Uradne objave občine Logatec
Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00, 79/01, in 30/02), 39. člena statuta
Občine Logatec (Logaške novice, št. 5/99), v povezavi z 9. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99, 10/02), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 19. redni
seji dne 23.06.2005 sprejel

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU AKCIJ ZAŠČITE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI LOGATEC
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in kriterije za soﬁnanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Logatec (v nadaljevanju: akcije).
2. člen
Sredstva za akcije se zagotavljajo v proračunu Občine Logatec v višini, ki je določena z odlokom o proračunu Občine
Logatec za posamezno proračunsko obdobje, ki ga potrdi Občinski svet Občine Logatec.
3. člen
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo občani in društva občine Logatec, ki:
- so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za katero se dodeljuje sredstva ali
- so najemniki kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih v objekt
ali ustrezno soglasje lastnika objekta.
Predlagatelj lahko z isto akcijo kandidira samo na en javni razpis Občine Logatec.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za soﬁnanciranje akcij 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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

naziv in sedež razpisovalca,
področja, ki so predmet soﬁnanciranja,
navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo posamezna akcija ocenjevala,
rok za vložitev vlog,
naslov, na katerega se vložijo vloge in način dostave,
rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi sredstev,
okvirni rok za sklenitev pogodbe,
določitev obdobja za porabo sredstev.

Predlagatelji se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi Občinska uprava.
5. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava 3-članska komisija, ki jo imenuje župan na predlog
političnih strank. Mandat komisije sovpada z mandatom Občinskega sveta.
6. člen
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 uprava.
7. člen

1

Uradne objave občine Logatec, 15. julij, 2005, št. 7

Javni razpis mora vsebovati:

Uradne objave občine Logatec
Komisija opravlja naslednje naloge:
- sodeluje pri pripravi razpisa in poskrbi za njegovo objavo,
- prevzame, odpre in pregleda vse vloge, prispele na javni razpis,
- vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, izloči iz nadaljnjega postopka,
- točkuje vloge v skladu z merili, določenimi v 13. 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.
8. člen
Po končanem postopku pozove komisija vse izbrane izvajalce akcij, da v 15 dneh po vročitvi poziva sklenejo pogodbo. Če
kateri od izvajalcev v tem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je predlog akcije umaknil. Sredstva, ki so bila dodeljena temu
izvajalcu, vendar niso bila porabljena v skladu s pogodbo, lahko komisija s sklepom prerazporedi drugim akcijam.
9. člen
Z izbranimi izvajalci sklene Občina Logatec pogodbo o soﬁnanciranju, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
- naziv in naslov izvajalca,
- navedbo akcije,
- 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 akcije v višini največ do 50% celotne vrednosti akcije.
Pogodbeni znesek bo izvajalec prejel v enem delu in sicer v roku 30 dni od dneva, ko je komisija prejela vsebinsko in
ﬁnančno poročilo o izvedeni akciji z dokazili o porabljenih sredstvih.
V primeru, da izvajalec ne more dokazati porabe sredstev v višini pogodbeno odobrenega zneska, ima komisija pristojnost,
da odobri izplačilo le v višini dokazane porabe.
III. VSEBINSKA DOLOČILA
Iz proračuna občine se soﬁnancira:
a)

10. člen

akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni
za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Logatec;
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b) restavratorske in sanacijsko-konservatorske posege na kulturnih spomenikih;
c)

redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine.

Sredstva za akcije se lahko dodeljuje za vsako fazo obnove in ohranjanja, vključno s pripravo projektov za obnovo kulturne
dediščine na območju občine Logatec.
IV. MERILA
11. člen
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
-

enota je razglašena za kulturni spomenik ali kulturno dediščino oziroma je v postopku razglasitve na območju Občine
Logatec,
posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem pravilniku, morajo biti izvedeni do konca koledarskega leta,
predlagatelj mora imeti zagotovljena ﬁnančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov,
predlagatelj mora pridobiti mnenje odgovornega konservatorja.
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12. člen
Prednost pri soﬁnanciranju bodo imele akcije:
-

glede na stopnjo zaščitenosti,
glede na pomen spomenika,
glede na stopnjo ogroženosti objekta.
13. člen

Višina soﬁnanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
13.1. Glede na stopnjo zaščitenosti enote :
- razglašen kulturni spomenik državnega pomena,
- razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena,
- začasno razglašen kulturni spomenik državnega pomena,
- začasno razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena,
- predlog za razglasitev za kulturni spomenik za državni pomen,
- predlog za razglasitev za kulturni spomenik za lokalni pomen,
- kulturna dediščina.
13.2. Glede na pomen enote:
- enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine,
- enota ima lastnosti kulturnega spomenika,
- kulturna dediščina.
13.3. Glede na stopnjo poškodovanosti objekta:
- enota je brez poškodb,
- enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote,
- enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti enote,
- enoti zaradi poškodb grozi porušitev.
13.4. Akcijo soﬁnancira Ministrstvo za kulturo:
- da,
- ne.

Glede na doseženo število točk se določijo razmerja med vsemi predlagatelji, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje
na razpisu in ki so pravočasno vložili vlogo. Po izračunu razmerij se razdelijo sredstva, ki so v proračunu za tekoče leto
namenjena za soﬁnanciranje akcij zaščite kulturne dediščine.
14. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in
skupnega števila točk ovrednotenih akcij.
15. člen
Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati akcije v skladu s tem pravilnikom.
16. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje akcij, ki je predmet tega pravilnika.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v občinskem uradnem glasilu.
Št.: 015-03/05-4
ŽUPAN OBČINE LOGATEC
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Komisija vsako leto določi število točk pri posameznih merilih in jih skupaj z razpisom objavi v občinskem glasilu.
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Občina Logatec, Tržaška c. 15, Logatec in Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, 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 2005
1. Znesek razpisanih kreditov
Skupni znesek razpisanih dolgoročnih kreditov s subvencionirano obrestno mero za leto 2005 je 66.000.000,00 SIT.
Maksimalna višina odobrenega kredita posameznemu prosilcu je 50% predračunske vrednosti investicije oz. največ 12.300.000,00
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 območju Občine Logatec,
· nakup opreme,
· odpiranje novih delovnih mest v povezavi z ustanavljanjem novih enot malega gospodarstva,
· ekološko sanacijo obstoječih dejavnosti oz. tehnoloških procesov,
· za dejavnost, ki po klasiﬁkaciji spada pod malo gospodarstvo.
3. Prednostni nameni kreditiranja
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.
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.
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6. Višina obrestne mere
Končna obrestna mera za kreditojemalca ob subvenciji Občine Logatec je 3%.
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…… do porabe sredstev
za posojila, oziroma najdlje do 30.09.2005. Vse prošnje, 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,
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· višino zaprošenega kredita.

9. Dokumentacija za banko

Fotokopijo prošnje, ki jo je kreditojemalec posredoval Odboru za malo gospodarstvo, predloži tudi ABANKI VIPA d.d., Oddelek
malega gospodarstva, Dunajska 160, Ljubljana. Zraven priložite 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,
· predstavitev prosilca in njegove dejavnosti (poglavitna dejavnost, poslovne partnerje in pogoje, pod katerimi sodelujejo,
načrti v prihodnosti), v pisni obliki,
· 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.
Dokumentacija o poslovanju:
Zasebniki
Fotokopija napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2004 s prilogami:
· bilanca stanja,
· izkaz poslovnega izida,
· zadnja odločba o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti,
· podatki o poslovanju zasebnika med letom (obrazec Abanke),
· potrdilo o poravnanih obveznostih državi (DURS), ki ni starejše od 1 meseca
Pravne osebe
· letno poročilo z računovodskimi izkazi za leti 2004 in 2003,
· medletni podatki o poslovanju v tekočem letu (obrazec Abanke)

Dokumentacija v zvezi z zavarovanjem kredita (odvisno od vrsta zavarovanja):
· vpis zastavne pravice na nepremičninah na podlagi sporazuma (hipoteka),
· nov, original zemljiškoknjižni izpisek
· cenitveno poročilo sodnega cenilca o nepremičnini ali kupoprodajna pogodba, ki ni starejša od 2 let in iz katere je razvidna
vrednost nepremičnine
· zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav d.d., Ljubljana (le za zasebnike)
· potrdilo o premoženjskem stanju kreditojemalca (davčna uprava),
· 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 Abanki Vipa d.d.
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, in v Abanki Vipa d.d., v oddelku malega gospodarstva v Ljubljani, Dunajska 160, vsak dan od 8
do 15.30. ure. Kontaktni osebi: Marjana Črešnar, vodja, tel: (01) 589-65-65, Tadeja Maznik, tel: (01) 589-65-67.
Štev: 300-05/05-1
Logatec, 04.06.2005

OBČINA LOGATEC
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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).
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POVABILO NOVIM ABONENTOM K VPISU
GLEDALIŠKEGA ABONMAJA
OBČINE LOGATEC IN JSKD OI LOGATEC
Spoštovani ljubitelji gledališča!
V sedmem letu logaškega gledališkega abonmaja Vas Občina Logatec v sodelovanju z Javnim skladom RS za kulturne
dejavnosti OI Logatec vabi k ogledu gostujočih predstav iz različnih slovenskih gledališč. Predstavljamo Vam gledališki
izbor za sezono 2005/2006 in Vas s priloženo prijavnico lepo vabimo k vpisu abonmaja.
Predstave si boste predvidoma lahko ogledali zadnji petek v oktobru, novembru, januarju ter februarju.
1. predstava
Miro Gavran: HOTEL BABILON
Gostuje: Avtonomno gledališče Lili Irt
Režija: Tijana Zinajić
Igra: Violeta Tomič
V komediji Hotel Babilon nastopa enajst oseb, ki pripovedujejo nenavadno zgodbo o ljubezni, ki se je zgodila poleti v
majhnem primorskem mestecu med češko turistko Zuzano Kollarovo in lokalnim zapeljivcem, receptorjem Janezom
Vodopivcem...
2. predstava
Milan Grgić: LJUBO DOMA, KDOR GA IMA
Gostuje: Mojteater
Režija: Marjan Bevk
Igrajo: Roman Končar, Maja Končar/ Ana Facchini, Alida Bevk/ Dunja Zupanec, Rafael Vončina
Ko se 18 letna visoko noseča Lidija po poroki s svojim možem Markom odseli k svojemu novopečenemu tastu, si njena
starša Ela in Jure, kljub zapleteni družinski situaciji, malce oddahneta. Vendar mlada dva se že po nekaj dneh vrneta.
Tastovo stanovanje je res zelo veliko, odnosi pa nevzdržni. In kaj jima preostane drugega, kot da se vrneta v objem ljubečih
in razumevajočih staršev, pa čeprav v skromno dvosobno stanovanje…
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3. predstava
E. Rjazanov, E. Braginski: POLJUB ZA LAHKO NOČ
Gostuje: Gledališče Satirikon
Režija: Viktor Ljubutin
Igrajo: Viktor Ljubutin, Sašo Hribar, Vanja Slapar, Tijana Zinajić/ Vesna Slapar
Štirje stari prijatelji imajo dolgoletno tradicijo: vsako leto se 31. decembra odpravijo v savno. Toda tokrat niti ne slutijo,
kako se bo usoda poigrala z njimi in kakšni neverjetni dogodki bodo sledili…Boris je po dolgih letih samskega življenja
končno zaprosil svoje dekle Špelo za roko. Zato je tokratni obisk savne še posebej vesel dogodek, okronan z velikim
številom popitih kozarcev. Vendar pa se Boris po savni namesto doma znajde na vlaku, kamor so ga – skoraj nezavestnega
– po pomoti posadili njegovi nič bolj trezni prijatelji. Začno se odvijati dogodki, ki jih ne moremo imenovati drugače kot
– čarobni, kajti ljubezen je vedno čarovnija!
4. predstava
Ray Cooney: FUNNY MONEY
Gostuje: Špas teater
Režija: Vinko Möderndorfer
Igrajo: Janez Hočevar-Riﬂe, Bonisegna, Matjaž Tribušon, Mojca Fatur, Slavko Cerjak, Uroš Smolej/ Branko Jordan, Boris
Kerč in Primož Petkovšek-Petko
Kaj bi storili, če bi našli kovček s 735.000 funti, misleč, da vas lastnik ne bo našel? To se zgodi običajnemu družinskemu
računovodju Henryju Perkinsu, ki bi jo rad popihal v Barcelono, vendar njegova žena ni za to. Raje bi ostala doma, saj
je planirala praznovanje Henryjevega rojstnega dne s prijateljema Vicom in Betty. Presenetita jih policijska inšpektorja,
ki se pojavita na vratih. Prvi začne izsiljevati Henryja, medtem ko je drugi prispel, da obvesti Jean o nesreči, ki se je
pripetila njenemu možu. Da ne omenjamo, da kovček z denarjem išče tudi maﬁja. Zmešnjava postaja vse večja, konec pa
nepredvidljiv. Jim bo uspelo pretentati policijo in maﬁjo, ter zbežati s polnim kovčkom?
VPISOVANJE ABONMAJA
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Vpisovanje za NOVE ABONENTE bo potekalo z izpolnjeno prijavnico po pošti na naslov Občina Logatec, Simona
Šušteršič, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec ali osebno v pisarni (Tržaška cesta 13, 1. nadstropje levo pri Nevenki Malavašič
ali Simoni Šušteršič) od 15. julija do 1. avgusta med 8. in 12. ter 13. in 15.00 oz. ob sredah 17.00 uro.
Cena abonmaja je 7.500,00 SIT, znesek pa boste poravnali s prejeto položnico. Možno je tudi plačilo v dveh obrokih.
Informacije o vpisu abonmaja so Vam na voljo na tel. št. 01/759 06 08 (Simona Šušteršič), 01/759 06 10 (Nevenka Malavašič)
ali po elektronski pošti: simona.sustersic@logatec.si, oi.logatec@jskd.si.

GLEDALIŠKI ABONMA OBČINE LOGATEC IN JSKD OI LOGATEC
VPIS ABONMAJA
Podpisani: ________________________________________________________________
(ime in priimek)
Stanujoč: ___________________________________________________________
(ulica, hišna številka)
Številka pošte_______________________ Pošta: ___________________

ŽELIM NAROČITI:_______________ ABONMAJSKIH VSTOPNIC.
(število)
ABONMA BOM PLAČAL-A PO PREJEMU POLOŽNICE
V DVEH OBROKIH
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V ENEM OBROKU
(ustrezno obkroži)
Datum:_____________

Podpis:__________________________
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Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti Obmoèna izpostava Logatec
Tržaška cesta 13, 1370 Logatec

OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec

DIJAKINJA, ŠTUDENTKA!
Občina Logatec, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in društva, ki delujejo v občini Logatec, preko leta organizirajo
različne prireditve, na katerih potrebujejo tudi pomoč hostes. Če te tako delo veseli, te prav lepo vabimo k sodelovanju.
Edini pogoj je, da si polnoletna.
Spodaj priloženo prijavnico izpolni in jo do 1. avgusta 2005 pošlji na naslov: Občina Logatec, Simona Šušteršič, Tržaška
cesta 15, 1370 Logatec. Tvojo prijavo bomo pregledali in se ti oglasili, da se dogovorimo o vseh podrobnostih.

PRIJAVNICA ZA OPRAVLANJE DELA HOSTESE
Ime in priimek:________________________________________________
Naslov in poštna številka:________________________________________
Telefonska številka:_____________________________________________
Datum rojstva:_________________________________________________
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Dosedanje izkušnje na tem področju:_________________________________________
______________________
______________________________________________________________________
_________
______________________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________
__________
______________________________________________________________________
__________
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