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LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI LOGATEC ZA LETO
2011
I. UVOD
Letni program kulture v občini Logatec za leto 2011 opredeljuje
vsebino in enoletni obseg ter namen sredstev, določenih v občinskem proračunu za leto 2011, 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 naslednjih posameznih področjih
kulture:
kulturna dediščina,
poklicne kulturne ustanove,
ljubiteljske dejavnosti,
projekti, ki so v interesu Občine Logatec,
umetniški programi,
javna kulturna infrastruktura.
II. STANJE NA PODROČJU KULTURE
2.1. Kulturna dediščina
V zbirnem registru kulturne dediščine RS so na območju občine Logatec vpisanih 208 enot: med njimi 30 območij in 178
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 in ga 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.
2. 3. Ljubiteljska kulturna dejavnost
V letu 2010 je v občini Logatec delovalo 32 društev in njihova
zveza ter en zavod, ki izvajajo programe in projekte na naslednjih 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.
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, Stara šola v KS Hotedršica
ter POŠ Vrh Sv. Treh Kraljev.
III. CILJI IN PRIORITETE TER UKREPI IN KAZALNIKI JAVNEGA
INTERESA
3.1. Kulturna dediščina
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 podporni 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
besedilo1, 56/08, 94/09 Odl.US: U-I-278/07-17 in 4/10,
v nadaljevanju ZUJIK), v skladu z Zakonom o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) in v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št.
7/05 in 4/07) se zagotovijo sredstva za sofinanciranje
kulturnih projektov za obnovo kulturnih spomenikov
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Na podlagi 9., 61. in 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 7/07 – Odl. US,
53/07, 65/07 – Odl. US, 56/08 in 4/10), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08
Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10,
84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10) in 7. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Logatec na nadaljevanju svoje 4. redne
seje, dne 3. 3. 2011, sprejel
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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.
2. cilj:
Izdelava in postavitev informacijskih tabel pri nekaterih enotah in
vrednotah kulturne dediščine.
Ukrep:
Občina Logatec bo s projektom izdelave informacijskih tabel kandidirala na evropska sredstva preko
pristopa Leader, kjer se pričakuje med 40 % in 85 %
sofinanciranje.
Kazalniki:
- večja prepoznavnost posameznih enot in vrednot
kulturne dediščine ter večja ozaveščenost prebivalstva in obiskovalcev občine.
3. cilj:
Obnova vasi in podeželja
Ukrep:
V okviru ohranjanja in izboljšanja dediščine podeželja
se bo obnovilo zgradbo v KS Trate. Projekt obnove bo
financiran iz EU sredstev.
Kazalniki:
izboljšanje osnovnih pogojev za kulturno delovanje v
krajevni skupnosti in pridobitev prostorov, namenjenih rekreaciji za vse generacije.
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3.2. Poklicne kulturne ustanove
3.2.1. Knjižnica Logatec
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 Javnem razpisu za zbiranje predlogov za (so)financiranje
kulturnih programov in projektov v občini Logatec za
leto 2011.

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.
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;
- organizacija predavanj in seminarjev za dvig kakovosti ljubiteljskega udejstvovanja na področju kulture v občini Logatec.
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.
Ukrep:
o višini sredstev in o medsebojnih obveznostih se Občina Logatec in Območna izpostava Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti dogovorita s pogodbo.
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.
1. cilj:
Spodbujati čim bolj množično vključenost posameznikov v kultur-
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3.4. Umetniški programi
1. cilj:
Organizacija gledališkega abonmaja za odrasle. Za sezono
2010/11 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 2011 v postavki Umetniški programi zagotovi
sredstva za izvedbo gledališkega abonmaja za odrasle
ter silvestrsko predstavo.
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 2011 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 2011 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 2011 v samostojni postavki zagotovi sredstva
za tekoče vzdrževanje kulturnih domov.
Kazalnik:
nemoteno odvijanje različnih kulturnih in drugih prireditev.
4. cilj:
Priprava projektne dokumentacije za Narodni dom.
Ukrep:
V preteklih letih je že bilo izdelanih nekaj projektov,
zato se najprej le-te preuči.
IV. OBSEG IN OPREDELITEV SREDSTEV V SPREJETEM ODLOKU PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2011
V proračunu Občine Logatec je, za leto 2011, po proračunskih
postavkah, dejavnost kulture določena z naslednjo višino sredstev:
Namen
1. OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
a) Nepremična kulturna dediščina
(18029001*)
Varstvo naravne in kulturne
dediščine
Ohranjanje in izboljšanje
dediščine – izdelava
informacijskih tabel
Obnova vasi in podeželja
2. PROGRAMI V KULTURI
a) Knjižničarstvo in založništvo
(18039001*)
Knjižnica Logatec – nabava knjig
Knjižnica Logatec – plače
zaposlenih

Proračunska
sredstva
(v EUR)
45.912,00
45.912,00
18.912,00

7.000,00
20.000,00
394.122,00
288.738,00
24.302,00
177.511,00
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na 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 občinskim Pravilnikom o (so)financiranju kulturnih programov in projektov v občini
Logatec, se sredstva, namenjena izvajanju kulturnih
programov in projektov društev, razdelijo na podlagi
Javnega razpisa za zbiranje predlogov za (so)financiranje kulturnih programov in projektov v občini Logatec za leto 2011.
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 poziva za zbiranje
predlogov za (so)financiranje kulturnih projektov, ki so v
interesu občine Logatec za leto 2011 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.
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Knjižnica Logatec – prispevki
delodajalca za zaposlene
Knjižnica Logatec – stroški
materiala, blaga in storitev
Knjižnica Logatec – premije za
KDPZ

25.639,00
58.189,00
3.097,00

b) Ljubiteljska kultura (18039003*)
Programi kulturnih izvajalcev
Projekti na področju kulture
Projekti na področju kulture s
področja založništva
Projekti na področju kulture, ki so
v interesu občine
Program Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti
Delno pokrivanje stroškov
strokovnega sodelavca za kulturo

84.384,00
48.000,00
5.600,00

c) Umetniški programi (18039002*)
Izvedba gledališkega abonmaja

21.000,00
21.000,00

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

31.000,00

2.400,00
4.000,00
12.000,00
12.384,00

2.000,00

b) Knjižnica Logatec – nakup opreme
(18003*)

3.000,00

c) Tekoče vzdrževanje kulturnih domov
(18015*)

16.000,00

d) Izdelava projektne dokumentacije Narodni dom (18065*)

10.000,00

4. SKUPAJ SREDSTVA ZA KULTURO
* številka proračunske postavke

471.034,00

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 2011.
VI. VELJAVNOST IN UPORABA
Letni program kulture v občini Logatec za leto 2011 začne veljati
naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice in
se uporablja za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za
sofinanciranje programov kulture v občini Logatec v letu 2011.
Številka: 007-6/2011-4 		
Datum: 4. 3. 2011-03-10		

Berto MENARD, l. r.,
ŽUPAN

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98,
97/01-ZSDP, 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 nadaljevanju 4.
redne seje, dne 3. 3. 2011, sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2011
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 2011 so določeni programi športa, ki bodo v
letu 2011 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

Uradne objave

•

•
•

III. OBSEG SREDSTEV
V proračunu Občine Logatec je za leto 2011 za dejavnosti na
področju športa (proračunska postavka 18059001 – Programi
športa) predvidenih 320.576 EUR. Proračunska sredstva bodo
namenjena:
•
za sofinanciranje posameznih programov športa,
skladnih z vsebino Nacionalnega programa športa višini 165.290 EUR (51 %),
•
za sofinanciranje gradenj, obratovanje in vzdrževanje
športnih objektov v višini 155.286 EUR (49 %),
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
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
(*18029)
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok (*18030)
1.3. Športna vzgoja mladine in študentov
2. Športna rekreacija, šport in šport
invalidov
Športna rekreacija, kakovostni šport, šport
invalidov (*18053)
3. Prednostne športne panoge
Tradicija in vrhunski rezultati (*18049)
4. Razvojne in strokovne naloge v športu
4.1.
Izobraževanje,
usposabljanje
in
izpopolnjevanje strokovnih 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

Znesek
(v EUR)
116.834
1.440
14.400
100.994
5.760
5.760
20.000
20.000
22.696
1.340
922
10.404
670
9.360
165.290

Sredstva za sofinanciranje gradenj, obratovanja in vzdrževanja športnih objektov v višini 155.286 EUR (39 %):
Namen
Upravljanje večnamenske športne dvorane
(*18032)

Znesek
(v EUR)
35.000

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

16.500
80.486
10.000
141.986

Sredstva za ostale naloge v višini 13.300 EUR:
Namen
Obratovalni stroški – vlečnica Sekirica
(*18039)
* številka proračunske postavke

Znesek
(v EUR)
13.300

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 sofinancira-
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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
se posebno 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.
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Uradne objave
la 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 2011 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 2011 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 le-te
izvajajo v pridobitne namene.
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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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 2011 bodo imele prireditve, ki imajo status tradicionalnih
prireditev.
4.4. Informacijski sistem športa
V letu 2011 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 2011 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 2011 so za nakup osnovnih
sredstev namenjena sredstva v višini 9.360 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 name-

njena gradnji ter investicijskemu vzdrževanju in obnovi športnih objektov v občini Logatec za leto 2011.
Sredstva v višini 141.986 EUR so namenjena za upravljanje in
obratovanje ter tekoče vzdrževanje večnamenske športne dvorane ob OŠ 8 talcev, kar predstavlja več kot 40 % delež v skupnem znesku za dejavnost športa.
VI. SREDSTVA ZA OSTALE NALOGE
Za obratovanje vlečnice Sekirica je namenjenih 13.300 EUR, kar
predstavlja 4 % 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
2011, 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 2011.
VIII. VELJAVNOST IN UPORABA
Letni program športa v občini Logatec za leto 2011 začne veljati
naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice in
se uporablja od 1. 1. 2011 dalje.
Številka: 6710-2/2011-1
Datum: 4. 3. 2011

Berto MENARD, l. r.
ŽUPAN

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2011
(Logaške novice št. 1-2/11), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec (Logaške
novice, št. 7-8/07 in 11/08), na podlagi mnenja Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano o skladnosti sheme državne pomoči »Podpora
programom razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Logatec 20072013«, št. priglasitve: K-BE013-5874661-2007, z dne 06.06.2007, ter na
podlagi mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Finančna sredstva za dopolnilne dejavnosti na kmetijah v občini Logatec«,
št. priglasitve: M001-5874661-2007/I, Občina Logatec objavlja
J AV N I R A Z P I S
za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2011
I. PREDMET RAZPISA
Občina Logatec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec
za leto 2011, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/06, z dne 15. 12.
2006, in »de minimis« pravili, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/06,
z dne 15. 12. 2006.
II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva za javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 1-2/11) v višini 30.000,00
EUR.

Uradne objave

Naložbe v kmetijska gospodarstva

26.000,00
EUR

-

-

SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO
»DE MINIMIS«
Zagotavljanje tehnične podpore			
SKUPAJ

4.000,00 EUR
30.000,00 EUR

III. SPLOŠNA DOLOČILA - POGOJI ZA UPRAVIČENCE
Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni
v okviru posameznega ukrepa.
Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti
namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz
drugih javnih sredstev (državnih in EU).
Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu / izvajalcu, podatke o naložbi / storitvi,
časovni potek in predvidene stroške.
Naložba v kmetijsko gospodarstvo, ki se bo izvajala v letu
2011 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev je
lahko začeta pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev upravičencu, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki
bodo nastajali v obdobju od izdaje odločbe o odobritvi sredstev pa do 30. novembra 2011 (skrajni rok za oddajo zahtevka
za izplačilo sredstev).
Dokazila / plačani računi za namene po tem razpisu, ki jih
upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo
biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja in se morajo
glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva.
Sofinancirala se bo vrednost upravičenih stroškov brez DDV.
Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5
let po izplačilu sredstev.
Upravičenec, ki pridobi sredstva iz tega razpisa, mora hraniti
dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene
stroške kot pomoči »de minimis«. Enako velja tudi za pomoči
»de minimis«, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena
z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/06, z dne 15. 12. 2006.
Za ostala določila se upoštevajo določila Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07 in 11/08, v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
IV. UKREPI, VIŠINA SREDSTEV, PREDMET PODPORE, UPRAVIČENI
STROŠKI, UPRAVIČENCI IN DODATNI POGOJI
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva (skupinske izjeme za kmetijstvo)
Višina razpisanih sredstev je 26.000,00 EUR (PP 11005 Občinske pomoči
v kmetijstvu).
Med naložbami v kmetijska gospodarstva je predmet sofinanciranja posodabljanje kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški:
stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo hlevov, zaradi prilagajanja za novo uvedene standarde, temelječe na zakonodaji ES (standard dobro počutje živali);
stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev

izpustov;
stroški ureditve ločenih stojišč oz. ležišč za bolne in obnemogle živali, porodnih boksov, privezov za nemoteno leganje in
vstajanje živali, individualnih in skupinskih boksov za teleta,
ustrezne osvetlitve hlevov, prezračevanja;
stroški za nakup ene nove ali rabljene kmetijske mehanizacije;
stroški za nakup opreme hlevov (za krmljenje, molžo, izločke...).

Pomoč se v skladu s sedmim odstavkom 4. člena Uredbe Komisije (ES) št.
1857/06, z dne 15.12.2006, ne dodeli za naslednje naložbe: nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin; zasaditev letnih rastlin; drenažna
dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %; za preproste
naložbe za nadomestitev; za tekoče stroške proizvodnje; za proizvodnjo
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Upravičenci:
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se uvrščajo med majhna in
srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi
(ES) 364/04 in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in
imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine Logatec;
člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno prebivališče
na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva.
Pogoji za dodelitev sredstev:
najmanjša zmogljivost hleva mora biti 10 ležišč za rejo goveda ali 5 ležišč za kobile v boksih ali 25 ležišč za rejo drobnice
(zmogljivost hleva se bo preverjala na podlagi števila živali,
navedenih v zbirni vlogi za neposredna plačila Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja za leto 2011 – priloga B);
bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi ter 40 %
upravičenih naložb na drugih območjih;
najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 1.000,00 EUR,
največji znesek dodeljene pomoči pa znaša 5.000,00 EUR na
upravičenca.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 1 – Vloga za dodelitev
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2011 – Naložbe v kmetijska gospodarstva,
z zahtevanimi prilogami;
zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja za leto 2011;
predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno;
načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologija
reje – če gre za naložbo v novogradnjo ali adaptacijo hlevov;
mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe,
če vrednost investicije presega 50.000,00 EUR;
dokazilo o plačilu upravne takse.
2. Zagotavljanje tehnične podpore (splošna pravila za gospodarstvo »de minimis«)
Višina razpisanih sredstev je 4.000,00 EUR.
Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja
kmetov ter članov njihovih družin na področju predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti, ki ga bodo izvajale organizacije, ki so registrirane za
izvajanje teh aktivnosti na področju kmetijstva ter registrirana stanovska
in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine Logatec ali regije.
Upravičeni stroški:
stroški organiziranja programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu;
stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki
ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetij-
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Uradne objave
skimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdelave
publikacij, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov,
simboličnih nagrad;
stroški priprave in tiska publikacij, kot so katalogi ali spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake
možnosti, da so predstavljeni v publikaciji, ter kritje stroškov
vzpostavitve internetne strani.
Pomoč se lahko dodeli do 100 % stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni dovoljeno).
Skupna pomoč »de minimis« dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme
presegati 200.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Upravičenci:
organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči
na področju kmetijstva na območju občine Logatec ali regije;
registrirana stanovska ali interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine Logatec ali regije.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 2 – Vloga za dodelitev
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2011 – Zagotavljanje tehnične podpore, z
zahtevanimi prilogami;
finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti;
dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
podpore (to dokazilo pridobi Občina Logatec);
dokazilo o plačilu upravne takse.
V. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Rok za oddajo vlog za javni razpis je od 18. 4. 2011 od vključno 8:00
ure dalje do vključno 6. 5. 2011 do 14:00 ure.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu, vsebovati
mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana.
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Vlagatelji morajo vloge oddati:
- po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer s poštnim žigom od 18. 4. 2011 od
vključno 8:00 ure dalje do vključno 6. 5. 2011 do 14:00 ure (upošteval se
bo poštni žig oddane priporočene pošiljke z navedenim datumom, uro
in minuto oddaje pošiljke!);
ali
- osebno v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370
Logatec, in sicer od 18. 4. 2011 od vključno 8:00 ure dalje do vključno 6.
5. 2011 do 14:00 ure.
Vloge, oddane pred ali po navedenem roku, se ne bodo upoštevale in se
bodo neodprte vrnile vlagatelju!
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano (odvisno od predmeta prijave):
»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2011 – Naložbe v kmetijska gospodarstva«
-ali»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2011 – Zagotavljanje tehnične podpore«
VI. PLAČILO UPRAVNE TAKSE
V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št.
106/10-uradno prečiščeno besedilo 5), je potrebno plačati upravno
takso v višini 19,37 EUR (tarif.št.1: 3,88 EUR in tarif.št.3: 15,49 EUR). Za
negotovinsko plačilo je potreben obrazec BN 02 z navedbo računa št.:
0126 4464 0309 134 in sklica: 11 75639-7111002-11.

Vlagatelji k vlogi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.
VII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava tričlanska Komisija
za odpiranje vlog (v nadaljnjem besedilu: komisija), imenovana s strani
župana, po vrstnem redu oddaje vloge.
V kolikor bo na javni razpis prispelo več vlog kot je skupni znesek
razpisanih sredstev, se bodo sredstva upravičencem dodelila glede
na vrstni red oddaje popolnih vlog – DO PORABE SREDSTEV. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli upravičenci, ki v letu 2010,
2009, 2008 in 2007 še niso pridobili sredstev iz javnega razpisa za
kmetijstvo.
Če razpoložljiva sredstva za ta javni razpis ne bodo v celoti razdeljena med upravičence, ki se niso prejeli sredstev v letih 2010, 2009,
2008 in 2007, se bo preostanek razpoložljivih sredstev razdeljevalo
po vrstnem redu oddaje vlog tistim, ki so sredstva že prejeli v preteklih letih. V tem primeru imajo upravičenci, ki so že pridobili sredstva v letu 2007 prednost pred upravičenci, ki so že pridobili sredstva v letu 2008, le-ti pa imajo prednost pred upravičenci, ki so že
pridobili sredstva v letu 2009 in ti imajo prednost pred upravičenci,
ki so pridobili sredstva v letu 2010.
V primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več
vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta, sekunda)
oddaje vloge, Komisija za odpiranje vlog izvede žrebanje o določanju
vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Občine Logatec.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove na dopolnitev vloge.
Rok za dopolnitev vloge je 8 (osem) dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnjene vloge, se dopolnjena vloga ponovno
pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavrže. Če se tekom preverjanja pregleda na popolnost
ugotovi, da vloga vsebinsko ne ustreza, se zavrne.
Na osnovi predloga za razdelitev sredstev komisije bo Občinska uprava
Občine Logatec izdala odločbo o višini odobrenih sredstev za posamezen namen. Občina Logatec bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičenec pred izdano odločbo o odobritvi sredstev ne sme pričeti z
aktivnostjo, za katero so sredstva dodeljena.
Kopije računov in potrdil o plačilu računov za izvedene aktivnosti za
ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva morajo biti z datumom po izdaji odločbe. Računi z datumom pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev
kot tudi računi z datumom po 30.11.2011 ne bodo upoštevani.
Upravičencem se sredstva izplačajo na transakcijski račun na podlagi
zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti
dostavljen na Občino Logatec najkasneje do 30.11.2011.
VIII. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Logaških
novicah do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Logatec: http://www.logatec.si/ ali pa v sprejemni pisarni Občine Logatec,
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec – I. nadstropje, vsak dan v poslovnem
času, do izteka prijave na javni razpis.
Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri ga. Mateji ČUK na
Občini Logatec ali na tel. številki 01 / 7590 636.
Številka: 430-2/2011-1
Datum: 16. 3. 2011

Berto MENARD, l. r.
ŽUPAN

