Uradne objave občine Logatec
Na podlagi določil 3. člena Pravilnika o Februarskih priznanjih Občine Logatec, sprejetega dne 20. 7. 1999,
objavljam

RAZPIS
za podelitev Februarskih priznanj Občine Logatec
za leto 2004

I.
Februarsko priznanje je najvišje priznanje, ki ga podeljuje Občina Logatec posameznikom
za izjemne dosežke ali za življenjsko delo na področju kulture v najširšem pomenu.
II.
Predlagatelji so lahko posamezniki, društva, organizacije, skupnosti ali upravni organi.
Predlogi morajo biti pisni, na obrazcih, ki so na voljo v vložišču Občine Logatec in jih je
treba oddati v zaprtih ovojnicah z oznako: »NE ODPIRAJ – FEBRUARSKO
PRIZNANJE«. Zadnji rok za oddajo predlogov, naslovljenih na Občino Logatec, Odbor
za šolstvo, šport in kulturo, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, je 18. november 2004 do
10. ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom
17.11.2004.

O prejemnikih priznanj odloča odbor na podlagi mnenja pristojne komisije. Priznanja
bodo podeljena na občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, februarja
2005.

Župan
Občine Logatec
Janez NAGODE, l.r.

Datum: 29.09.2004
Številka: 66-01/04-2
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III.

Uradne objave občine Logatec
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju letnih projektov mladinskih organizacij v Občini Logatec (LN,
št.7/2004), Občina Logatec, Tržaška c.15, Logatec objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV MLADINSKIH ORGANIZACIJ
ZA LETO 2004
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NAROČNIK Občina Logatec, Tržaška c.15, 1370 Logatec.
PREDMET RAZPISA so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2004, namenjena
sofinanciranju projektov mladinskih organizacij v Občini Logatec.
PREDLAGATELJI so pravni subjekti, nevladne in neprofitne organizacije, mladinske organizacije oz. društva
občine, ki so registrirani za opravljanje mladinskih dejavnosti
Izjemoma se sofinancirajo tudi projekti izvajalcev-fizičnih oseb s stalnim prebivališčem v občini, če se projekt
izvaja na območju občine in pomeni bistveno popestritev projektov, namenjenih mladini.
OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV je 4.000.000 SIT.
VSEBINE IN MERILA so določena v prilogi Pravilnika o sofinanciranju letnih projektov mladinskih
organizacij v Občini Logatec (LN, št.7/2004). Priloga tega razpisa je tudi točkovnik z določitvijo prioritet za
leto 2004.
RAZPISNI POGOJI Kandidirajo lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena pravilnika.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA se lahko zahteva od 18.10.2004, na vložišču Občine Logatec, Tržaška
c. 15, Logatec-I. nadstropje. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite vlogo na
naslov; urad@logatec.si
ROK ZA ODDAJO PONUDB najkasneje do 5.11.2004, do 10.ure v vložišču Občine Logatec ali s
priporočeno pošiljko vključno z datumom 5.11.2004. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
NASLOV PREDLOŽITVE PRIJAV Občina Logatec, Tržaška c. 15, 1370 Logatec. Ponudbe morajo biti
oddane v zaprtih kuvertah z oznako: JAVNI RAZPIS- SOFINANCIRANJE LETNIH PROJEKTOV
MLADINSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2004-NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden
naziv (ime) predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
SKLEP O IZBIRI PONUDNIKOV bodo ponudniki prejeli v roku 15 dni po preteku roka za oddajo
prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo sklenjene z izbranimi ponudniki v 15 dneh po uspešno
končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem
letu, za katerega velja javni razpis.
Številka: 65-01/04
Datum. 8.10.2004
ŽUPAN
OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE l.r.
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TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE IN DOLOČITEV PRIORITET
SOFINANCIRANJA PROJEKTOV
MLADINSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2004

Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:

7.2.

7.3.

št. točk

GLEDE NA ŠTEVILO
- udeležencev pri organizaciji in realizaciji projekta:
do 10 sodelujočih
do 20 sodelujočih
do 25 sodelujočih
do 30 sodelujočih
do 40 sodelujočih
nad 40 sodelujočih

10
15
20
25
30
35

- potencialnih udeležencev, ki so se na projekt odzvali kot
obiskovalci, poslušalci, gledalci, tekmovalci,…:
do 20 udeležencev
do 50 udeležencev
do 100 udeležencev
do 200 udeležencev
nad 200 udeležencev

10
15
20
25
30

- občinskih društev in klubov, ki sodelujejo pri realizaciji projekta:
sodeluje 1 društvo/klub
sodeluje do 5 društev/klubov
sodeluje nad 5 društev/klubov

5
10
15

GLEDE NA ORGANIZATORJA
- projekt v celoti organizira prijavljena organizacija oz. društvo,
- projekt je organiziran v sodelovanju z drugimi organizacijami,
ki sodelujejo na razpisu,
- projekt organizacije oz. društva, s katerim le sodeluje pri projektu
ki ga organizira društvo ali drug prireditelj
GLEDE NA POMEMBNOST
- inovativnost projekta,
- reference predlagatelja,
- širša medijska odmevnost projekta,
- ustreznost finančne konstrukcije,
- dolgoročni pomen projekta z vidika uveljavljanja mladih ustvarjalcev,
- nekomercialni značaj projekta.
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7.1.
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7.4.

7.5.

GLEDE NA RAVEN IZVAJANJA PROGRAMA
- projekt se izvaja na ožji lokalni ravni,
- projekt se izvaja na ravni občine.

10
30

GLEDE NA VSEBINO PROGRAMA
- organiziranje in izvedba tekmovanj, okroglih miz, javnih tribun,
razstav, tečajev, delavnic, izletov…
- prireditve v večjem obsegu, ki združujejo mladino in ostale občane,
- organiziranje in izvedba prireditev za mlade, ki omogočajo
aktivno sodelovanje vsem udeležencem,
- izvedba avtorskih projektov na področju mladinskih dejavnosti
- osveščanje in vzgoja mladih v duhu solidarnosti
in strpnega odnosa do drugačnosti,
- vzpodbujanje zanimanja za znanost o razvoju družbe in procesih v njej.

30
40
50
10
20
10

Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako leto posebej na podlagi razpoložljivih
proračunskih sredstev in skupnega števila točk odobrenih projektov.

OBVESTILO
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Odbor za pospeševanje razvoja malega gospodarstva občine Logatec vas obvešča, da Javni razpis za podelitev
dolgoročnih kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Logatec za leto 2004 še vedno poteka in da so sredstva še na voljo. Vse interesente vabimo, da se
čimprej prijavijo na razpis, ki je bil objavljen že v Logaških, št. 5/2004. Razpisni obrazci so na voljo v Novi
Ljubljanski banki, d.d., Tržaška cesta 19 a, Logatec ter na vložišču Občine Logatec, Tržaška cesta 15.

Odbor za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva
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