 EUR in
tarif.št.3: 18,10 EUR). Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa poziv – turizem
Znesek: 22,60 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11 75639-7111002-19.
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse, dokazilo lahko nalepijo tudi na sprednjo stran
kuverte.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in
društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem
njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila
pristojnega organa, ki je status podelil.
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Podatki o razpisni dokumentaciji:
http://logatec.tendee.net/ .
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Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Matjaža Martinška, osebno, preko
elektronskega naslova: matjaz.martinsek@logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 606.
Veljavnost sklepa: Ta sklep prične veljati prvi dan po objavi v Logaških novicah.
Številka: 322-1/2019
Datum: 15.1. 2019

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN
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