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Uradne objave

Uradne objave
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 109/08 in
49/09) in 16. člena statuta Občine Logatec (LN št. 7-8/2008) je Občinski
svet Občine Logatec na 26. redni seji, dne, 17. 12. 2009 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE LOGATEC ZA LETO 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1.člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Logatec za leto 2010 določajo proračun,
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev
občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v
naslednjih zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
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Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davek na premoženje
704
Domači davki na blago in storitve
706
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710
Udeležba na dobičku in dohodki od
od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Denarne kazni
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
72
720
721
722

73
730
731
74
740
741

KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in neopred
metena dolgoročnih sredstev

PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev EU

v EUR

Proračun 2010
15.307.160
12.790.656
9.029.735
7.176.935
1.445.750
407.050
3.760.921
2.141.931

11.000
27.000
30.840
1.550.150
650.000
150.000
500.000

1.866.504
1.274.004
592.500

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402
Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409
Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERJI
410
Subvencije
411
Transferji posameznikom in
gospodinjstvom
412
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413
Drugi tekoči domači transferi
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
430
Investicijski transferi
431
Investicijski transferi pravnim osebam,
ki niso PU
432
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

15.307.160
2.422.859
792.654
118.080
1.335.425
31.200
145.500
4.890.073
180.000
2.657.862
515.193
1.537.018
7.732.345
7.732.345
261.883
151.890
109.993
-

B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 2010
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443
Povečanje namenskega premoženja v
javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

C. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550
Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec
leta 2009
9009
Splošni sklad za drugo stanje 2009

Proračun 2010
300.000
300.000
300.000
-300.000
-300.000
300.000
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3.POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v
prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporablja za
namene, določene v tem zakonu,
b)namenski prihodki ožjih delov občine – krajevne skupnosti,
c) prihodki od takse za obremenjevanje vode,
d) takse za obremenjevanje okolja,
e) sredstva iz državnega proračuna in sredstva iz EU
f ) prihodki iz naslova poslovnega najema infrastrukture
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta.
Pravice porabe na proračunski postavki:
a) 01013 - Namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij
– funkcionarji
b) 06031 - Namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij – delavci
c) 19039 - Namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij
– MIKLAVŽEV VRTEC
d) 18043 - Namenska sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij – KNJIŽNICA,
ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto
za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna
znotraj posameznega glavnega programa v okviru proračunskega
uporabnika, na predlog neposrednega uporabnika odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med
posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija
odhodkov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in
konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov
prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo
za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih
postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki

bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in
investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
a) v letu 2010 70 % navedenih pravic porabe in
b) v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki
bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za
tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena
se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in v
načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja
vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih
vrednost se spremeni za več kot 30% mora predhodno potrditi
občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
a) poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
b) račun stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi
odloka,
c) finančno jamstvo za zapiranje deponije Ostri vrh.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 40.000,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča
o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000,00 EUR župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko
župan dolžniku do višine 1.000,00 EUR odpiše oziroma delno
odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA
SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg
zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina
odločujoč vpliv na upravljanje)
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 1.500.000,00
EUR sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja
prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31.12.2010, o zadolžitvi
pa odloča župan.
Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo
službe za finance Občine Logatec prosta denarna sredstva najprej
ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti
oziroma izvrševanju proračuna.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2010
zadolžijo na podlagi soglasja ustanovitelja.
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke,
te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je Načrt razvojnih programov.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in
načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita
na spletni strani Občine Logatec: http://www.logatec.si
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2011, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi
začasnega financiranja.
12. člen
(uveljavitev odloka)
Številka: 410-168/2009-44
Kraj, datum: Logatec, 17.12.2009
							
OBČINA LOGATEC
ŽUPAN
Janez Nagode l.r.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09),
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- uradno
prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 - odl. US, 112/06 - odl. US,
33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06
– ZJZP), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07- uradno
prečiščeno besedilo, 29/07 - odl. US, 58/07 - odl. US, 16/08 - odl. US,
17/08 (21/08 popr.), 76/08-ZIKS-1C), 3. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07) ter 16.
člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08), je Občinski
svet Občine Logatec na 26. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v občini Logatec
1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/09) se v drugi alineji drugega odstavka 13. člena besedo »štiri« nadomesti z besedo »dve«.
2. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedo »štiri« nadomesti z besedo
»dve«.

Glasilo občine Logatec, 21. december 2009, letnik XL, št. 12
4

3. člen
Ta odlok se objavi v Logaških novicah in začne veljati naslednji dan po
objavi.

2. člen
(1) (So)financirajo se kulturni programi in projekti, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
(2) Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje in investicije
v prostor ter spomeniško varstvo.
3. člen
(1) Sredstva za (so)financiranje kulturnih programov in projektov
se razdelijo v skladu s sprejetimi merili na osnovi javnega razpisa oz.
javnega poziva.
(2) Merila za vrednotenje programov in projektov pred objavo javnega
razpisa, ob soglasju Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta
Občine Logatec, sprejme strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje kulturnih programov in projektov (v nadaljevanju: komisija).
(3) Merila, ki se uporabljajo kot izhodišče za (so)financiranje v skladu
z višino proračunskih sredstev, so določena v točkah. Vrednost točke
se izračuna vsako leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in
skupnega števila točk ovrednotenih programov in projektov. Komisija
lahko v primeru, ko je na javni razpis prijavljenih več programov in projektov, kot je na razpolago proračunskih sredstev, določi prioriteto za
vrednotenje kulturnih programov in projektov.
(4) Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru predlogov,
se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spremeniti.
4. člen
(1) Tričlansko komisijo, na podlagi predloga izvajalcev kulturnih dejavnosti, Odbora za družbene dejavnosti in občinske uprave, imenuje
župan. Vsak član komisije je predstavnik posameznega predlagatelja.
Člani komisije na konstitutivni seji imenujejo predsednika, ki sklicuje in
vodi seje.
(2) Če je član komisije, v delu postopka, v katerem se odloča o višini
sredstev, stranka, soupravičenec, pooblaščenec ali zakoniti zastopnik
predlagatelja, o katerem se odloča, v tej zadevi ne sme odločati ali
opravljati posameznih dejanj.
(3) Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta. Naloge
komisije so:
- sprejem meril za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov,
- pregled prispelih prijav na javni razpis,
- izločitev vlog, ki ne ustrezajo pogojem javnega razpisa in tega
pravilnika,
- ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih programov in projektov v
skladu z merili,
- izvedba ostalih nalog.
II. VSEBINSKE DOLOČBE

Številka: 007-36/2009-1
Datum: 17. 12. 2009
Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN OBČINE LOGATEC
Na podlagi 9. in 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), 54. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08) je Občinski svet Občine Logatec na
svoji 26. redni seji, dne 17. 12. 2009 sprejel
Pravilnik o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v
občini Logatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji in postopki za (so)financiranje
in razdelitev sredstev, namenjenih za kulturne programe in projekte, ki
so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev (so)financira Občina Logatec.

5. člen
(1) Po tem pravilniku se (so)financirajo:
- program kulturnih društev in njihovih zvez,
- projekti kulturnih društev in njihovih zvez, zavodov, skladov, gospodarskih družb, zasebnikov in drugih organizacij, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju
kulture,
- projekti s področja založništva,
- projekti, ki so v interesu Občine Logatec.
(2) Program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki se nanaša na delovanje
celotnega društva (zveze) in vsebuje:
- stroške letnega programa z navedbo prireditev, gostovanj, udeležb
na tekmovanjih in srečanjih ter drugih projektov, ki se bodo izvajali v
tekočem letu javnega razpisa,
- stroške uporabe prostora, ki se uporablja za izvajanje kulturnega
programa (najemnina, obratovalni stroški najetega prostora, nakup
pisarniškega materiala, stroški vzpostavitve in vzdrževanja informacijskega sistema (telefon, internet)),
- stroške za plačilo dela, ki izhajajo iz drugih odvisnih pogodbenih
razmerij, ki so sklenjena z izvajalci,
- stroške izobraževanja (kotizacija, potni stroški, stroški bivanja)
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- stroške vzdrževanja in nakupa opreme/osnovnih sredstev, ki morajo
biti določeni v finančnem načrtu oz. v programu dela, pri čemer se sofinancira nakup in vzdrževanje tudi drugih pripomočkov za delovanje
društva.
(3) Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (v nadaljevanju: izvajalci), ki je časovno, krajevno, vsebinsko in finančno zaokrožena
celota in vsebuje stroške za izvedbo prijavljene prireditve ali gostovanja
ali udeležbe na tekmovanju ali srečanju ipd., ki se bo izvajala v tekočem
letu javnega razpisa.
(4) Društvo, ki prijavi program, ni upravičeno do sredstev za projekte, razen v primeru prijave pilotnih projektov oz. projektov s področja
založništva.
(5) Zveza lahko prijavi program, ki se vrednoti samo po posebnih merilih, projekte, pilotne projekte in projekte s področja založništva.
(6) Pilotni projekt je projekt, ki se izvaja prvič, ima novo vsebino in
se izvede samo enkrat. Pilotni projekt ne more biti hkrati prijavljen v
programu prijavitelja.
(7) Neprofiten projekt je tisti projekt, ki mu ni moč pripisati pretežno
komercialnega namena in izvajalci za izvedbo ne prejemajo plačila.
6. člen
(1) Izvajalci programov so kulturna društva in njihove zveze, ki imajo
sedež oz. delujejo v občini Logatec in so tudi registrirani za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin.
(2) Izvajalci projektov so:
- kulturna društva in njihove zveze, ki imajo sedež oz. delujejo v občini
Logatec in so tudi registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin,
- zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti
na področju kulture in imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in imajo sedež oz.
delujejo v občini Logatec,
- posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo
pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost na področju kulture in delujejo v občini Logatec.
III. POSTOPEK

8. člen
(1) Izvajalec lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka
razpisnega roka.
(2) Izvajalec do preteka razpisnega roka nima pravice vpogleda v
vloge drugih strank na istem javnem razpisu.
(3) Vloga, ki jo je izvajalec poslal po preteku razpisnega roka, je prepozna.
9. člen
(1) Po preteku razpisnega roka komisija odpre vse vloge, ki so do tedaj
prispele. Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na
javnem razpisu.
(2) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala
oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba) in ali vsebuje vse zahtevane dokumente, določene z javnim razpisom.
(3) Komisija o postopku odpiranja vlog sestavi zapisnik, v katerega
vpiše najmanj naslednje podatke:
- naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
- imena navzočih članov komisije in morebitnih drugih prisotnih,
- ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso
vložile upravičene osebe,
- seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega poziva ali javnega razpisa.
10. člen
(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in
nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe, se
izda sklep o zavrženju takih vlog.
(2) Vloga, prispela na javni razpis, je pravočasna, če je prispela v roku,
določenem v besedilu javnega razpisa.
(3) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določata
besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija.
(4) Upravičena oseba je tista oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega in
tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika.

7. člen
(1) Javni razpis se začne z objavo sklepa v uradnem glasilu.
(2) Objava javnega razpisa se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanju občinskega proračuna.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od enega meseca.
(4) Besedilo objave javnega razpisa mora najmanj vsebovati:
- jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih programov
in projektov, pri katerem bodo (so)financirani v okviru sredstev, ki so na
razpolago za posamezen javni razpis,
- področje oziroma področja programov in projektov, ki so predmet
javnega razpisa,
- merila, po katerih bodo posamezni programi in projekti vrednoteni,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet
javnega razpisa,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
- razpisni rok,
- način pošiljanja in vsebina vlog,
- navedbo uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z
javnim razpisom,
- nformacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je izvajalcem na
razpolago.
(5) Poleg navedenih podatkov se lahko objavi tudi druge podatke, če so
potrebni glede na vrsto predmeta javnega razpisa.
(6) Za projekte, ki so v interesu Občine Logatec, se lahko na podlagi
poziva zainteresiranim izvajalcem izvede postopek zbiranja predlogov
oziroma ponudb. Prispele predloge pregleda in na podlagi meril,
zapisanih v pozivu, oceni komisija. Z izbranim izvajalcem Občina Logatec sklene pogodbo o izvedbi projekta.
(7) Predlogi, prispeli na poziv, se obravnavajo po enakem postopku
kot je v tem pravilniku opredeljen za javni razpis.

(1) Komisija izvede presojo in ocenjevanje programov in projektov,
ki so vsebovani v ustreznih vlogah, glede na merila za ocenjevanje in
vrednotenje programa oziroma projekta, kot so bili določeni v objavi
javnega razpisa.
(2) Komisija pripravi zapisnik, v katerem morajo biti navedeni:
- obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa ali projekta,
- dosežene točke za posamezni program ali projekt.
(3) Komisija v zapisniku lahko navede tudi že odobrene programe in
projekte, katerim se lahko, v sorazmernem deležu, v primeru sprostitve
ali povečanja proračunskih sredstev, poveča obseg sofinanciranja.
(4) Izvajalci ne morejo prisostvovati ocenjevanju in vrednotenju vlog ter
sprejemanju zapisnika na tej seji komisije.
12. člen
(1) Na podlagi zapisnika komisije se izda odločbo, s katero se odloči,
katere programe oziroma projekte izvajalca se sprejme v (so)financiranje ter v kakšni višini in katere ne.
(2) Odločba lahko vključuje tudi že odobrene programe in projekte, katerim se lahko, v sorazmernem deležu, v primeru sprostitve ali
povečanja proračunskih sredstev, poveča obseg sofinanciranja.
(3) Pravnomočna odločba je podlaga za sklepanje pogodbe o (so)financiranju programa ali projekta.
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IV. SKLEPANJE POGODB
13. člen
(1) Župan za vsako leto sklene z izvajalci pogodbe o (so)financiranju.
V pogodbi se opredeli izbran program ali projekt, višino in namen (so)financiranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad
namensko porabo proračunskih sredstev.
(2) Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oz. v časovnih razdobjih,
določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo.
Izvajanje programov in projektov spremlja občinska uprava.
(3) Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se
jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva za
ta del programa pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z
zakonsko predpisanimi obrestmi.
14. člen
(1) Župan pošlje izvajalcu pogodbo in ga pozove k podpisu.
(2) Župan sklene z izvajalcem pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih proračunskih sredstev za (so)financiranje predmeta pogodbe in njegovo izvedbo.
(3) Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku petnajst dni, sicer
se šteje, da je odstopil od zahteve za (so)financiranje.
15. člen
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(1) Pogodba vsebuje najmanj naslednje sestavine oziroma navedbe:
- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa,
zastopnik),
- opredelitev javnega interesa, zaradi katerega se dodeli sredstva,
- predmet pogodbe, ki opredeljuje vsebino pogodbenega dela na
način, da omogoča določitev drugih pogodbenih obveznosti,
- naziv, obseg, čas realizacije, celotno vrednost in višino (so)financiranja projekta ali programa,
- trajanje pogodbe,
- rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
- obveznost navajanja sofinancerja kot financerja,
- obveznost poročanja izvajalca (so)financerju (elemente zahtevkov za
izplačila se navede v obrazcu vsebinskega in finančnega poročila, ki je
dodatek k pogodbi),
- način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
- določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena
sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
- določilo, da mora izvajalec sproti obveščati (so)financerja o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
- datum podpisa, podpis in, če je izvajalec domača pravna oseba, tudi
žig.
(2) Pristojni uslužbenci in odgovorne osebe izvajalca so skrbniki
pogodb.
(3) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje
tudi dodatne sestavine.
V. IZVAJANJE NADZORA NAD POGODBAMI
16. člen
Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev programov ali projektov, ki so prejeli javna
sredstva in namensko uporabo sredstev.
17. člen
Izvajalec je dolžan obvestiti (so)financerja o spremembi okoliščin,
ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti, v
pogodbeno določenem roku po nastanku spremembe oziroma, ko je
za spremembo izvedel.
18. člen
(1) Izvajalec je dolžan (so)financerju predložiti zaključno poročilo

o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe skladno z roki,
določenimi v pogodbi.
(2) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delnega poročanja.
(3) Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava. Pristojni uslužbenec pa lahko, v primeru dvoma, zahteva dodatna pojasnila
oziroma dokazila, ki so povezana s predmetom pogodbe.
(4) V primeru, da upravičenec izpolni obveznosti iz pogodbe le delno,
se mu višina sredstev (so)financiranja sorazmerno zniža.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
19. člen
(1) Članom obstoječe strokovne komisije preneha mandat z dnem, ko
stopi v veljavo ta pravilnik.
(2) Člani nove strokovne komisije se imenujejo na način in po postopku, določenim s tem pravilnikom.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec (Logaške novice, št. 1-2/2008).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Logaških novicah.
Številka: 007-14/2009-24
Datum: 17.12.2009

Janez NAGODE, l.r.
ŽUPAN

3.2.2. Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
Splošni cilji
V javni interes na področju dejavnosti Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti spadajo:
- organizacija preglednih prireditev, na katerih svojo dejavnost
predstavljajo društva in druge ljubiteljske skupine ter posamezniki s
področja kulture (revije pevskih zborov, gledališki in lutkovni maraton,
pregledne likovne razstave, literarni natečaj…), ki delujejo v občini Logatec; Na podlagi 9., 61. in 66. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo,
56/08, 94/08-odl.US), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl.US, 76/08, 100/08odl.US in 79/09) in 7. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št.
7-8/08) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 26. redni seji, dne 17.
12. 2010, sprejel
LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2010
I. UVOD
Letni program kulture v občini Logatec za leto 2010 opredeljuje vsebino in enoletni obseg ter namen sredstev, določenih v občinskem
proračunu za leto 2010, namenjenih področju kulture.
Letni program za kulturo je temeljni programski in izvedbeni dokument,
ki postavlja cilje in prioritete ter ukrepe in kazalnike občinske kulturne
politike po sledečih posameznih področjih kulture:
-kulturna dediščina,
-poklicne kulturne ustanove,
-ljubiteljske dejavnosti,
-projekti, ki so v interesu Občine Logatec,
-umetniški programi,
-javna kulturna infrastruktura.

Uradne objave

2.1. Kulturna dediščina
V zbirnem registru kulturne dediščine RS so na območju občine Logatec
vpisane 202 enote: med njimi 28 območij in 175 objektov, delov objektov ali skupin objektov. Le-te se med seboj razlikujejo glede na osnovno
tipološko razvrstitev (arheološka dediščina, profana stavbna dediščina,
sakralna stavbna dediščina,…), status, vrednostne stopnje in varstveno
skupino (ta je določena le za enote, ki imajo status kulturnega spomenika oz. so v seznamu pomembnejše kulturne dediščine).
2. 2. Poklicne kulturne ustanove v občini Logatec
V občini Logatec delujejo:
-Knjižnica Logatec, ki ima tri krajevne knjižnice: Krajevna knjižnica
Rovte, Krajevna knjižnica Hotedršica, Krajevna knjižnica Vrh Svetih Treh
Kraljev;
-Glasbena šola Logatec, ki je javni zavod s področja izobraževanja,
katerega je ustanovila Občina Logatec ter ga glede na številna sodelovanja pri kulturnih prireditvah uvrščamo med ustanove, pomembne na
kulturnem področju občine Logatec;
-Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Logatec, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
in sodi v mrežo izpostav, ki sooblikuje dejavnost društev na področju
ljubiteljske kulture;
-Keramična delavnica in vaški muzej Laze, ki je ustanova v zasebni
lasti in pomembno prispeva k likovni, etno in zgodovinski dejavnosti;
-Vojni muzej Logatec, ki je prav tako zasebna ustanova in pomembno prispeva k muzejski dejavnosti.

porni projekti. V javni interes na področju arhivske dejavnosti spadajo:
varstvo arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika, zagotavljanje
infrastrukturnih pogojev za izvajanje varstva, mednarodna dejavnost,
izobraževanje, informatizacija, raziskovanje in podporni projekti.
1. cilj:
Obnova kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine
Logatec.
Ukrep:
-v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Uradni list RS, št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/08odl.US, v nadaljevanju: ZUJIK), v skladu z Zakonom o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08) in v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške
novice, št. 7/05, 4/07) se zagotovijo sredstva za sofinanciranje kulturnih
projektov za obnovo kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Sredstva se posameznim upravičenim izvajalcem dodeli po postopku javnega
razpisa.
Kazalnik:
-število in obseg izvedenih akcij zaščite kulturne dediščine, sofinanciranih s strani Občine Logatec.
3.2. Poklicne kulturne ustanove
3.2.1. Knjižnica Logatec

3.1. Kulturna dediščina

Splošni cilji
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo:
- optimalna ponudba knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah,
ponudba informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne,
izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, informacijsko
opismenjevanje in podporo vseživljenjskemu učenju;
- zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva,
pridobivanja informacij in smotrno izrabo prostega časa v knjižnici, za
dostop do urejenih zbirk domoznanskega gradiva za lokalne študije,
izobraževanje, raziskovanje in podporne projekte na področju knjižnične
dejavnosti ter mednarodno sodelovanje, dostop do podatkov o vseh
delih nacionalne zbirke iz vseh knjižnic v Sloveniji (COBISS), dostop do
svetovnih virov informacij, zlasti s pomočjo elektronskih publikacij oz.
interneta in medknjižnično izposojo iz domačih ter tujih knjižnic.
Ukrepa:
-v skladu z 31. členom ZUJIK in pravnimi akti lokalne skupnosti je podlaga za transfer sredstev iz občinskega proračuna s strani Občinskega
sveta potrjen program dela. Knjižnica dobi javna sredstva v skupnem
znesku, v okviru katerega v skladu s svojimi akti samostojno odloča;
-v skladu z ZUJIK in občinskim pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec, lahko Knjižnica Logatec svoje
projekte prijavi na Razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti na področju kulture za leto 2010.
Kazalniki:
-obseg zbirke na prebivalca v primerjavi s standardom,
-delež neknjižnega gradiva v zbirki,
-obseg letnega prirasta gradiva v primerjavi s standardom,
-obseg izločenega gradiva v primerjavi z letnim prirastom,
-število računalnikov v e-točkah knjižnice na potencialnega uporabnika,
-število oddaljenih dostopov do knjižnice na potencialnega uporabnika
-delež storitev oddaljenega dostopa v skupnem obisku knjižnice,
-število udeležencev informacijskega usposabljanja na potencialnega
uporabnika,
-število uspešno izvedenih akcij in projektov za promocijo branja,
-ustrezen dvig števila izposoj kvalitetnejše literature.
- organizacija predavanj in seminarjev za dvig kakovosti ljubiteljskega
udejstvovanja na področju kulture v občini Logatec.

Splošni cilji
V javni interes na področju kulturne dediščine spadajo: vzdrževanje in
obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti, zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije
dediščine ne glede na njeno namembnost, zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje njenega proučevanja, preprečevanje
posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike
in s tem vrednost dediščine, skrb za uveljavljanje in razvoj sistema
varstva dediščine, izobraževanje, informatizacija, raziskovanje in pod-

68. člen ZUJIK določa, da občina zagotavlja javnemu zavodu, katerega
ustanovitelj je država, njegovo delovanje pa je pomembno za občino,
kjer ima tak zavod svoj sedež, ustrezna dodatna sredstva za bogatitev
njegovega delovanja oziroma del svoje javne kulturne infrastrukture na
podlagi sklepa pristojnega organa občine, s katerim ta ugotovi trajni
interes občine za delovanje tega zavoda.
-o višini sredstev in o medsebojnih obveznostih se Občina Logatec in
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti dogovorita s pogodbo.

2. 3. Ljubiteljska kulturna dejavnost
V letu 2009 je v občini Logatec delovalo 30 društev in njihova zveza ter
en zavod, ki izvajajo programe in projekte na sledečih področjih kulture:
-glasbenem,
-gledališkem in lutkovnem,
-folklornem in etno,
-filmskem,
-plesnem,
-likovnem,
-literarnem,
-intermedijskem.
2.4. Umetniški programi
Občina Logatec že vrsto let vsako leto izvaja gledališki abonma. Poleg
abonmaja za odrasle se izvaja tudi lutkovni gledališki abonma za
otroke. Vsako leto je na silvestrovo organizirana še dodatna predstava
izven abonmaja.
2.5. Javna kulturna infrastruktura
Večina objektov, katere uporabljajo ustanove, društva in posamezniki
za delovanje na področju kulture, so v lasti Občine Logatec. Med njimi
so Narodni dom Logatec, Kulturni dom Laze (šola), Dvorana Glasbene
šole Logatec, Knjižnica Logatec, Dom krajanov Rovte, Kulturni dom Tabor ter Stara šola v KS Hotedršica.
III.

CILJI IN PRIORITETE TER UKREPI IN KAZALNIKI JAVNEGA
INTERESA
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Kazalnika:
-število organiziranih prireditev, udeležencev in obiskovalcev,
-število organiziranih izobraževalnih predavanj in seminarjev ter
udeležencev le-teh.
3. 3. Ljubiteljska kultura
Splošni cilji
V javni interes na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti spadajo: dejavnosti kulturnih društev, skupin in organizacij, ki delujejo na
področjih kulture, zagotavljanja infrastrukturnih in tehničnih pogojev
za izvajanje kulturne dejavnosti, izobraževanja, informatizacije, raziskovanja in podpornih projektov.
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1. cilj:
Spodbujati čim bolj množično vključenost posameznikov v kulturna
društva in njihove zveze ter ustvariti ustrezne pogoje za njihovo delovanje in s spodbujanjem ustvarjalnosti zvišati doseženo raven ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih društva in njihove zveze izkazujejo
preko svojih programov in projektov.
Ukrep:
-skladu z ZUJIK in v skladu z ZUJIK in občinskim pravilnikom o sofinanciranju dejavnosti na področju kulture v občini Logatec, se sredstva,
namenjena izvajanju kulturnih programov društev, razdelijo na podlagi
Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje dejavnosti na
področju kulture v občini Logatec za leto 2010.
Kazalniki:
-število delujočih društev in njihovih zvez ter število njihovih članov,
-število izvedenih projektov, sofinanciranih s strani Občine Logatec,
-odmevnost in obiskanost izvedenih projektov.
2. cilj:
Izvedba projektov, ki so v interesu Občine Logatec. Med take projekte spadajo osrednje občinske prireditve, s katerimi Občina Logatec
obeležuje pomembnejše praznike v občini ter ostali projekti, ki so povezani z zgodovino, običaji, tradicijo, dediščino in geografijo občine.
Ukrep:
-Občina Logatec bo v sklopu Javnega razpisa za zbiranje predlogov za
sofinanciranje dejavnosti na področju kulture v občini Logatec za leto
2010 k sodelovanju povabila izvajalce projektov na področju kulture,
da izvedejo posamezne projekte, ki so tesno povezani z občino Logatec
in (kulturnim) življenjem v njej.
Kazalnika:
-zainteresiranost izvajalcev projektov na področju kulture za izvedbo
posameznih projektov,
-odmevnost projektov.
3.4. Umetniški programi
1. cilj:
Organizacija gledališkega abonmaja za odrasle. Za sezono 2009/10 so
predvidene štiri predstave. Izven abonmaja pa bo dodatna, peta predstava, organizirana na silvestrski večer.
Ukrep:
-Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2010 v
postavki Umetniški programi zagotovi sredstva za izvedbo gledališkega
abonmaja za odrasle ter silvestrsko predstavo.
Kazalnika:
-število predstav,
-obiskanost predstav.
2. cilj:
Organizacija otroškega lutkovnega gledališkega abonmaja. Za sezono
2009/10 so predvidene štiri lutkovne predstave.
Ukrep:
-Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2010 v
postavki Umetniški programi zagotovi sredstva za izvedbo otroškega
lutkovnega gledališkega abonmaja.
Kazalnika:
-število predstav,
-obiskanost predstav.

3.5. Javna kulturna infrastruktura
Splošni cilji
V javni interes na področju javne kulturne infrastrukture spada skrb za
objekte in prostore ter opremo, ki služijo kulturnim namenom.
1. cilj:
Vzdrževanje Narodnega doma. S tem sta mišljena nujno vzdrževanje
in nakup nujne opreme, da se bodo tudi v bodoče lahko odvijale kulturne in druge prireditve.
Ukrep:
-Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2010 v
samostojni postavki zagotovi sredstva za nujno vzdrževanje in nakup
nujne opreme.
Kazalnik:
-nemoteno odvijanje različnih kulturnih in drugih prireditev.
2. cilj:
Nakup nove opreme za Knjižnico Logatec za uspešno opravljanje
svojega poslanstva.
Ukrep:
-Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2010 v
samostojni postavki zagotovi sredstva za nakup opreme za Knjižnico
Logatec.
Kazalnik:
-uspešno in nemoteno opravljanje knjižnične dejavnosti.
3. cilj:
Tekoče vzdrževanje kulturnih domov, kamor spadata zagotavljanje
fizičnega varovanja pred požarom (gasilci) v Narodnem domu ob prireditvah in vzdrževanje opreme v Narodnem domu ter Kulturnem
domu v Rovtah.
Ukrep:
-Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2010 v
samostojni postavki zagotovi sredstva za tekoče vzdrževanje kulturnih
domov.
Kazalnik:
- nemoteno odvijanje različnih kulturnih in drugih prireditev.
4. cilj:
Priprava projektne dokumentacije za obnovo Narodnega doma. Vanjo
je vključena tudi posodobitev filmske dejavnosti (kino).
Ukrep:
- Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2010 v
samostojni postavki zagotovi sredstva za pripravo projektne dokumentacije.
IV. OBSEG IN OPREDELITEV SREDSTEV V SPREJETEM ODLOKU
PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2010
V proračunu Občine Logatec je, za leto 2010, po proračunskih postavkah, dejavnost kulture določena z naslednjo višino sredstev:
-Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2010 v
samostojni postavki zagotovi sredstva za tekoče vzdrževanje kulturnih
domov.
Kazalnik:
-nemoteno odvijanje različnih kulturnih in drugih prireditev.
4. cilj:
Priprava projektne dokumentacije za obnovo Narodnega doma. Vanjo
je vključena tudi posodobitev filmske dejavnosti (kino).
Ukrep:
-Občina Logatec v Odloku proračuna Občine Logatec za leto 2010 v
samostojni postavki zagotovi sredstva za pripravo projektne dokumentacije.

Uradne objave

V proračunu Občine Logatec je, za leto 2010, po proračunskih postavkah, dejavnost kulture določena z naslednjo višino sredstev:

Namen

Proračunska sredstva
(v EUR)

1. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
a) Nepremična kulturna dediščina
-Varstvo naravne in kulturne dediščine (*18029001)

21.890
21.890
21.890

2. PROGRAMI V KULTURI
a) Knjižničarstvo in založništvo (*18039001)
-Knjižnica Logatec – nabava knjig
-Knjižnica Logatec – plače zaposlenih
-Knjižnica Logatec – prispevki delodajalca za zaposlene
-Knjižnica Logatec – stroški materiala, blaga in storitev
-Knjižnica Logatec – premije za KDPZ
-Knjižnica Logatec – namenska sredstva
za uskladitev plačnih nesorazmerij

540.841
294.077
29.782
177.511
25.639
57.048
3.097

b) Ljubiteljska kultura (*18039003)
-Programi kulturnih izvajalcev
•Kulturni programi
•Kulturni projekti
•Kulturni projekti s področja založništva
•Kulturni projekti, ki so v interesu Občine Logatec
-Program Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
-Delno pokrivanje stroškov strokovnega
sodelavca za kulturo
-Sofinanciranje prireditev v kraju - pokroviteljstva

102.384
75.000
60.000
7.000
3.000
5.000
10.000

1.000

12.384
5.000

c) Umetniški programi (*18039002)
Izvedba gledališkega abonmaja

23.000
23.000

3. JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA
a) Vzdrževanje Narodnega doma
– nakup opreme (*18004)

121.380

b) Knjižnica Logatec – nakup opreme (*18003)
c) Tekoče vzdrževanje kulturnih domov (*18015)

2.000
5.880
13.500

d) Priprava projektne dokumentacije za ureditev
Narodnega doma (*18062)

100.000

4. SKUPAJ SREDSTVA ZA KULTURO

684.111

* številka proračunske postavke
V. POSEBNE DOLOČBE
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za
planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso
izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko Občinski svet Občine Logatec ob
sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene.
Prerazporeditev teh sredstev predstavlja sočasno tudi spremembo Letnega programa kulture v občini Logatec za leto 2010.
VI. VELJAVNOST IN UPORABA
Letni program kulture v občini Logatec za leto 2010 začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice in se uporablja od
1. 1. 2010 dalje
Številka: 007-30/2009-6
Datum: 17. 12. 2009

Janez NAGODE, l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in
31/00) ter na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v
Občini Logatec (Logaške novice, št. 3/06 in 4/07) je Občinski svet Občine
Logatec na 26. redni seji, dne 17. 12. 2009, sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2010
I. UVOD
V občini Logatec je šport dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva organiziran
pristop v smislu izvajanja strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog.
Z Letnim programom športa Občina Logatec omogoča in soustvarja
pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz
javnih sredstev. V Letnem programu športa občine Logatec za leto
2010 so določeni programi športa, ki bodo v letu 2010 sofinancirani
iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti potrebnih za
uresničevanje tega programa ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu Občine Logatec.
Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev Nacionalnega
programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00),
Letnega programa športa občine Logatec in v skladu s sprejetimi merili
za vrednotenje športnih programov v občini Logatec, ki so določeni v
Pravilniku o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške
novice, št. 3/06, 4/07).
II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Šport je kompleksen in raznolik sistem. Pomen športa se spreminja z
razvojem znanja, tehnologije, vrednot ter načina življenja. Šport naj bi
bil stvar posameznika, kjer vsak vzame tisto in toliko, kolikor želi in mu
ustreza, pa tudi stvar širše lokalne skupnosti, ki lahko aktivno sodeluje
pri izboljšanju kakovosti in dostopnosti športa. Prebivalci občine Logatec lahko dostopajo do različnih športnih programov, ki se izvajajo v
občini Logatec (športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok,
mladine in študentov, športna rekreacija, vrhunski šport). Individualni
tradicionalni športi na logaškem so tek na smučeh, alpsko smučanje,
smučarski skoki, namizni tenis, pri kolektivnih športnih pa bi veljalo izpostaviti odbojko, nogomet, košarko in rokomet.
Za izvajanje športne dejavnosti so v občini Logatec ugodni pogoji tako
za športne dejavnosti v naravi kot tudi za športne dejavnosti v različnih
športnih objektih.
Izjemnega pomena za šport v občini Logatec so športna društva, ki so
najpomembnejši primarni nosilec športne dejavnosti v občini Logatec.
V občini Logatec je registriranih več kot 56 društev, katerih dejavnost je
usmerjena v izvajanje in razvoj vrhunskega športa, športne rekreacije,
prijetno preživljanje prostega časa. Nekatera društva se lahko pohvalijo
z izjemnimi športnimi uspehi na državni ravni in mednarodni ravni.
Upoštevajoč trenutno stanje na področju športa v občini Logatec ter
izhodišča Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 24/00 in 31/00), so pomembne naslednje usmeritve razvoja
športa:
•Izboljšati gibalno dejavnost in športno vzgojo predšolskih otrok,
mladine in študentov. Posebna pozornost se posveča tekmovalnim programom za otroke in mladino, z namenom spodbujanja kakovostnega
načina preživljanja prostega časa;
•S sofinanciranjem programov za mlade, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, se skuša doseči, da naši športniki lahko svoj potencial
razvijejo tudi v domačem kraju;
•Klubom iz občine Logatec, ki nastopajo v rednem tekmovalnem
sistemu, omogočiti čim večjo uporabo objektov;
•Povečati število redno športno aktivnih prebivalcev občine s spodbujanjem izvajalcev k povečanju in izboljšanju športno- rekreativnih
programov za različne ciljne skupine;
•Povečati dostopnost različnih programov športa, zato še posebno
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pozornost posveča dostopnosti ter čim večji izkoriščenosti športnih
objektov za vse programe športa;
•Na področju športnih objektov je potrebno slediti novim zahtevam
in standardom glede športne opreme, rekvizitov, pa tudi revitalizaciji
športnih objektov;
•Za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe
dodeljenih sredstev, je potrebno povečati nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega športnega programa.
III. OBSEG SREDSTEV
V proračunu Občine Logatec je za leto 2010 za dejavnosti na področju
športa (proračunska postavka 18059001 – Programi športa) predvidenih 350.936 EUR. Proračunska sredstva bodo namenjena:
•za sofinanciranje posameznih programov športa, skladnih z vsebino
Nacionalnega programa športa višini 206.610 EUR (59 %),
•za sofinanciranje gradenj, obratovanje in vzdrževanje športnih objektov v višini 138.626 (39 %),
•za ostale naloge v višini 5.700 EUR (2 %).
Sredstva za sofinanciranje posameznih programov športa, v
skladu z vsebino Nacionalnega programa športa, se delijo v naslednjem obsegu:
Namen
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

Znesek(v EUR)
148.542

2. Športna rekreacija, šport in šport invalidov

7.200

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (*18029)
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (*18030)
1.3. Športna vzgoja mladine in študentov
Športna rekreacija, kakovostni šport, šport invalidov (*18053)

7.200

3. Prednostne športne panoge

25.000

4. Razvojne in strokovne naloge v športu

28.368

Tradicija in vrhunski rezultati (*18049)

4.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje s
trokovnih kadrov v športu (*18024)
4.2. Založniška dejavnost (*18025)
4.3. Mednarodne, državne, medobčinske in
občinske športne prireditve (*18026)
4.4. Informacijski sistem na področju športa (*18027)
4.5. Stroški investicij, nakupa osnovnih sredstev (*18028)
SKUPAJ
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1.800
18.000
126.242

25.000

1.674
1.152
13.005
837
11.700
206.610

Sredstva za sofinanciranje gradenj, obratovanja in vzdrževanja
športnih objektov v višini 138.626 EUR (39 %):
Namen

Upravljanje večnamenske športne dvorane (*18032)
Čistilni material in storitve za
večnamensko športno dvorano (*18034)
Obratovalni stroški za večnamensko
športno dvorano (*18038)
Tekoče vzdrževanje večnamenske športne dvorane (*18040)
SKUPAJ

Znesek(v EUR)

35.000
14.000

79.626
10.000
138.626

Sredstva za ostale naloge v višini 5.700 EUR (2 %):
Namen

Obratovalni stroški – vlečnica Sekirica (*18039)

Znesek(v EUR)

5.700

* številka proračunske postavke
IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA SOFINANCIRANJE POSAMEZNIH PROGRAMOV ŠPORTA
Občina Logatec sofinancira dejavnost športa na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice, št.
3/06 in 4/07) ter vsakoletnega Točkovnika za vrednotenje programov
športa v občini Logatec, ki ga potrdi Odbor za družbene dejavnosti
Občinskega sveta Občine Logatec.
V okviru proračunskih sredstev Občine Logatec za sofinanciranje posameznih programov športa v skladu z vsebino Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), lahko izvajalci kandidirajo s programi na naslednjih področjih:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Na ravni občine Logatec se lahko, za čas od otrokovega rojstva do
sprejema v šolo, izvaja športna vzgoja v programih: »Zlati sonček«,
»Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« ter v okviru športnih dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke
z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja
osnovnih gibalnih znanj in sposobnosti otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. V okviru teh programov Občina Logatec, v
skladu s točkovnikom, sofinancira strokovni kader in najem objekta.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (interesna športna
vzgoja šoloobveznih otrok, športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami)
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6.
do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na
ravni občine se izvajajo programi: »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se
plavati« ter drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Občina Logatec bo, v skladu s točkovnikom,
sofinancirala udeležbo, organizacijo in izpeljavo šolskih prvenstev, materialne stroške programa, strokovni kader in najem objektov.
1.3. Športna vzgoja mladine (športna vzgoja mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport, športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, športna dejavnost študentov)
Na področju športne vzgoje mladine bo Občina Logatec sofinancirala
programe, ki zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi morajo omogočiti, ob športnih uspehih, tudi uspešno izobraževanje mladine, razvoj njihove sposobnosti
in aktivnosti, ustvarjalnosti ter razvoja osebnosti. Iz občinskih sredstev
se bo lahko sofinanciralo: najem športnih objektov, strokovni kader ter
prireditve oziroma tekmovanja, ki imajo značaj prireditve.
2. Športna rekreacija, šport in šport invalidov
Na področju športne rekreacije bo Občina Logatec sofinancirala
strokovni kader in najem objektov za programe rekreacije, ki zajemajo
socialno in zdravstveno ogrožene občane ter občane, starejše od 65
let. V okviru ostalih programov športne rekreacije pa Občina Logatec
sofinancira stroške najema objekta.
Občina Logatec na področju športa sofinancira stroške najema objekta.
Pri programih športa invalidov Občina Logatec sofinancira strokovni
kader in najem objekta.
3. Prednostne športne panoge (tradicija in vrhunski rezultati)
V proračunu Občine Logatec so za leto 2010 v okviru proračunske
postavke Prednostnih športnih panog vključene tiste dejavnosti, ki
so v skladu s točkovnikom, dodatno sofinancirane glede na tradicijo
in glede na rezultate. V okviru tradicionalnih športnih panog so med
individualnimi športi naslednje panoge: tek na smučeh, namizni tenis,
alpsko smučanje, smučarski skoki, med kolektivnimi športi pa košarka,
odbojka, nogomet in rokomet. Glede na rezultate pa so dodatne točke
in s tem dodatna sredstva, namenjena tistim športnim društvom oz.
posameznikom, ki dosegajo vrhunske rezultate. Pod vrhunski šport se
šteje priprava na tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
4. Razvojne in strokovne naloge v športu
4.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
Letni program športa v občini Logatec podpira usposabljanje in izpopolnjevanje prostovoljnih strokovnih kadrov ter strokovnih delavcev,
ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v športu. Za sofinanciranje
lahko kandidirajo posamezniki, ki najmanj eno leto aktivno izvajajo
vadbo v enem od priznanih vsebin programov športa v občini Logatec. V letu 2010 se sofinancira osnovno izobraževanje (sofinanciranje
šolnine) in nadaljevalno usposabljanje ter izpopolnjevanje za pridobitev strokovnega naziva in / ali ohranitev licence po programih, ki so
priznani s strani panožnih športnih zvez in Fakultete za šport v Ljubljani
(kotizacija). Do sredstev niso upravičeni izvajalci različnih tečajev, ki lete izvajajo v pridobitne namene.

Uradne objave

4.3. Športne prireditve oz. tekme
Občina lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki
imajo namen pospeševanja motivacije za šport, občinsko športno aktivnost ter imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo. Športne prireditve oz. tekme morajo biti organizirane na
območju občine Logatec. Prednost v letu 2010 bodo imele prireditve,
ki imajo status tradicionalnih prireditev.
4.4. Informacijski sistem športa
V letu 2010 namerava Občina Logatec sofinancirati izdelavo in objavo
podatkov s področja športa na spletnih straneh ter nakup za to potrebnih tehnoloških pripomočkov.
4.5. Stroški investicij, nakupa osnovnih sredstev
Občina Logatec bo tudi v letu 2010 sofinancirala investicije in nakup
osnovnih sredstev društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov, ki na
ravni občine Logatec opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne
naloge v športu.
V Občinskem proračunu za leto 2010 so za nakup osnovnih sredstev
namenjena sredstva v višini 11.700 EUR, ki bodo društvom in posameznikom razdeljena na podlagi javnega razpisa.
V. SREDSTVA ZA SOFINANCIRANJE GRADENJ, OBRATOVANJA IN
VZDRŽEVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV
Sredstva za sofinanciranje gradnje, obratovanja in vzdrževanja
športnih objektov so namenska sredstva, in so v celoti namenjena gradnji ter investicijskemu vzdrževanju in obnovi športnih objektov v občini
Logatec za leto 2010.
Sredstva v višini 138.626 EUR so namenjena za upravljanje in obratovanje ter tekoče vzdrževanje večnamenske športne dvorane ob OŠ
8 talcev, kar predstavlja 39 % delež v skupnem znesku za dejavnost
športa.
VI. SREDSTVA ZA OSTALE NALOGE
Za obratovanje vlečnice Sekirica je namenjenih 5.700 EUR, kar predstavlja 2 % delež v skupnem znesku za dejavnost športa.
VII. POSEBNE DOLOČBE
Sredstva za sofinanciranje posameznih programov športa, ki so
določena v Letnem programu športa v občini Logatec za leto 2010, in so
skladna z vsebino Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), se v celoti razdelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov, v skladu
z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice, št. 3/06, 4/07).
Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za
planirane namene. Če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso
izpolnjeni vsi pogoji za porabo, lahko Občinski svet Občine Logatec ob
sprejemanju rebalansa proračuna spremeni znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, da se del sredstev nameni v druge namene.
Prerazporeditev teh sredstev sočasno predstavlja tudi spremembo Letnega programa športa v občini Logatec za leto 2010.
VIII. VELJAVNOST IN UPORABA
Letni program športa v občini Logatec za leto 2010 začne veljati
naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice in se uporablja od 1. 1. 2010 dalje.
Številka: 007-26/2009-8
Datum: 17.12. 2009
Janez NAGODE, l. r.
ŽUPAN

Župan Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št.: 7/05, 4/07), objavlja
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV
ZA SOFINANCIRANJE AKCIJ ZAŠČITE KULTURNE DEDIŠČINE V
OBČINI LOGATEC
ZA LETO 2010
PREDMET RAZPISA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec
za leto 2010, namenjena sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine
v občini Logatec za leto 2010.
PREDLAGATELJI: na razpis se lahko prijavijo občani in društva občine
Logatec, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju
akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št.
7/05, 4/07, v nadaljevanju: pravilnik).
RAZPISNO PODROČJE:
a)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;
b)restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih
spomenikih;
c)redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter
vzdrževanje predmetov kulturne dediščine.
VIŠINA SREDSTEV: 19.890,00 EUR
6. KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR:
a) 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. 05 točk
b) Glede na pomen enote:
-enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine,
-enota ima lastnosti kulturnega spomenika,
-kulturna dediščina. 05 točk
-enota je del kulturno-turistične ponudbe občine,
-lastnik ali najemnik enote vodi letno evidenco ogledov
•do 100 obiskovalcev
•do 500 obiskovalcev
•nad 1000 obiskovalcev
-enota je vpisana v projekt regijskega
razvojnega načrta
c) 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.

15 točk
20 točk
10 točk
15 točk
05 točk
10 točk

15 točk
10 točk
15 točk
10 točk
20 točk
30 točk
15 točk
05 točk
10 toč
15 točk
20 točk

d)Akcijo sofinancira Ministrstvo za kulturo:
da,
05 točk
ne.
10 točk
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 21. 12. 2009, na spletni
strani www.logatec.si in v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška
cesta 50 A, Logatec - I. nadstropje. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Renato Gutnik osebno ali po telefonu
na številko 01/ 7590 633. Če želite prejeti dokumentacijo po e-pošti,
sporočite oziroma pošljite prijavo na naslov: obcina.logatec@logatec.si

Glasilo občine Logatec, 21. december 2009, letnik XL, št. 12

4.2. Založniška dejavnost
V okviru založniške dejavnosti bo Občina Logatec sofinancirala objave
v medijih in dejavnost izdajanja strokovne literature, športnih publikacij
ter propagandnega gradiva za športne dejavnosti v občini Logatec.
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PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 - uradno prečiščeno besedilo, 126/07-ZUTG), je treba plačati upravno takso v višini 17,73 EUR (tarifna št. 1: 3,55
EUR in tarifni št. 3: 14,18 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije
ter organizacije za samopomoč in društva, ki jim je podeljen status
društva v javnem interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe
oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje do 29. 1. 2010 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošto, vključno z datumom 29. 1. 2010. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so
sestavni del razpisane dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem
razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija na kraju in
v času, določenem v sklepu o uvedbi javnega razpisa, kjer odpre vse
pravočasno prispele prijave.
Komisija pregleda vse pravočasno prispele prijave, če vsebujejo vse, z
razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in dokazila (formalna
popolnost).
Vse nepopolne prijave so izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
NASLOV: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE AKCIJ ZAŠČITE KULTURNE DEDIŠČINE V OBČINI LOGATEC
ZA LETO 2010 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja in njegov naslov.
SKLEP O IZBIRI PPREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli v roku
60 dni po preteku roka za oddajo prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva
porabiti v proračunskem letu, za katerega velja razpis.

Glasilo občine Logatec, 21. december 2009, letnik XL, št. 12
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Številka: 622-10/2009-1		
Datum: 01.12.2009

VIŠINA SREDSTEV: 20.000,00 EUR
KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR: so določena v 5. in 6. členu pravilnika.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 21. 12. 2009, v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec - I. nadstropje
in na spletni strani www.logatec.si. Za vse informacije v zvezi z javnim
razpisom se obrnite na uradno osebo Nevenko Malavašič, osebno, ali
po telefonu na številko 01/7590 610. Če želite prejeti dokumentacijo
po e-pošti, sporočite oziroma pošljite dopis na naslov: obcina.logatec@
logatec.si.
PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-uradno prečiščeno besedilo, 126/07-ZUTG), je treba plačati upravno takso v višini 17,73 EUR (tarif.št.1: 3,55 EUR
in tarif.št.3: 14,18 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije
ter organizacije za samopomoč in društva, ki jim je podeljen status
društva v javnem interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe
oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje do 29. 1. 2010 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom 29. 1. 2010. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem
razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija in odpre vse
pravočasno prispele prijave.
Komisija pregleda vse pravočasno prispele prijave, če vsebujejo vse, z
razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in dokazila ter če izpolnjujejo pogoje, določene v pravilniku (formalna popolnost).
Vse nepopolne prijave so izločene iz nadaljnjega postopka.
NASLOV: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec. Prijave morajo
biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI RAZPIS - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, KI DELUJEJO NA
OBMOČJU OBČINE LOGATEC, ZA LETO 2010 - NE ODPIRAJ«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja in njegov
naslov.
ODLOČBO O IZBIRI PREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli najkasneje v roku 60 dni od preteka roka za predložitev prijav.

Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec na podlagi 8. člena
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/07), objavlja,
SKLEP
O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA
SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI HUMANITARNIH ORGANIZACIJ,
KI DELUJEJO NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC, ZA LETO 2010
PREDMET RAZPISA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec
za leto 2010, namenjena sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec. Občina Logatec bo
sofinancirala programe/projekte, ki se izvajajo v občini Logatec in ne
izven nje.
PREDLAGATELJI: so dobrodelne organizacije, organizacije za
samopomoč, invalidske organizacije ter druge prostovoljne in neprofitne organizacije, vpisane v register ali v razvid po veljavni zakonodaji in izvajajo najmanj en humanitarni, socialni program ali program
občinskega pomena z elementi skrbi za zdravje in reševanje socialnih
stisk posameznikov ali skupin v občini Logatec ter imajo v skladu s 5.
členom Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij,
ki delujejo na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 4/07, v nadaljevanju: pravilnik), za obdobje, ki je določeno v razpisni dokumentaciji, izdelan, finančno ovrednoten, letni delovni program, iz katerega
so razvidni delovanje, programi in projekti ter člane in uporabnike izvedenega programa s stalnim bivališčem v občini Logatec.

POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva
porabiti v proračunskem letu, za katerega velja javni razpis.
Številka: 122-177/2009-1
Datum: 1.12. 2009

Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN

Občina Logatec, Tržaška c. 50 A, 1370 Logatec na podlagi 4. člena
Pravilnika o sofinanciranju letnih projektov mladinskih organizacij v
občini Logatec (Logaške novice, št. 7/04), objavlja
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
LETNIH PROJEKTOV MLADINSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2010
PREDMET RAZPISA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za
leto 2010, 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.
Mladinska organizacija oz. društvo, ki s svojimi projekti kandidira za
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VIŠINA SREDSTEV: 28.854,00 EUR.
KRITERIJI IN MERILA: so določena v prilogi Pravilnika o sofinanciranju
letnih projektov mladinskih organizacij v Občini Logatec (Logaške
novice, št. 7/04). Priloga tega razpisa je tudi Točkovnik z določitvijo
prioritet za leto 2010.
RAZPISNI POGOJI: Kandidirajo lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 3.
člena Pravilnika o sofinanciranju letnih projektov mladinskih organizacij v Občini Logatec (Logaške novice, št. 7/04).
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 21.12.2009, v Glavni
pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec - I. nadstropje. Za vse
informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Damjana
Baruta, osebno, ali po telefonu na številko 01/7590-626. Če želite
prejeti dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite vlogo na
naslov: obcina.logatec@logatec.si.
PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3, 126/07-ZUT-G), je treba plačati
upravno takso, v višini 17,73 EUR (tarif. Št. 1: 3,35 EUR in tarif. št. 3:
14,18 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije
ter organizacije za samopomoč in društva, ki jim je podeljen status
društva v javnem interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe
oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje 29. 1. 2010 do 12. ure v
sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko vključno z
datumom 29. 1. 2010. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem
razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija, ki odpre
vse pravočasno prispele vloge. Komisija obravnava prispele vloge če
vsebujejo vse, z razpisno dokumentacijo določene elemente in dokazila ter če izpolnjujejo pogoje določene v splošnih pogojih (formalna
popolnost). O ugotovitvah pripravi komisija zapisnik, ki je osnova za
uvedbo upravnega postopka o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov.
Vse nepopolne prijave se na podlagi ugotovitve komisije, ki bo razvidna na zapisniku, s sklepom izločijo iz nadaljnjega postopka.
NASLOV: Občina Logatec, Tržaška c. 50 A, 1370 Logatec. Prijave
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: JAVNI RAZPIS - SOFINANCIRANJE PROJEKTOV MLADINSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2010
- NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime)
predlagatelja ter njegov naslov.
SKLEP O IZBIRI PPREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli najkasneje v roku 60 dni od preteka roka za predložitev prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po uspešno končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva
porabiti v proračunskem letu, za katerega velja javni razpis.
Številka: 129-176/2009-1
Datum: 1.12.2009

Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN

TOČKOVNIK
ZA VREDNOTENJE IN DOLOČITEV PRIORITET
SOFINANCIRANJA PROJEKTOV
MLADINSKIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2010
V skladu s 7. točko Pravilnika o sofinanciranju letnih projektov mladinskih organizacij v Občini Logatec (Logaške novica, št. 7/04) se višina
sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
7.1.GLEDE NA ŠTEVILO					
		
št. točk
- udeležencev pri organizaciji in realizaciji projekta:
do 10 sodelujočih
do 20 sodelujočih
do 25 sodelujočih
do 30 sodelujočih
do 40 sodelujočih
nad 40 sodelujočih
- 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
				
- občinskih društev in klubov, ki sodelujejo pri realizaciji projekta:
sodeluje 1 društvo/klub
sodeluje do 5 društev/klubov
sodeluje nad 5 društev/klubov
7.2.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.
7.3.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.			
7.4.GLEDE NA RAVEN IZVAJANJA PROGRAMA
- projekt se izvaja na ožji lokalni ravni,			
- projekt se izvaja na ravni občine.			
7.5.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.

10
15
20
25
30
35

10
15
20
25
30
5
10
15

30
15
10
10
15
30
30
20
50
10
30

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.
Komisija za dodeljevanje sredstev
Damjan BARUT,
predsednik
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proračunska sredstva 2010 na tem razpisu, ne sme kandidirati z istimi
programi na drugih razpisih občine (šport, kultura, turistične prireditve, humanitarne organizacije).
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Uradne objave
Občina Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec, na podlagi 6. člena Pravilnika
o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice, št.
3/06) in Pravilnika o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novica, št. 4/07),
objavlja,
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2010
PREDMET RAZPISA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec
za leto 2010, namenjena sofinanciranju posameznih programov športa
in nakupu osnovnih sredstev.

PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva
porabiti v proračunskem letu, za katerega velja javni razpis.
Številka: 671-37-2009 - 1
Datum: 1.12.2009

Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN
Na podlagi 5. člena Pravilnika o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice,
št. 4/07) je Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta Občine Logatec, na svoji 8. redni seji, dne 2.12.2009, potrdil naslednji

VIŠINA SREDSTEV: je 206.610,00 EUR.
RAZPISNI POGOJI: Kandidirajo lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. in
4. člena Pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti (Logaške novice,
št. 3/06) in 2. člena Pravilnika o dopolnitvah in spremembah pravilnika
o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice, št.
4/07).
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
KRITERIJI IN MERILA: so določena v Pravilniku o vrednotenju športnih
dejavnosti (Logaške novice, št. 3/06) in Pravilniku o dopolnitvah in spremembah pravilnika o vrednotenju športnih dejavnosti v občini Logatec
(Logaške novice, št. 4/07).
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 21. 12. 2009, v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec - I. nadstropje. Za
vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Damjana
Baruta osebno ali po telefonu na številko 01/7590 626. Če želite prejeti
dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite vlogo na naslov:
obcina.logatec@logatec.si.
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PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07- uradno prečiščeno besedilo, 126/07-ZUTG), je treba plačati upravno takso, v višini 17,73 EUR (tarif. št. 1: 3,35 EUR
in tarif. št. 3: 14,18 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije
ter organizacije za samopomoč in društva, ki jim je podeljen status
društva v javnem interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe
oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje 29. 1. 2010 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko vključno z datumom 29. 1.2010. Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.

TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2010

(1) Tabela 1 – Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
(predšolske mladine in šoloobvezne mladine) (pror. postavke: 18029,
18030)
V točkah
Program

Velikost
skupine

Št.
ur

maks. 20

60

0

0

0

maks. 20,
min.8

60

1,0

60

maks. 10,
min.5

20

5

100

maks. 20,
min.8

80

1,0

Otroci s
posebnimi
potrebami maks. 10,
min.5

80

Interesna
ŠV
mladine in
študentov maks. 20,
min.10

80

Ciciban
planinec
60-urni
programi
Naučimo
se plavati
80-urni
programi

Zaprti objekt
KF* Št. točk

Odprti objekt
KF* Št. točk

Strokovni kader
KF* Št. točk

0

0,6

36

0,5

30

0,6

36

3

60

1

20

80

0,5

40

0,6

48

1,0

80

0,5

40

0,8

64

1,0

80

0,5

0,6

48

40

* KF – korekcijski faktor

(2) Tabela 2 – Športna rekreacija in šport invalidov (pror. postavke: 18053)

Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem
razpisu, temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijave se sestane komisija, ki odpre vse
pravočasno prispele prijave. Komisija obravnava prispele prijave če vsebujejo vse, z razpisno dokumentacijo določene elemente in dokazila ter
če izpolnjujejo pogoje določene v splošnih pogojih (formalna popolnost). O ugotovitvah pripravi komisija zapisnik, ki je osnova za uvedbo
upravnega postopka o dodelitvi sredstev za izvedbo projektov.
Vse nepopolne prijave se na podlagi ugotovitve komisije, ki bo razvidna na zapisniku, s sklepom izločijo iz nadaljnjega postopka.
NASLOV: Občina Logatec, Tržaška c. 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo
biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: JAVNI RAZPIS - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2010 - NE ODPIRAJ. Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja, njegov naslov.
SKLEP O IZBIRI PREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli najkasneje v roku 60 dni od preteka roka za predložitev prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dni po končanem postopku.

V točkah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program
Zaprti objekt
Odprti objekt
Strokovni kader
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KF*
1
0,5
0,6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Športna rekreacija članov in članic
80
40
0
Za socialno in zdr. ogrožene, st. od 65 let
80
40
48
Šport invalidov
80
40
48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* KF – korekcijski faktor
(3) Tabela 3 – Kakovostni in vrhunski šport mladine (400 do 1100 urni programi) (pror. postavke: 18042)
							
				
V točkah
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program – stopnja Število
Strokovni kader **
Zaprti Odprti
ur
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
objekt objekt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KF*
1
0,8
0,7
0,6
1
0,3
Cicibanke in cicibani
240
240
192
134
81
240
72
Ml. deklice in ml. dečki 400
400
320
224
134
400
120
St. deklice in st. dečki
800
800
640
448
269
800
240
Kadetinje in kadeti
1100
1100
880
616
370
1100
330
Mladinke in mladinci 1100
1100
880
616
370
1100
330
Članice in člani
320
0
0
0
0
320
96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* KF – korekcijski faktor

Uradne objave

2. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah,
– udeleženci športne šole morajo nastopati na uradnih tekmovanjih
panožne zveze vsaj na regijskem nivoju ali državnih polfinalnih tekmovanjih,
– članska ekipa ni pogoj.
3. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj dveh stopnjah,
za katere ni obvezno, da so zaporedne,
– udeleženci športne šole morajo nastopati na rednih uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na področnem nivoju,
– članska ekipa ni pogoj.
4. razred:
– izvajalec nima organiziranih športnih šol ali samo eno stopnjo
in se vključuje v redna tekmovanja samo občasno na rekreativnem
področju.
Bonusne točke
---------------------------------------------------------------------------Razred
		
Individ.
Kolektivni
		
šport
šport
---------------------------------------------------------------------------Mladinski razred
25
5
Državni razred
40
10
Perspektivni razred
55
15
Mednarodni razred
65
20
Svetovni razred
75
30
(4) Tabela 4 – Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje (pror.
postavke: 18024)
-------------------------------------------------------------------------------------------Nivo izobraževanja
		
Število točk
-------------------------------------------------------------------------------------------Izobraževanje znotraj društva
		
10
Občinsko izobraževanje
		
20
Potrjevanje licenc za sodnike
		
40
Potrjevanje licenc za vaditelje, učitelje, pl. vodnike…
50
Dvodnevno izobraževanje
		
60
Tri- do petdnevno izobraževanje
		
80
Več kot petdnevno izobraževanje
		
100

Udeležba – posamezniki 					
V točkah
--------------------------------------------------------------------------------------------Kategorije
Športniki Občine Logatec
Športniki izven Občine
Logatec
--------------------------------------------------------------------------------------------KF *
		
1
		
0,3
Kadetinje in kadeti
40
		
12
Mladinke in mladinci
50
		
15
Članice in člani
		
60
		
18
--------------------------------------------------------------------------------------------* KF – korekcijski faktor
Udeležba – ekipe
-------------------------------------------------------------------------------------Tekmovanje v Sloveniji
Tekmovanje v tujini
-------------------------------------------------------------------------------------Ekipe
300
		
600
-------------------------------------------------------------------------------------Uspešni nastopi
--------------------------------------------------------------------------------------Mesto
Individualni
Individualni
Kolektivni
šport
šport
Šport
posamično
ekipno
---------------------------------------------------------------------------------------------1. mesto
15
25
75
2. mesto
10
17,5
60
3. mesto
5
10
45
---------------------------------------------------------------------- ------------------------(7) Tabela 7 – Založniška dejavnost (pror. postavke: 18025)
Št. točk glede na nivo prireditve

Propagandno gradivo
(plakati,
zgibanke, bilteni…)
Objave v medijih

Krajevni nivo

Občinski nivo

Regijski nivo

Državni nivo

10

20

40

50

20

20

20

20

(8) Tabela 8 – Informacijski sistem na področju športa (pror. postavke:
18026)
Vrsta
Objavljanje spletnih strani
Programska oprema (software), potrošni material

Št. točk
15
10

(9) Investicije oz. nakup opreme in osnovnih sredstev (pror. postavke:
18028)
Investicijski odhodki se financiranjo po principu proporcionalnosti
od izkazane ponudbe deljeno s celotnimi razpoložljivimi sredstvi
na proračunski postavki .
Številka: 007-26/2009 - 3
Datum: 3.12.2009

(6) Tabela 6 – Prednostne športne naloge: Udeležba in uspešni nastopi športnikov na tekmovanjih (pror. postavke: 18049)
			

Predsednica
Odbora za družbene dejavnosti
-Bibijana Mihevc l.r.

(5) Tabela 5 – Mednarodne in druge športne prireditve (pror. postavke: 18026)

				
    V točkah
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Predvideno št. udeležencev         Min. 20   20 – 50          50 – 100   
100 – 150        150 – 300         300 – 500             Več kot 500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nivo športne prireditve
Občinska športna prireditev        
  10       
     20                          30         
       40                        50                          60                            70
Medobčinska športna prireditev             20                   30                       40                              50                         60                         70                            80
Državna športna prireditev         
  30                   50                       70                              80                         90                         100                         120
Mednarodna športna prireditev
40
60
80
90
100
120
140
Jubilejna prireditev
30
50
70
80
90
100
120

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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** Razvrstitev izvajalcev programov v razrede (opredelitev kazalca
razširjenosti se opravi razvrstitvijo izvajalcev v naslednje razrede):
1. razred:
– izvajalec mora imeti organizirano športno šolo v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah,
– izvajalec mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih
panožnih nacionalnih zvez z udeleženci športne šole,
– izvajalec mora nastopati v uradnih tekmovanjih članskih kategorij
na državnem nivoju.
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Uradne objave
Župan Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec na podlagi Pravilnika
o sofinanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec (Logaške novice,
št. 1-2/08) objavlja,
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE LETNIH TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI LOGATEC ZA
LETO 2010
PREDMET RAZPISA: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto
2010, namenjena sofinanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec za
leto 2010.
VIŠINA SREDSTEV: 19.800,00 EUR
PREDLAGATELJI:
- turistična društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje turistične dejavnosti,
- zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na
podlagi predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju turizma,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
- posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost na področju
turizma.
KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR:
a) Glede na število sodelujočih članov društva, ki so program prijavili na razpis in
glede na pričakovano število zunanjih udeležencev pri programu:
- do 10 sodelujočih
10 točk
- do 20 sodelujočih
15 točk
- do 25 sodelujočih
20 točk
- do 30 sodelujočih
25 točk
- do 40 sodelujočih
30 točk
- nad 40 sodelujočih
35 točk
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16

b) Glede na organizatorja:
- program v celoti organizira prijavljeni upravičenec

30 točk

- program je organiziran v sodelovanju z
drugimi upravičenci,
ki sodelujejo na razpisu 		

30 točk

- program upravičenca, s katerim le sodeluje pri programu,
ki ga organizira drugi upravičenec ali drug prireditelj

10 točk

c) 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

5 točk
100 točk
10 točk
20 točk
30 točk

d) Glede na vsebino programa:
1. oblikovanje kakovostnih, specializiranih, inovativnih,
avtentičnih storitev in produktov,
ki so utemeljeni na znanju in informacijah,
do 100 točk
2. iz obstoječih in novih turističnih produktov
oblikovati integralne turistične produkte
do 100 točk
3. oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala:
- brošura, 					
100 točk
- zgibanka, 				
100 točk		
- razglednice,
200 točk
- multimedija,
100 točk
- spletna stran,
100 točk
- majice					
200 točk
- drug promocijski material,		
do 100 točk		
4. izdelava turistično informacijskih tabel lokalnega pomena:
- turistično informacijska tabla velikosti do 2,5 m2 (sofinanciranje največ 3.
tabel
- turistično informacijska tabla velikosti nad 2,5 m2 (sofinanciranje največ 2.
tabel)
5. izvajanje promocijskih programov lokalnega in širšega pomena: predstavitev
občine in upravičenca na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah:
- doma,		
80 točk
- v tujini,
50 točk
- sprejemanje ter informiranje in/ali
100 točk
animiranje turistov in obiskovalcev,
6. organiziranje in izvedba turističnih prireditev:
- organizacija prireditve, ki privabi do 100 obiskovalcev
- organizacija prireditve, ki privabi od 100 do 400 obiskovalcev
- organizacija prireditve, ki privabi od 401 do 1000 obiskovalcev

80 točk
150 točk
300 točk

- organizacija prireditve, ki privabi več 1000 obiskovalcev

400 točk

7. izvajanje programov na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine,
urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja
rekreacijskih aktivnosti:
- urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti,
200 točk
razgledišč, turistične signalizacije, piknik prostorov,
klopi za počitek sprehajalcev, ipd.,
- čistilne akcije,
150 točk
8. izvajanje programov za zagotavljanje turističnega podmladka:
- organizacija delavnic za otroke in mladino,

100 točk

9. šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma:
- organiziranje raznih delavnic, predavanj, predstavitev, izobraževanj 100 točk
10. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri programih pospeševanja turizma: informiranje rezidentov
o pomenu turizma za kraj, organizacija in izvedba raznih natečajev
20 točk
							
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: je dostopna od 21. 12. 2009, na spletni strani
www.logatec.si in v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec
- I. nadstropje. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo
Renato Gutnik osebno ali po telefonu na številko 01/ 7590 633. Če želite prejeti
dokumentacijo po e-pošti, sporočite oziroma pošljite prijavo na naslov: obcina.
logatec@logatec.si.
PLAČILO UPRAVNE TAKSE: v skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3, 126/07-ZUT-G), je treba plačati upravno takso v višini
17,73 EUR (tarifna št. 1: 3,55 EUR in tarifni št. 3: 14,18 EUR).
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in društva, ki jim je podeljen status društva v javnem
interesu. Tega dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
ROK ZA ODDAJO PRIJAV: najkasneje do 29. 1. 2010 do 12. ure v sprejemni
pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošto, vključno z datumom 29. 1. 2010.
Prijava mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu,
temveč jih mora zapečatene vrniti pošiljatelju.
Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija na kraju in v času,
določenem v sklepu o uvedbi javnega razpisa, kjer odpre vse pravočasno prispele
prijave.
Komisija pregleda vse pravočasno prispele prijave, če vsebujejo vse, z razpisno
dokumentacijo, zahtevane dokumente in dokazila (formalna popolnost).
Vse nepopolne prijave so izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
NASLOV: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti
oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE LETNIH
TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI LOGATEC 2010 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja in njegov naslov.

SKLEP O IZBIRI PPREDLAGATELJEV: bodo predlagatelji prejeli v roku
60 dni po preteku roka za oddajo prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva
porabiti v proračunskem letu, za katerega velja razpis.
Številka: 322-20/2009-1		
Datum: 1.12.2009

Janez NAGODE l.r.
ŽUPAN

