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Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110-02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA)
in Statuta Ob�ine Logatec (LN, št. 5/99) je Ob�inski svet Ob�ine Logatec na svoji 4. redni seji dne
29.03. 2007, sprejel

PRAVILNIK O PRIZNANJIH NA PODRO�JU ŠPORTA V OB�INI
LOGATEC
1 .�len
Ob�ina Logatec dolo�a s tem pravilnikom na�in, pogoje in kriterije, na podlagi katerih se
posameznikom, posameznicam, ekipam in društvom izreka priznanje za dosežene športne
uspehe.
2. �len

3. �len
Priznanji sta:
- Priznanje za izjemne dosežke na podro�ju športa v ob�ini Logatec,
- Priznanje za življenjsko delo na podro�ju športa v ob�ini Logatec.
4. �len
Priznanje za izjemne dosežke na podro�ju športa v ob�ini Logatec se podeljuje najboljšim
športnikom, športnicam in športnim ekipam za vidnejše športne dosežke v državnem in
mednarodnem merilu, športnim delavcem in delavkam za izjemne dosežke pri organizaciji, razvoju
in promociji logaškega športa, za uspešno znanstveno in publicisti�no delovanje na podro�ju
športa, za uspešno izvedbo športno tekmovalnih ali množi�nih prireditev ter športnim društvom,
posameznikom in posameznicam ob njihovih visokih jubilejih.
5. �len
Priznanje za življenjsko delo na podro�ju športa v ob�ini Logatec se podeljuje za dolgoletno
življenjsko delo posameznikom in posameznicam in je enkratna.
6. �len
Priznanja na podro�ju športa v ob�ini Logatec se podeljujejo na slovesnosti, ki jo organizira Ob�ina
Logatec v sodelovanju s športnimi organizacijami, ki imajo v svojih vrstah dobitnike in dobitnice
priznanj s podro�ja športa v ob�ini Logatec.
7. �len
(1) Javni razpis za podelitev priznanj na podro�ju športa v ob�ini Logatec vodi posebna komisija.
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Z namenom popularizacije športne dejavnosti, nagrajevanja dela in dosežkov posameznikov,
posameznic, ekip in društev na podro�ju športa v ob�ini Logatec, Ob�ina Logatec razglaša in
podeljuje priznanja najboljšim posameznikom, posameznicam, ekipam in društvom, ki so športno
aktivni na podro�ju ob�ine Logatec.
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(2) Komisijo imenuje župan Ob�ine Logatec iz vrst športnikov, športnic, športnih delavcev in delavk
ter ob�anov in ob�ank za obdobje štirih let. Komisija šteje pet �lanov. �lani komisije izmed sebe
izvolijo predsednika/predsednico komisije, ki vodi delo komisije in razglasi rezultate.
(3) Komisija je sklep�na, �e je na seji prisotnih ve� kot polovica �lanov. Komisija sprejema sklepe z
navadno ve�ino prisotnih �lanov. Seje sklicuje predsednik/predsednica komisije, jih vodi ter
podpisuje dokumente, ki jih sprejme komisija. �lan komisije, ki je kandidat za priznanje, ne more
sodelovati na sejah, na katerih se obravnavajo predlogi za priznanja.
8. �len
(1) Javni razpis za podelitev priznanj na podro�ju športa v ob�ini Logatec se objavlja vsako leto v
ob�inskem glasilu in na spletni strani Ob�ine Logatec. Razpis vklju�uje eno letno obdobje.
(2) Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo predlagatelji, in sicer ob�ani in ob�anke ter
športne organizacije ob�ine Logatec.
(3) Za priznanja v ob�ini Logatec so lahko predlagani:
- športniki in športnice, športne ekipe, športni delavci in delavke, ki tekmujejo ali delujejo v
športnih društvih s sedežem v ob�ini Logatec,
- športniki in športnice, športni delavci in delavke, s stalnim bivališ�em v ob�ini Logatec, ki
tekmujejo ali delujejo v športnih društvih izven ob�ine Logatec.
9. �len
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(1) Predlogi morajo vklju�evati:
- naziv priznanja, za katero se kandidata, kandidatko predlaga,
- ime in priimek oziroma naziv kandidata, kandidatke z rojstnimi podatki,
- naslov kandidata, kandidatke,
- športni dosežek, delo oziroma jubilej, za katerega se kandidata, kandidatko predlaga za
priznanje z utemeljitvijo predloga,
- ime predlagatelja kandidata, kandidatke.
(2) Predlogi za priznanja morajo biti poslani komisiji v razpisanem roku na posebnem obrazcu z
zahtevanimi podatki.
10. �len
Izbor kandidatov za priznanja izvede komisija na podlagi pravilnika in jih da v potrditev Odboru za
šolstvo, šport in kulturo Ob�inskega sveta Ob�ine Logatec.
11. �len
Ta pravilnik za�ne veljati petnajsti dan po objavi v ob�inskem uradnem glasilu.

Številka: 007-7/2007-1
Datum: 19.03.2007
Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN OB�INE LOGATEC
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Na podlagi 9. �lena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 ZSDP, 110-02 ZGO-1 in 15/03
ZOPA), 29. �lena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB-1, 21/06-odl US, 14/07
ZSPDPO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZDT-B,
56/02 ZJU, 127/06 ZJZP in 14/07 ZSPDPO) ter 9. in 105. �lena Statuta Ob�ine Logatec (LN, št. 5/99) je
Ob�inski svet Ob�ine Logatec na svoji 4. redni seji dne 29.03. 2007 sprejel

PRAVILNIK O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH PRAVILNIKA O VREDNOTENJU
ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V OB�INI LOGATEC
1. �len
V naslovu Pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v ob�ini Logatec (LN, št. 3/06, v nadaljevanju:
pravilnik) se beseda »vrednotenju« nadomesti z besedo »sofinanciranju«.
2. �len
(1) V prvi alineji prvega odstavka 4. �lena pravilnika se besedilo »imajo sedež društva v ob�ini« v celoti
nadomesti z besedilom »delujejo na razpisnem obmo�ju ob�ine«.
(2) V peti alineji prvega odstavka 4. �lena pravilnika se besedi »preteklega leta« nadomesti z besedilom
»za preteklo leto«.
3. �len
V drugem odstavku 5. �lena pravilnika se besedilo »v 4. �lenu« nadomesti z besedilom »v 3. �lenu«.

V prvem odstavku 9. �lena pravilnika se �rta besedo »nepristranska«.
5. �len
V 10. �lenu pravilnika se doda nov peti odstavek z naslednjim besedilom: »Komisija pripravi vsako leto
to�kovnik oz. normative za vrednotenje programov športa, pri katerem upošteva tudi dolo�bo 36. �lena
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), ki dolo�a, da se društvu, ki ima status društva v javnem
interesu, skupnemu številu doseženih to�k, prišteje še dodatnih 20 % doseženih to�k«. Dosedanji peti
odstavek postane šesti odstavek, v katerem se besedilo »komisija predloži ob�inskemu svetu«
nadomesti z besedilom »komisija predloži Odboru za šolstvo, šport in kulturo pri Ob�inskem svetu«.
6. �len
V prvem odstavku 12. �lena pravilnika se �rtajo besede »Komisija ima pristojnost, da glede na
posamezno prijavo programa strokovnega kadra in najema objekta, glede na zgornjo in spodnjo mejo
sofinanciranja, dolo�i to�ke«.
7. �len
V celoti se �rta 15. �len pravilnika.
8. �len
Ta pravilnik za�ne veljati naslednji dan po objavi v ob�inskem uradnem glasilu.
Številka: 007-6/2007-1
Datum: 19.03.2007
Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN OB�INE LOGATEC
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Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 UPB2), Zakona o humanitarnih
organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 ZDru-1), Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list,
RS št. 108/02 in 61/06 ZDru-1), Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB1, 21/06-odl.US in 14/07-ZSPDPO), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 ZDT-B in 56/02 ZJU in 127/06 ZJZP in
14/07 ZSPDPO) in ob smiselni uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
24/06-UPB2 in 105/06 ZUS-1) ter Statuta Ob�ine Logatec (LN, št. 5/99) je Ob�inski svet Ob�ine
Logatec na svoji 4. redni seji dne 29.03. 2007 sprejel

PRAVILNIK

O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI HUMANITARNIH ORGANIZACIJ,
KI DELUJEJO NA OBMO�JU OB�INE LOGATEC
I. SPLOŠNE DOLO�BE

1. �len

Ta pravilnik ureja na�in dela Ob�ine Logatec (v nadaljevanju: ob�ina) v postopkih izbire, sklepanja
pogodb in izvajanja nadzora nad pogodbami, sklenjenimi z izvajalci na podro�ju humanitarnih
dejavnosti.
2. �len
Ob�ina sofinancira izvajanje humanitarnih in socialnih programov ter projektov organizacij za reševanje
socialnih stisk in težav oziroma za reševanje socialnih potreb posameznikov.
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3. �len
Finan�na sredstva ob�inskega prora�una se oblikujejo v okviru ob�inske prora�unske postavke 20004,
ki vsebuje na�rtovana sredstva za sofinanciranje programov iz prejšnje to�ke tega pravilnika.
II. POGOJI ZA FINANCIRANJE

4. �len

Izvajalci programov, ki delujejo na podro�ju humanitarnih dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
� so vpisane v register ali v razvid po veljavni zakonodaji,
� so dobrodelne organizacije, organizacije za samopomo�, invalidske organizacije ter druge
prostovoljne in neprofitne organizacije,
� izvajajo najmanj en humanitarni, socialni program ali program ob�inskega pomena z elementi
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin v ob�ini,
� imajo v skladu s 5. �lenom tega pravilnika, za obdobje, ki je dolo�eno v razpisni dokumentaciji,
izdelan, finan�no ovrednoten, letni delovni program, iz katerega so razvidni delovanje, programi
in projekti,
� imajo �lane in uporabnike izvedenega programa s stalnim bivališ�em v ob�ini Logatec.
III. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

5. �len

(1) Pri ocenjevanju finan�no ovrednotenih letnih delovnih programov humanitarnih organizacij se
upoštevata naslednji merili: vsebina letnega programa in �lanstvo.
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(2) Vsebina letnega programa:
� posebni programi ali projekti za zmanjševanje in prepre�evanje socialnih stisk na obmo�ju
ob�ine Logatec,
� organizacija predavanj in delavnic na obmo�ju ob�ine Logatec,
� organizacija humanitarnih in dobrodelnih prireditev na obmo�ju ob�ine Logatec,
� založništvo,
� navedba prisotnosti drugih sofinancerjev, kot so druge ob�ine, državne ustanove, donatorji in
podobno.
(3) �lanstvo:
� sedež izvajalca programa ali projektov humanitarnih dejavnosti v ob�ini Logatec ali izven nje,
� število uporabnikov humanitarnega, socialnega programa ali projektov s stalnim bivališ�em v
ob�ini Logatec,
� število izvajalcev s posebnimi znanji in veš�inami s stalnim bivališ�em v ob�ini Logatec,
� vklju�evanje prostovoljcev pri izvajanju projektov / programov s stalnim bivališ�em v ob�ini
Logatec.
IV. PREDNOSTI PRI IZBIRI FINANCIRANJA DEJAVNOSTI

Pri dolo�enih programih in projektih humanitarnih organizacij se lahko prednostno upošteva:
� nujnost programa oziroma, �e bi se z ukinitvijo programov in projektov bistveno poslabšala
socialna varnost uporabnikov ali otežilo reševanje ogroženih ljudi in življenj,
� uspešno izvajanje programov v daljšem �asovnem obdobju.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
V. A Postopek javnega razpisa

7. �len

Postopek javnega razpisa se izvede skladno z dolo�ili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razen
�e ta pravilnik ne dolo�a druga�e.
8. �len
Župan sprejme sklep o za�etku postopka za izbiro programov ali projektov, ki mora vsebovati najmanj
naslednje elemente:
- naziv in sedež razpisovalca,
- predmet razpisa (razpisno podro�je, dejavnost),
- kdo se lahko prijavi na razpis,
- okvirno višino sredstev, ki se bo dodeljevala,
- kriterije in merila za izbor,
- kraj, �as in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
- rok za oddajo predlogov in na�in oddaje (datum, �as, naslov, oznaka),
- rok za izdajo sklepov o izbiri in sklenitev pogodb,
- obdobje za porabo dodeljenih sredstev.
9. �len
(1) Razpis se objavi v ob�inskem glasilu in na spletnih straneh Ob�ine Logatec.

-2-
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(2) V �asu razpisa mora biti dokumentacija razpisa dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani in
sedežu Ob�ine Logatec.
10. �len
(1) Vloge se sprejemajo v vložiš�u Ob�ine Logatec.
(2) Vsaka vloga ter njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
(3) Uradna oseba vložiš�a, ki sprejema vloge, prispele na razpis, na vsaki vlogi jasno ozna�i datum
prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak na�in evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo
vloge.
11. �len
(1) Vloga, prispela na razpis, je pravo�asna, �e je prispela v roku, dolo�enem v besedilu razpisa.
(2) Vloga je popolna, �e vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih dolo�a besedilo razpisa.
(3) Vloga se šteje za popolno tudi v primeru, �e se je prijavitelj prijavil na ve� sklopov ali podro�ij istega
razpisa in je samo eni od vlog priložil vse obvezne sestavine.
(4) Upravi�ena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, dolo�ene v besedilu razpisa.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
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12. �len
(1) Strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) je posvetovalno telo župana za posamezna podro�ja
oziroma vidike humanitarne dejavnosti, katere �lane imenuje župan na predlog svetniških skupin.
(2) Svetniške skupine predlagajo �lane komisije, z njihovim soglasjem, izmed strokovnjakov s podro�ja
humanitarnih dejavnosti v ob�ini.
(3) Komisijo sestavljajo trije �lani. Njen mandat je štiri leta in sovpada z mandatom ob�inskega sveta.
�lani in �lanice komisije na konstitutivni seji imenujejo predsednika / predsednico, ki sklicuje in vodi
seje.
(4) Komisija, za neposredno in enotno uporabo posameznih meril iz 5. in 6. �lena tega pravilnika,
sprejme za podro�je razdeljevanja sredstev humanitarnim organizacijam, ki delujejo na obmo�ju ob�ine
Logatec, to�kovnik, s katerim raz�leni in natan�neje opredeli posamezne elemente teh meril.
13. �len
(1) Vloge, prispele na razpis, odpre komisija.
(2) Komisija o postopku odpiranja vlog sestavi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje podatke:
– naslov, prostor in �as odpiranja vlog,
– imena navzo�ih �lanov komisije,
– ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravi�ene osebe,
– seznam vlog, ki ustrezajo pogojem poziva ali razpisa.
(3) Komisija preda vloge pristojnemu uslužbencu, ki zanjo pripravi povzetek vlog (preglednico s
klju�nimi podatki).
-3-
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14. �len
Na podlagi ugotovitev iz zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih
niso
vložile upravi�ene osebe, ob�inska uprava izda sklep o zavrženju takih vlog.

15. �len
Presojo in ocenjevanje vseh pravo�asnih in popolnih vlog upravi�enih oseb izvede komisija, ki
ovrednoti
programe ali projekte glede na v razpisu objavljene kriterije ter pripravi poro�ilo.
16. �len
Poro�ilo komisije mora vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali
zavrnitev posameznega programa ali projekta. Iz obrazložitve mora biti razvidna povezava med kriteriji
razpisa in razlogi za predlagano odobritev ali zavrnitev.

Kon�ni predlog komisije vklju�uje:
- dosežene to�ke,
- pisno utemeljitev in
- predlog komisije o višini sofinanciranja programa ali projekta.
18. �len
Ob�inska uprava izda odlo�bo o sofinanciranju programov ali projektov.
V. B Sklepanje in izvajanje nadzora nad pogodbami
19. �len
(1) Na podlagi izdane odlo�be o sofinanciranju Ob�ina Logatec sklene z izbranim predlagateljem (v
nadaljevanju: izvajalcem) pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z
zagotavljanjem
ob�inskih sredstev za sofinanciranje predmeta pogodbe in njegovo izvedbo.
(2) Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku, dolo�enem v pogodbi, sicer se šteje, da je odstopil
od zahteve za sofinanciranje. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, �e izvajalec Ob�ini Logatec
pisno sporo�i objektivne razloge za podaljšanje roka, oziroma se lahko skrajša v skladu z roki, ki
jih urejajo
predpisi o zaklju�ku prora�unskega leta.
20. �len
(1) Pogodba vsebuje najmanj naslednje sestavine:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, dav�na številka, številka ra�una, zastopnik),
– opredelitev javnega interesa, zaradi katerega se dodeljujejo sredstva,
-4-
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– predmet pogodbe,
– naziv, obseg, �as realizacije, celotno vrednost in višino sofinanciranja projekta ali
programa in posameznih programskih sklopov,
– trajanje pogodbe,
– rok, do katerega lahko izvajalec �rpa finan�na sredstva,
– elemente zahtevkov za izpla�ila v primeru, da so potrebni,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– obveznost navajanja Ob�ine Logatec kot sofinancerja,
– obveznost poro�anja izvajalca Ob�ini Logatec,
– na�in nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
– dolo�ilo o sankcijah, �e izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni
predmeta pogodbe,
– dolo�ilo, da mora izvajalec sproti obveš�ati Ob�ino Logatec o spremembah, ki lahko
vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– datum podpisa, podpis in žig.
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi dodatne sestavine. Pristojni
uslužbenci so praviloma tudi skrbniki pogodb.
21. �len
Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev
programov ali projektov, ki so prejeli javna sredstva, in namensko uporabo sredstev.
22. �len
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Izvajalec je dolžan obvestiti Ob�ino Logatec o spremembi okoliš�in, ki utegnejo vplivati na izpolnitev
njegovih pogodbenih obveznosti, v pogodbeno dolo�enem roku, po nastanku spremembe, oziroma, ko
je za spremembo izvedel.
23. �len
(1) Izvajalec je dolžan Ob�ini Logatec po pozivu in navodilih pristojnega uslužbenca predložiti zaklju�no
poro�ilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z roki, dolo�enimi v pogodbi.
(2) S pogodbo je lahko dolo�ena tudi obveznost delnega poro�anja. V primeru dvoma lahko skrbnik
pogodbe zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana s predmetom pogodbe.
(3) Skrbnik pogodbe pripravi celovito evalvacijo izvedenih programov in projektov ter evalvacijo
doseganja ciljev poziva ali razpisa.
VI. KON�NA DOLO�BA

24. �len

Ta pravilnik za�ne veljati naslednji dan po objavi uradnem glasilu Ob�ine Logatec.
Številka: 007-9/2007-1
Datum: 19.03.2007
Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN OB�INE LOGATEC

-5-
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Na podlagi 2. in 7. �lena /Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 110/02 ZDT-B, 56/02 ZJU, 127/06 ZJZP in 14/07 ZSPDPO), 39. �lena Statuta Ob�ine
Logatec (Logaške novice, št. 5/99), v povezavi z 9. �lenom Zakona o varstvu kulturne
dediš�ine (Uradni list RS, št. 7/99 UPB-1, 110/02 ZGO-1 in 126/03 ZVPOPKD), Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB-1, 21/06-odl US, 14/07 – ZSPDPO) in
Zakona o uresni�evanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 ZFO-1
in 7/07-odl.US) je Ob�inski svet O�ine Logatec na svoji 4. redni seji dne 29. 3. 2007 sprejel

PRAVILNIK O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH PRAVILNIKA O
SOFINANCIRANJU AKCIJ ZAŠ�ITE KULTURNE DEDIŠ�INE V OB�INI
LOGATEC

Pravilnik o sofinanciranju akcij zaš�ite kulturne dediš�ine v ob�ini Logatec (LN, št. 7/05, v
nadaljevanju Pravilnik) se dopolni tako, da se za 3. alineo drugega odstavka 13, �lena
Pravilnika dodajo 4., 5. in 6. alinea z naslednjim besedilom:
- enota je del kulturno-turisti�ne ponudbe ob�ine,
- lastnik ali najemnik enote vodi letno evidenco ogledov,
- enota je vpisana v projekt regijskega razvojnega na�rta.
2. �len
Ta pravilnik za�ne veljati naslednji dan po objavi v ob�inskem uradnem glasilu.

Številka: 007-5/2007-1
Datum: 19.03.2007
Janez NAGODE
ŽUPAN OB�INE LOGATEC, l.r.
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Na podlagi 12.–15. �lena Odloka o priznanjih Ob�ine Logatec in o priznanjih župana ob�ine Logatec (LN, 4/01)
Komisija za priznanja ob�inskega sveta Ob�ine Logatec objavlja

R A Z P I S
za podelitev priznanj Ob�ine Logatec
za leto 2007
Ob�ina Logatec bo ob ob�inskem prazniku na slavnostni seji ob�inskega sveta na predlog Komisije za priznanja
podelila priznanja po Odloku o priznanjih Ob�ine Logatec in o priznanjih župana Ob�ine Logatec.
Priznanje �astni ob�an Ob�ine Logatec se podeljuje posamezniku za izredno pomembne dosežke na
ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno izobraževalnem, športnem, humanitarnem ali drugem
podro�ju, s �imer je posameznik izjemno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju ob�ine Logatec doma ali v
svetu.
Priznanje �astni ob�an 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 ob�anov, društva, pravne osebe oziroma organizacije.
Listina Ob�ine Logatec se podeljuje za posebne uspehe in dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za
nadaljnje ustvarjalno delo na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehni�nem, kulturnem ali drugem podro�ju
ustvarjalnosti in dela, kar ima poseben pomen za razvoj in napredek Ob�ine Logatec.
Listino Ob�ine Logatec lahko prejmejo posamezniki, skupine ob�anov, društva, vse pravne osebe oziroma
organizacije.
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Pobudniki za podelitev nagrad so lahko ob�ani ob�ine Logatec, skupine ob�anov, stranke, župan, krajevne
skupnosti, podjetja in druge organizacije ter skupnosti.
Predlog za priznanja ob�ine mora vsebovati:
� podatke o predlagatelju,
� vrsto predlaganega priznanja ob�ine,
� podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
� obrazložitev predloga,
� dokumente, ki potrjujejo dejstva iz obrazložitve.
Rok za prijavo predlogov je do 15. 06. 2007 do 10. ure v vložiš�u Ob�ine Logatec ali s priporo�eno pošto, vklju�no
z datumom 15. 06. 2007. Predlogi morajo biti podani na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija se lahko zahteva na vložiš�u Ob�ine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. �e želite prejeti
dokumentacijo po e-pošti, pošljite vlogo na naslov: renata.gutnik@logatec.si.
Predlogi naj bodo poslani na naslov: Ob�ina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, v zaprtih ovojnicah z
oznako »Razpis – priznanja Ob�ine Logatec – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv oz.
ime predlagatelja, njegov sedež in poštni naslov.
KOMISIJA ZA PRIZNANJA
PREDSEDNICA
Janja Nagode, l.r.

Štev.: 094-7/2007-1
Datum: 05.04.2007
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Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na podro�ju kulture v Ob�ini Logatec, v letu 2007

Ob�ina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec na podlagi 23. �lena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na
podro�ju kulture v Ob�ini Logatec (LN, št. 3/2006), objavlja,

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODRO�JU KULTURE V OB�INI LOGATEC ZA LETO 2007

PREDMET RAZPISA: so finan�na sredstva prora�una Ob�ine Logatec za leto 2007, namenjena sofinanciranju redne
dejavnosti, sofinanciranju projektov društev in sofinanciranju najemnin prostorov za dejavnost društev.
PREDLAGATELJI: so lahko društva, ki imajo sedež v Ob�ini Logatec in delujejo na naslednjih podro�jih: glasbena
dejavnosti, gledališka in lutkovna dejavnosti, folklorna in etno dejavnost, plesna dejavnost, literarna dejavnost, filmska
in video dejavnost, likovna dejavnost, fotografska dejavnost in multimedijska dejavnost.
VIŠINA SREDSTEV: 83.459 EUR

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 20.04.2007, na vložiš�u Ob�ine Logatec, Tržaška c. 15, Logatec-I.
nadstropje. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Renato Gutnik, osebno, ali po telefonu na
številko 7590 633. �e želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporo�ite oziroma pošljite vlogo na naslov:
renata.gutnik@logatec.si
ROK ZA ODDAJO PONUDB: najkasneje do 18.05.2007 do 10. ure v vložiš�u Ob�ine Logatec ali s priporo�eno
pošiljko vklju�no z datumom 18.05.2007. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Ob�ina ne sme prevzeti vlog po izteku roka, dolo�enega v javnem razpisu, temve� jih mora zape�atene vrniti nazaj
pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev vlog se sestane komisija in odpre vse pravo�asno prispele vloge.
Komisija pregleda vse pravo�asno prispele vloge, �e vsebujejo vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in
dokazila ter �e izpolnjujejo pogoje, dolo�ene v tem pravilniku. (formalna popolnost)
Vse nepopolne vloge se izlo�ijo iz nadaljnjega postopka.
NASLOV: Ob�ina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako:
»JAVNI RAZPIS-SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODRO�JU KULTURE 2007-NE
ODPRIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja, njegov sedež in poštna številka.
SKLEP O IZBIRI PONUDNIKOV: bodo ponudniki prejeli najkasneje v roku 30 dni od preteka roka za predložitev
prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi ponudniki v 15. dneh po kon�anem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v prora�unskem letu, za katerega
velja javni razpis.
ŽUPAN
OB�INE LOGATEC
Janez NAGODE l.r.

Številka: 619-1/2007-1
Datum: 05.04.2007
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KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR: so dolo�ena od 7. �lena do vklju�no z 21. �lenom Pravilnika o sofinanciranju
dejavnosti društev na podro�ju kulture v Ob�ini Logatec (LN, št. 3/2006).
Dejavnost snemanja zgoš�enk in priprava videoprojektov se ne bosta upoštevali kot projekt in nista predmet javnega
razpisa.
Vsem društvom, ki so na podlagi javnega razpisa v letu 2006 prejela sredstva, ni potrebno ponovno prilagati statuta kot
obvezne priloge, razen, �e je v tem obdobju prišlo do sprememb. Potrebno pa je priložiti fotokopijo registracije.

U r a d n e

o b j a v e

ZAVEZANCEM ZA DOHODNINO
V novem Zakonu o dohodnini, ki se je za�el uporabljati s 1. 1. 2007 je opredeljena namenitev dela
dohodnine za donacije. Zavezanci lahko namenijo del svoje dohodnine (do 0,5%) upravi�encem za
donacije, med katerimi so na seznamu tudi gasilske organizacije (gasilska društva, gasilske zveze in
Gasilska zveza Slovenije).
PROSIMO ZAVEZANCE ZA DOHODNINO, DA GASILCEM NAMENITE 0,5 % ODMERJENE
DOHODNINE, SAJ VARUJEMO IN REŠUJEMO VAŠO VARNOST IN VARNOST VAŠEGA
PREMOŽENJA.
Dav�ni zavezanci boste lahko zahtevo za namenitev donacije podali že na obrazcu »Napoved za
odmero dohodnine za leto 2006«.
To storite tako, da v obrazec za dohodnino vpišete našo dav�no številko in odstotek dohodnine, ki ga
boste namenili za nas:
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0,5

Naziv društva
Gasilsko društvo DOL. LOGATEC
Gasilsko društvo GORENJI LOGATEC
Gasilsko društvo ROVTE
Gasilsko društvo HOTEDRŠICA
Gasilsko društvo MEDVEDJE BRDO
Gasilsko društvo LAZE - JAKOVICA
Gasilsko društvo vrh sv. Treh kraljev
Industrijsko gasilsko društvo KLI LOGATEC
Gasilska zveza LOGATEC

dav�na številka
83732047
38848988
24970859
38892014
43496679
34374957
87676214
61635081
79450555

Ta sredstva za zavezance ne pomenijo nobenih dodatnih stroškov, ampak se 0,5 % odmerjene
dohodnine nameni to�no dolo�enemu upravi�encu in ne v državni prora�un.
Za vašo odlo�itev za namenitev donacij naši organizaciji se vam iskreno zahvaljujemo in
vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom: »NA POMO�«!
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