Uradne objave občine Logatec
Občina Logatec, Tržaška c. 15, Logatec in Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Podružnica Vič-Notranjska, Poslovalnica
Logatec, Tržaška cesta 19a, Logatec objavljata na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi sredstev za spodbujanje razvoja
malega gospodarstva v občini Logatec (LN štev. 5-6/96 in 6-7/97)

JAV N I RAZ PI S

za podelitev dolgoročnih kreditov s subvencionirano
obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Logatec za leto 2004

1. Znesek razpisanih kreditov
Skupni znesek razpisanih dolgoročnih kreditov s subvencionirano obrestno mero za leto 2004 je 89.521.910,58 SIT.
Maksimalna višina odobrenega kredita posameznemu prosilcu je 50% predračunske vrednosti investicije oz. največ
10.500.000,00 SIT.
2. Namen kreditiranja
Namen kreditiranja je pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Logatec. Razpisani dolgoročni krediti se
dodeljujejo za naslednje namene:
• nakup, graditev, prenovo in adaptacijo poslovnih prostorov na obmoèju Obèine Logatec,
• nakup opreme,
• odpiranje novih delovnih mest v povezavi z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva,
• ekološko sanacijo obstojeèih dejavnosti oz. tehnoloških procesov,
• za dejavnost, ki po klasiﬁkaciji spada pod malo gospodarstvo.
3. Prednostni nameni kreditiranja

4. Upravičenci
Upravičenci za dodelitev razpisanih dolgoročnih kreditov so: zasebniki in male gospodarske družbe z do 50 zaposlenimi
delavci s sedežem v Občini Logatec in s slovenskim državljanstvom, ki bodo odobrena sredstva vložili v občini Logatec.
5. Kreditna doba
Doba vračanja dodeljenih dolgoročnih kreditov je 5 let.
6. Višina obrestne mere
Izhodiščna nominalna obrestna mera za prvovrstne kreditojemalce ob subvenciji Občine Logatec in subvenciji NLB,,,
d.d.,Ljubljana je 4,05%.
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Razpisani dolgoročni krediti se bodo prednostno dodelili prosilcem, ki poleg splošnih bančnih pogojev pooblaščene banke
v čim večji meri izpolnjujejo še naslednje pogoje:
• da opravljajo ali bodo opravljali dejavnost, ki je deﬁcitarna za Občino Logatec,
• da uvajajo boljši tehnološki proces od povprečja panoge,
• da razširjajo obseg poslovanja,
• da prvič zaprošajo za kredite in izpolnjujejo predhodne pogoje.
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7. Rok za vložitev prošnje
Prošnjo za odobritev kredita vložijo prosilci osebno oziroma jo oddajo po pošti na Občinski urad Občine Logatec v zaprti
ovojnici s pripisom: «Krediti za malo gospodarstvo - NE ODPIRAJ!«. Rok za prijavo je od dneva objave v Logaških
št.5/2004 do porabe sredstev za posojila. Vse vloge, ki bodo prispele na občinski urad do 15. v mesecu, bo obravnaval
Odbor za spodbujanje razvoja malega gospodarstva do konca tistega meseca in o njih odločal. V osmih dneh po odločitvi
bodo prosilci in izbrana banka sprejeli sklep o dodelitvi subvencije, ki je dokončen. Odbor za malo gospodarstvo bo v
sredstvih javnega obveščanja objavil datum, ko bodo namenska sredstva porabljena.
8. Vsebina prošnje
Prošnja za odobritev kredita mora vsebovati:
• ﬁrmo in sedež podjetja oz. samostojnega podjetnika,
• št. TRR in naslov matične banke,
• kratek opis investicije z obrazložitvijo,
• predračunsko vrednost investicije z viri ﬁnanciranja in terminskim planom investicije,
• višino zaprosenega kredita.
9. Dokumentacija za banko
Fotokopijo prošnje, ki jo je kreditojemalec posredoval Odboru za malo gospodarstvo, predloži tudi Novi Ljubljanski banki,
d.d., Ljubljana, Podružnica Vič-Notranjska, Poslovalnica Logatec, Tržaška cesta 19a, Logatec. Zraven priloži tudi ostalo
dokumentacijo, ki je potrebna za odobritev kredita:
Dokumentacija o pravnem statusu:
• priglasitveni list oz. drug ustrezen dokument o pravnem statusu zasebnika ali tekoči izpisek iz sodnega registra v
primeru gospodarske družbe (dokument ne sme biti starejši od 30 dni),
• potrdilo o davčni številki,
• kopija razvrstitve podjetja po dejavnosti (AJPES),
• kopija osebnega identiﬁkacijskega dokumenta nosilca dejavnosti oz. direktorja družbe,
• izjava o povezanosti oseb (obrazec Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana),
• pisna predstavitev prosilca in njegove dejavnosti (poglavitna dejavnost, poslovne partnerje in pogoje, pod katerimi
sodelujejo, načrti v prihodnosti),
• dokazilo o odprtju transakcijskega računa in podpisni karton (potrjen s strani banke), - samo v primeru, ko prosilec
nima računa odprtega pri pooblaščeni banki,
• potrdilo o solventnosti zasebnika oz. gospodarske družbe, ki ga izdajo banke, - samo v primeru, ko prosilec nima
odprtega računa pri pooblaščeni banki.
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Dokumentacija o poslovanju:
Zasebniki
Overjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2003 s prilogami:
•
bilanca stanja,
•
izkaz poslovnega izida,
•
popisni listi terjatev in obveznosti,
•
odločbi o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti za leti 2002 in 2003 (če sta že bili izdani),
•
podatki o poslovanju zasebnika med letom (obrazec NLB),
•
potrdilo o poravnanih obveznostih državi (DURS).

Pravne osebe
• letno poročilo z računovodskimi izkazi za leti 2002 in 2003,
• medletni podatki o poslovanju v tekoèem letu (obrazec Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana) ali medletna bilanca
uspeha in bilanca stanja.
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Dokumentacija glede investicije in namenske porabe kredita:
• predstavitev in utemeljitev investicije ter plan denarnih tokov za čas kreditiranja oz. investicijski načrt (odvisno od
velikosti investicije),
• gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija, kupoprodajna pogodba, računi in predračuni (odvisno od namena).
Dokumentacija v zvezi z zavarovanjem kredita (odvisno od vrste zavarovanja):
• vpis zastavne pravice na nepremičninah na podlagi sporazuma (hipoteka),
• zemljiškoknjižni izpisek – star največ 8 dni,
• cenitveno poroèilo sodnega cenilca o nepremiènini,
• kopija katastrskega načrta,
• zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana,
• potrdilo o premoženjskem stanju kreditojemalca (davčna uprava),
• izpolnjen vprašalnik – obrazec,
• zastava vrednostnih papirjev,
• potrdilo o stanju vrednostnih papirjev.
10. Odobritev kreditov
Pooblaščena banka bo na osnovi sklepa Odbora za malo gospodarstvo o dodelitvi kredita obravnavala vloge za odobritev
kredita kreditojemalcem v skladu z Merili in postopki za odobravanje naložb v Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana.
11. Pojasnila in informacije
Pojasnila in informacije ter potrebne obrazce v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na Občinskem uradu Občine Logatec,
Tržaška cesta 15, Logatec, tel: 759 06 00, Logatec in na sedežu Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Podružnica
Vič-Notranjska, Poslovalnica Logatec, Tržaška cesta 19a, Logatec, vsak dan od 8. do 15. ure. Kontaktni osebi: Stanislav
Nagode, tel.: 01 750 89 22, in Alojz Joželj, tel.: 01 750 89 20.
Štev: 300-05/04-1
Logatec, 12.05.2004

Maturitetni tečaj – brez plačila
Vse, ki bi radi po rednem šolanju opravili maturo in razmišljate tudi o nadaljevanju šolanja
na eni od slovenskih fakultet, obveščamo, da bo naslednje šolsko leto na Gimnaziji Jurija Vege v
Idriji organiziran maturitetni tečaj. To je enoleten reden in zato tudi brezplačen program za vse,
ki so uspešno končali katerokoli srednjo poklicno, srednjo tehniško ali drugo strokovno šolo in so
prekinili izobraževanje za najmanj eno leto.
V program se lahko vključijo tudi tisti, ki niso končali zgoraj navedenih programov, so pa
zaključili osnovnošolsko izobraževanje, če bodo na šoli uspešno opravili preizkus znanja na ravni
tretjega letnika gimnazije. Tem kandidatom bo šola ponudila tudi pomoč pri pripravi na preizkus.
Predavanja bodo organizirana v popoldanskem času. Program bomo pričeli izvajati v začetku
oktobra, če bo prijavljenih vsaj 30 kandidatov.
Vse informacije o vpisu in poteku šolanja dobite na šoli: tel. 05 3726 800 ali 031 356
627.

3

Uradne objave občine Logatec, 20. maj 2004, št. 5

OBČINA LOGATEC
ŽUPAN
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Na podlagi Zakona o pospeševanju turizma (Ur.l. RS 57/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98,74/98, 70/00 in 51/02) ter 9. in 105. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) je Občinski
svet Občine Logatec na svoji 11. redni seji, dne 13.05.2004, sprejel

PRAVILNIK
o soﬁnanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za soﬁnanciranje letnih programov turističnih društev in Zveze turističnih
društev občine Logatec na območju občine Logatec.
2. člen
Predmet tega pravilnika je dodeljevanje sredstev proračuna Občine Logatec, ki se na podlagi vsakoletnega javnega razpisa
dodelijo turističnim društvom ter Zvezi turističnih društev občine Logatec.
Društvo, ki s svojimi programi kandidira za proračunska sredstva na tem razpisu, ne sme kandidirati z istimi programi na
drugih razpisih Občine Logatec.
3. člen
Upravičenci do sredstev so turistična društva in Zveza turističnih društev občine Logatec, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- da so registrirana po Zakonu o društvih,
- da imajo sedež na območju občine Logatec,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju
turizma.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za soﬁnanciranje turističnih programov na območju občine Logatec za določeno leto se določi v proračunu
občine Logatec za to leto. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v javnem glasilu oziroma
v sredstvih javnega obveščanja.

Uradne objave občine Logatec, 20. maj 2004, št. 5

Javni razpis mora vsebovati:
- naziv in sedež razpisovalca,
- navedbo programov, ki so predmet soﬁnanciranja,
- kdo se lahko prijavi na razpis,
- okvirno višino sredstev, ki se bodo dodeljevala,
- kriterije in merila za izbor programov,
- rok za oddajo prijav,
- naslov, na katerega prosilci vložijo prijave in način dostave,
- rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa,
- okvirni rok za sklenitev pogodbe,
- določitev obdobja za porabo sredstev.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.

5.1.

5. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska komisija, ki jo imenuje Občinski
svet na predlog svetniških skupin.
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5.2.

Člani komisije ne smejo biti predsedniki turističnih društev ali Zveze turističnih društev občine Logatec.
Člani komisije izmed sebe imenujejo predsednika, ki sklicuje in vodi seje. Na sejah komisije se piše zapisnik.
Administrativne in druge operativne naloge za komisijo opravlja občinska služba, pristojna za turizem.

5.3.

Komisija opravlja naslednje naloge:
- sodeluje pri pripravi razpisa in poskrbi za njegovo objavo,
- določi število točk pri posameznem merilu,
- prevzame, odpre in pregleda vse predloge, prispele na javni razpis,
- predloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, izloči iz nadaljnjega postopka,
- točkuje predloge v skladu z merili, določenimi v 7. členu tega pravilnika, na podlagi
točkovnika, ki je sestavni del razpisa,
- določi višino sredstev za posameznega predlagatelja,
- pisno obvesti predlagatelja o odločitvi,
- sodeluje pri pripravi pogodb in spremlja njihovo izvajanje.

5.4.

Po končanem postopku pozove komisija vse izbrane izvajalce programov, da v 15 dneh po vročitvi poziva sklenejo
pogodbo. Če kateri od izvajalcev v tem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je svoj predlog programa umaknil.
Sredstva, ki so bila dodeljena temu izvajalcu, se razporedijo za druge namene turizma v občini.

5.5.

Z društvi sklene Občina Logatec pogodbo o soﬁnanciranju, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
- naziv in naslov društva,
- navedbo programov,
- višino dodeljenih sredstev in način soﬁnanciranja,
- način nadzora nad porabo sredstev,
- določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Logatec bo soﬁnancirala programe turističnih društev in Zveze turističnih društev občine Logatec v višini
največ do 50% celotne vrednosti programa.
Pogodbeni znesek bo društvo prejelo v enem delu, in sicer v roku 30 dni od dneva, ko je komisija prejela vsebinsko
in ﬁnančno poročilo o izvedenem programu z dokazili o porabljenih sredstvih.
V primeru, da društvo ne more dokazati porabe sredstev v višini pogodbeno odobrenega zneska, ima komisija
pristojnost, da odobri izplačilo le v višini dokazane porabe.

6. člen
Predmet soﬁnanciranja turistične dejavnosti društev na območju občine Logatec so praviloma programi z naslednjimi
vsebinami:
- izvajanje promocijskih programov lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih
sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
- izdajanje promocijskega materiala: brošure, zgibanke, razglednice ipd.,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri programih pospeševanja turizma: organizacija in
izvedba raznih natečajev (npr. »spominek občine«, »najlepše urejena hiša«, »najlepši balkon«, »najlepša
domačija«) ipd.,
- programi na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanja
turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih
poti, razgledišč, čistilne akcije ipd.,
- organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
- programi za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organiziranje raznih delavnic, predavanj, predstavitev,
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
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III. VSEBINSKA DOLOČILA

Uradne objave občine Logatec
IV. MERILA
7. člen
Višina soﬁnanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:

7.1.

Glede na število sodelujočih članov društva, ki so program prijavili na razpis, in glede na
pričakovano število zunanjih udeležencev pri programu.

7.2.

Glede na organizatorja:
- program v celoti organizira prijavljeno društvo,
- program je organiziran v sodelovanju z drugimi društvi, ki sodelujejo na
razpisu,
- program društva, s katerim le sodeluje pri programu, ki ga organizira drugo društvo ali drug prireditelj.

7.3. Glede na raven izvajanja programa:
- program se izvaja na ožji lokalni ravni,
- program se izvaja na ravni občine,
- program se izvaja na medobčinski ravni,
- program se izvaja na državni ravni,
- program se izvaja na meddržavni ravni.

7.4. Glede na vsebino programa:
- predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji,
- predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v tujini,
- izdaja brošure,
- izdaja zgibanke,
- izdaja razglednice,
- organizacija in izvedba raznih natečajev,
- urejanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč,
- vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč,
- čistilne akcije, kjer sodeluje najmanj 15 oseb in ki traja najmanj en dan,
- akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
- etnografske, etnološke poldnevne prireditve,
- ostale poldnevne prireditve,
- etnografske, etnološke celodnevne prireditve,
- ostale celodnevne prireditve,
- organizacija delavnic za otroke in mladino,
- organiziranje raznih delavnic, predavanj,
- oblikovanje novega turističnega proizvoda in njegova ponudba (na trgu).
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Komisija vsako leto glede na prioritete razvoja turizma določi število točk pri posameznih merilih in jih skupaj z razpisom
objavi v občinskem glasilu.
Glede na doseženo število točk se določijo razmerja med vsemi društvi, ki so pravočasno predložila dokazila iz 3. člena
pravilnika. Po izračunu razmerij se razdelijo sredstva, ki so v proračunu za tekoče leto namenjena za soﬁnanciranje letnih
turističnih programov.
8. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in
skupnega števila točk ovrednotenih programov.
9. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati turistične programe v skladu s tem pravilnikom.
10. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje turističnih programov društev, ki je predmet tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v občinskem uradnem glasilu in velja do 31.12.2004.
+
Št.: 333-01/04-1

ŽUPAN OBČINE LOGATEC
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Na podlagi 12. – 15.člena Odloka o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec (LN, 4/01) Komisija
za priznanja občinskega sveta Občine Logatec objavlja

R A Z P I S
za podelitev priznanj Občine Logatec
za leto 2004
Občina Logatec bo ob občinskem prazniku 17. 9. 2004 na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za priznanja
podelila priznanja po Odloku o priznanjih Občine Logatec in o priznanjih župana Občine Logatec.
Priznanje Častni občan Občine Logatec se podeljuje posamezniku za izredno pomembne dosežke na ekonomskem,
znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem področju, s čimer je
posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Logatec doma ali v svetu.
Priznanje Častni občan se lahko podeli tudi tujcu.
Spominska plaketa z znakom se podeljuje za izjemne uspehe in dosežke in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno
delo.
Spominsko plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, pravne osebe oziroma organizacije.
Listina Občine Logatec se podeljuje za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem ali drugem področju ustvarjalnosti in dela,
kar ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Logatec.
Listino Občine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov, društva, vse pravne osebe oziroma organizacije.
Pobudniki za podelitev nagrad so lahko občani občine Logatec, skupine občanov, stranke, župan, krajevne skupnosti,
podjetja in druge organizacije ter skupnosti.
Predlog za priznanja občine mora vsebovati:
 podatke o predlagatelju,
 vrsto predlaganega priznanja občine,
 podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
 obrazložitev predloga,
 dokumente, ki potrjujejo dejstva iz obrazložitve.

Razpisna dokumentacija se lahko zahteva na vložišču Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, pošljite vlogo na naslov: simona.sustersic@logatec.si.
Predlogi naj bodo poslani na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, v zaprtih ovojnicah z oznako
»Razpis – priznanja Občine Logatec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv oz. ime predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
KOMISIJA ZA PRIZNANJA
PREDSEDNIK
Anton Kokelj, l.r.

Štev.: 001-08/04-1
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Rok za prijavo predlogov je do 30. 6. 2004 do 10. ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošto, vključno z
datumom 29. 6.2004. Predlogi morajo biti napisani na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Uradne objave občine Logatec

Glasbena šola Logatec objavlja
razpis
za vpis v šolsko leto 2004/2005

Uradne objave občine Logatec, 20. maj 2004, št. 5

Za vpis izobraževanja v programu glasba, ki traja 4, 6 oziroma 8 let je vpis omejen. Nekateri oddelki so
že zasedeni, zato priporočamo, da za tekoče informacije o vpisu pokličete na telefon 01 754 33 04.
Za vpis izobraževanja v programu glasba – TAMBURICA je priporočljiva starost od 9 do 11 let;
omejitev pri vpisu ni.
Druge vzgojno izobraževalne dejavnosti:
 Jazz-rock – pop kitara,
 bas kitara,
 električne klaviature
 bobni.
Omejitev pri vpisu ni.
Kandidate bomo vpisovali od 25. do 27. maja od 18. do 20. ure v glasbeni šoli.
Za vse informacije pokličite na telefonsko številko 01 754 33 04.
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