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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. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Logatec na 11. redni seji, dne, 26. 1. 2012 sprejel
ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE LOGATEC ZA LETO 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Logatec za leto 2012 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
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

16.161.584

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.045.729

70 DAVČNI PRIHODKI

9.092.045

700

Davki na dohodek in dobiček

7.567.475

703

Davek na premoženje

1.248.570

704

Domači davki na blago in storitve

706

Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI
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Proračun 2012

276.000
2.953.684

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

711

Takse in pristojbine

11.000

712

Denarne kazni

10.000

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

36.670

714

Drugi nedavčni prihodki

72 KAPITALSKI PRIHODKI
720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neop. dolg. sredstev

73 PREJETE DONACIJE

2.234.414

661.600
1.326.882
100.000
1.226.882
-

730

Prejete donacije iz domačih virov

-

731

Prejete donacije iz tujih virov

-

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.788.973

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.401.535

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

1.387.438

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI

15.811.584
2.598.991

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

822.416

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

129.904

402

Izdatki za blago in storitve

1.408.671

Uradne objave
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.)

38.000
200.000
5.262.472
185.000
3.228.600
488.221
1.360.651
7.674.970
7.674.970
275.150
146.000
129.150
350.000

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2012

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)
-

440

Dana posojila

-

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

-

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

-

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih

-

443

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

Proračun 2012
500.000
500.000
500.000
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(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-

150.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)

-

500.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-

350.000

OCENA STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2011
9009

Splošni sklad za drugo stanje 2011

150.000

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.
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: www.logatec.si
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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. 3/2007-UPB-1), ki se uporablja za namene,
določene v tem zakonu,
b) namenski prihodki ožjih delov občine – krajevne skupnosti,
c) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
d) prihodki iz okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
e) sredstva iz državnega proračuna za investicije in sredstva iz proračuna EU,
f) prihodki iz naslova poslovnega najema komunalne infrastrukture,
g) prihodki iz naslova finančnega jamstva za zapiranje deponije
h) drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu se prenesejo v proračun naslednjega leta za isti namen.

Glasilo Občine Logatec, 1. februar 2012, letnik XLIII, št. 1-2

4

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, 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 obdobju januar - junij 2012 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2012 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 2013 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 razvoj-

Uradne objave

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 2012 oblikuje v višini 100.000,00 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 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet. Za uporabo sredstev proračunske rezerve nad 10.000 EUR odloča občinski svet na predlog župana.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko
župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in
sicer največ do skupne višini 2.000 EUR za posameznega dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine)
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more
uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje
do 31.12.2012, o zadolžitvi odloča župan.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina
odločujoč vpliv na upravljanje)
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 2012 zadolžijo na podlagi soglasja ustanovitelja.

Na podlagi 9., 61. in 66. člena Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS, št. 77/07-uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/1 in 20/11), 21. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 7. člena Statuta
Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 11. redni seji,
dne 26. 1. 2012, sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI LOGATEC ZA LETO
2012

I.

UVOD

Letni program kulture v občini Logatec za leto 2012 opredeljuje
vsebino in enoletni obseg ter namen sredstev, določenih v
občinskem proračunu za leto 2012, 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 je na območju občine
Logatec vpisanih 209 enot: med njimi 31 območij, najdišč,
grobišč in 178 objektov, delov objektov ali skupin objektov. Lete se med seboj razlikujejo glede na vrsto dediščine, morebitni
razglašeni status (spomenik državnega ali lokalnega pomena)
in tipološko razvrstitev (arheološka dediščina, profana stavbna
dediščina, sakralna stavbna dediščina,…).

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Logatec v letu 2013, če bo
začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine Logatec in se uporablja od 1. januarja 2012 dalje.
Številka: 410-154/2011-39
Kraj, datum: Logatec, 26. 1. 2012
					

Berto Menard, I.r.
župan Občine Logatec

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
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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 2011 je v občini Logatec delovalo 24 društev, klubov
in združenj, njihova zveza, en javni in en zasebni zavod ter 5
posameznikov, 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
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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

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:
Varovanje enot kulturne dediščine, ki niso v lasti Občine Logatec.
Ukrep:
na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.
US (v nadaljevanju: ZVKD)), Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 7/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11 (v
nadaljevanju: ZUJIK)) in Pravilnika o sofinanciranju
projektov varovanja kulturne dediščine v občini
Logatec (Logaške novice, št. 12/11) se sofinancira
projekte varovanja kulturne dediščine. Varovanje je
takšno ravnanje z dediščino, ki z rednim vzdrževanjem
in obnovo omogoča obstoj vrednot dediščine in
njeno uporabo vsaj v najmanjšem obsegu. Sredstva
se posameznim upravičenim izvajalcem dodeli po
postopku javnega razpisa.
Kazalnik:
število in obseg realiziranih projektov varovanja
kulturne dediščine, sofinanciranih s strani Občine
Logatec.
2. cilj:
Izdelava in postavitev informacijskih tabel pri nekaterih enotah in
vrednotah kulturne dediščine.
Ukrep:
Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih
spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11) določa, da
morajo Občine na svojem področju primerno
označiti enote kulturne dediščine, ki so jih razglasile
za spomenike lokalnega pomena. Imenovani
pravilnik določa več vrst označevalnih tabel. Občina
Logatec bo s projektom izdelave treh označevalnih
in pojasnilnih 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.

3.1. Kulturna dediščina
3.2. Poklicne kulturne ustanove
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

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

Uradne objave

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
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:
v skladu z ZUJIK in Pravilnikom o (so)financiranju
kulturnih programov in projektov v občini Logatec
(Logaške novice, št. 12/09 in 11/11), 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 2012.
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 2012 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
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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.
Ukrep:
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;
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.

7
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-

kulture za izvedbo posameznih projektov,
odmevnost projektov.

3.4. Umetniški programi
1. cilj:
Organizacija gledališkega abonmaja za odrasle. Za sezono
2011/12 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 2012 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.
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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 2012 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 2012 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 2012 v samostojni postavki zagotovi sredstva
za tekoče vzdrževanje kulturnih domov.
Kazalnik:
nemoteno odvijanje različnih kulturnih in drugih
prireditev.

4. cilj:
Izdelava projektne dokumentacije za Narodni dom.
Ukrep:
Narodni dom je v zelo slabem stanju in že kar nekaj
let kliče po svoji obnovi. Občina Logatec v Odloku
proračuna Občine Logatec za leto 2012 v samostojni
postavki zagotovi sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije.
IV. OBSEG IN OPREDELITEV SREDSTEV V SPREJETEM ODLOKU PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2012
V proračunu Občine Logatec je, za leto 2012, po proračunskih
postavkah, dejavnost kulture določena z naslednjo višino
sredstev:

Namen
1. OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE
a) Nepremična kulturna dediščina (pp18029001)
- Obnove - Varstvo naravne in kulturne
dediščine (pp-18005)
- Ohranjanje in izboljšanje dediščine –
izdelava informacijskih tabel (pp-18063)

Proračunska
sredstva
(v EUR)
23.400,00

21.000,00
2.400,00

2. PROGRAMI V KULTURI
a) Knjižničarstvo in založništvo (pp18039001)
Knjižnica Logatec – nabava
knjig (pp-18002)
Knjižnica Logatec – plače
zaposlenih (pp-18008)
Knjižnica Logatec – prispevki
delodajalca za zaposlene (pp18009)
Knjižnica Logatec – stroški
materiala, blaga in storitev
(pp-18013)
Knjižnica Logatec – premije za
KDPZ (pp-18016)

395.966,00

b) Umetniški programi (pp-18039002)
Izvedba gledališkega
abonmaja (pp-18045)

16.000,00

c) Ljubiteljska kultura (pp-18039003)
Program Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti (pp18017)
Programi kulturnih izvajalcev
(pp-18018)
Delno pokrivanje stroškov
strokovnega sodelavca za
kulturo (pp-18033)
Projekti na področju kulture
(pp-18059)

88.384,00

291.582,00
25.050,00
177.543,00

25.639,00

59.950,00
3.400,00

16.000,00

12.000,00
48.000,00

12.384,00
5.600,00

Uradne objave

-

Projekti na področju kulture,
ki so v interesu občine (pp18060)
Projekti na področju kulture
s področja založništva (pp18061)

3. JAVNA KULTURNA
INFRASTRUKTURA

8.000,00

2.400,00

175.294,00

a) Vzdrževanje Narodnega doma –
nakup opreme (pp-18004)
b) Knjižnica Logatec – nakup opreme
(pp-18003)
c) Tekoče vzdrževanje kulturnih domov
(pp-18015)
d) Tekoče vzdrževanje kulturnega
dom KS Rovte (pp-06037)
e) Izdelava projektne dokumentacije Narodni dom (pp-18065)

150.000,00

4. SKUPAJ SREDSTVA ZA KULTURO

594.660,00

3.000,00
3.100,00

3.194,00

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 2012.
VI. VELJAVNOST IN UPORABA
Letni program kulture v občini Logatec za leto 2012 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 2012.
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. 12/11) je Občinski svet Občine
Logatec na 11. redni seji, dne 26. 1. 2012, sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI LOGATEC ZA
LETO 2012
I.

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. 12/11).

16.000,00

V. POSEBNE DOLOČBE

Številka: 610-18/2011-3
Datum: 26. 1. 2012

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 2012 so določeni programi športa,
ki bodo v letu 2012 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.

UVOD

V občini Logatec je šport dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva organiziran pristop v smislu izvajanja strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog.

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 60 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 se posebno pozornost posveča dostopnosti
ter čim večji izkoriščenosti športnih objektov za
vse programe športa;
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•
•

III.

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.
OBSEG SREDSTEV

V proračunu Občine Logatec je za leto 2012 za dejavnosti na področju športa (proračunska postavka 18059001 – Programi
športa) predvidenih 319.322,00 EUR. Proračunska sredstva bodo namenjena:
•
za sofinanciranje posameznih programov športa, skladnih z vsebino Nacionalnega programa športa višini 163.372
EUR (51 %),
•
za sofinanciranje gradenj, obratovanje in vzdrževanje športnih objektov v višini 155.950 EUR (49 %),
Sredstva za sofinanciranje posameznih programov športa, v skladu z vsebino Nacionalnega programa športa, se
delijo v naslednjem obsegu:
Namen
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Pror. postavka

Znesek
(v EUR)

1.

športna vzgoja otrok, mladine in študentov:

-

športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let – vrtci ),
športna vzgoja šoloobveznih otrok (OŠ, zavodi, šolska športna društva) ter vzgoja
mladine, študentov in otrok s posebnimi potrebami

18029

2.500

18030

13.340

18042

109.600

-

športna vzgoja mladine in študentov (kakovostni šport)

2.

Športna rekreacija, kakovostni šport in šport invalidov:

-

športna rekreacija,

18053

-

kakovostni šport (člani-ce, nad 20 let ),

18053

-

šport invalidov.

18053

3.

Prednostne športne panoge:

-

tradicija,

18049

-

vrhunski rezultati.

18049

4.

Razvojne in strokovne naloge v športu:

-

izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

-

mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve.

5.

Stroški investicij, nakupa osnovnih sredstev.

6.

Delovanje društev in športne zveze:

-

delovanje društev,

-

delovanje športne zveze.

-

založniška dejavnost
informacijski sistem

5.000

15.000

18024
18026

1.340
10.000

18028

9.000

18069

6.592

172.372

SKUPAJ

Sredstva za sofinanciranje gradenj, obratovanja in vzdrževanja notranjih športnih objektov v višini:
Namen
Upravljanje večnamenske športne dvorane
Čistilni material in storitve za večnamensko športno dvorano
Obratovalni stroški za večnamensko športno dvorano
Tekoče vzdrževanje večnamenske športne dvorane
SKUPAJ

Pror.
postavka
18032
18034
18038
18040

Znesek
(v EUR)
35.000
16.500
82.150
10.000

Sredstva za ostale naloge – vzdrževanje in obratovanje zunanjih športnih objektov v višini:
Namen
Obratovalni stroški – vlečnica Sekirica

Pror. postavka
18039

Znesek
(v EUR)
12.300

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. x/12) ter vsakoletnega Točkovnika za vrednotenje programov športa v občini Logatec, ki ga potrdi
župan, na predlog Komisije za vrednotenje dejavnosti športa.

Uradne objave

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
Športna vzgoja predšolskih otrok ( do 6 let – vrtci ):
Športna vzgoja v vrtcih se ureja preko področja vzgoje in
izobraževanja.
Čas optimalnega razvoja osnovnih struktur gibalnega
razvoja nastopi pri otroku po petem letu starosti. Programi za
predšolske otroke kot npr. Zlati sonček, ki zajema vsa temeljna
znanja, ki jih mora otrok spoznati in osvojiti, posveča največ
pozornosti igri in vadbi. Poudarek je tudi na učenju plavanja.
Na tem področju se bo izvajal program Naučimo se plavati.
Poleg naštetih programov se bo izvajal še program Ciciban
planinec in drugi 60-urni programi.
Sofinanciranje: Iz občinskih proračunskih sredstev se bo, v
skladu s točkovnikom,sofinanciral strokovni kader in najem
objekta na skupino, v kateri je največ 20 oz. najmanj 10 otrok.

Športna vzgoja šoloobveznih otrok ( O.Š.- zavodi,
šolska Š.D.)

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost
otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in
mladostnika se zavzemamo, da bi bil otrok športno aktiven
vsak dan. V okviru redne športne vzgoje se izvajajo programi
Naučimo se plavati, Ciciban planinec (nadaljevanje) in drugi
80-urni program.
Športna rekreacija, kakovostni šport in šport invalidov
Športna vzgoja mladine, študentov in otrok s posebnimi
potrebami
V program so vključeni otroci, ki imajo interes, sposobnosti,
ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko
postali vrhunski športniki.
Obseg in vsebina programov mora biti prilagojena posebnostim
posameznih skupin otrok in športnih zvrsti. Za izvajanje teh
programov se zahteva ustrezne kadrovske, prostorske in
materialne pogoje.
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s
posebnimi potrebami.
Sofinanciranje: To področje se bo v veliki meri pokrivalo iz
sredstev za interesne dejavnosti, ki jih osnovne šole prejemajo iz
proračuna države.
Za 80 urne programe, ki se ne bodo financirali na ta način, pa
se bo iz občinskih proračunskih sredstev sofinanciral strokovni
kader, najem objekta za skupino v kateri je od 10 do 20 otrok ter
organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev.
Sofinanciralo se bo tečaje plavanja (program Naučimo se plavati)
- 20 ur za skupino v kateri je od 8 do 10 otrok (strokovni kader in
najem objekta). Sofinancira se tudi program Ciciban planinec in
druge 80-urne programe in sicer strokovni kader in najem objekta.
Sofinancira se tudi športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport in sicer 240, 240-400 in 300-800- urne programe,
kjer se sofinancira strokovni kader, najem objekta ter materialni
stroški programa.
Nezgodno zavarovanje, meritve in spremljanje treniranosti se

financirajo iz drugih virov.
Sofinancira se tudi strokovni kader in objekt za športno vzgojo
otrok s posebnimi potrebami – 80 urni program – in sicer za
skupine v katerih je od 8 do10 otrok.
Od izbranih izvajalcev se bo zahtevala 100% realizacija obveznega
dela programa, ki zahteva: izvedbo dogovorjenega obsega ur
programa, vključitev minimalnega dogovorjenega števila otrok
v program (skupina ne sme biti manjša od 12 otrok) in vključitev
otrok v redne tekmovalne vrste.
Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport, zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov,
ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. V program so vključeni
mladi, ki imajo sposobnosti, lastnosti, potrebno voljo in interes, da
bi lahko postali vrhunski športniki. Bistvenega pomena za našo
občino je odločitev, v katerih panogah želimo zasledovati oz. kje
lahko zasledujemo vrhunske rezultate. Izvajali se bodo 400-1100urni programi (obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne
zvrsti).
Sofinancira se tudi povezljive stroške za izvedbo programov.
Športna rekreacija
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni
zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati
negativne posledice današnjega načina življenja in dela…
Programi športne rekreacije se praviloma financirajo s strani udeležencev. Naloga občine je, da ustvarja razmere s pomočjo katerih
bo ukvarjanje s športno rekreacijo približano čim večjemu številu
občanov.
Na tem področju se bodo izvajali 80 urni programi v različnih športnih oblikah.
Sofinanciranje: Športnemu društvu, ki izvaja 80 urne programe
športne rekreacije se bo sofinanciralo najem objekta, za socialno
in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader, in sicer na podlagi dobljenih točka po tabeli 2 Točkovnika.
Kakovostni šport (člani-ce, nad 20 let )
V te programe so vključeni športniki in športnice v članskih kategorijah. Pomembni so zaradi motiva otrokom in mladini za vključevanje v šport in za predstavitev občine v širšem slovenskem prostoru
in svetu. Kakovostni in vrhunski šport sta izrazito tržni kategoriji in
njun obstoj ne more biti odvisen samo od proračunskih sredstev
določenih za ta namen porabo.
Sofinanciranje: Iz občinskega proračuna se v kakovostnem športu
sofinancira najem športnega objekta (320 ur programa), če ne gre
za profesionalni šport, v vrhunskem športu se sofinancira najem
objekta in strokovni kader, , in sicer na podlagi dobljenih točka po
tabeli 3 Točkovnika.
Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju
gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Sofinanciranje:: Sofinancira se strokovni kader in najem objekta
za 80-urni program na skupino, v kateri je od 8 do10 invalidov, in
sicer na podlagi dobljenih točka po tabeli 2 Točkovnika.
Prednostne športne panoge
Tradicija
Sofinancira se društva in zveze glede na njihovo aktivno in nepre-
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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:
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kinjeno prisotnost na območju občine za dotično športno panogo.
Vrhunski rezultati
Glede na rezultate pa so dodatne točke in s tem sredstva namenjena tistim športnim društvom, posameznikom, ki dosegajo vrhunske rezultate vsaj na državnem nivoju. Pri čemer je vrhunski šport
priprava na tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Sofinanciranje: Sofinancira se udeležbo na državnih in mednarodnih tekmovanjih ločeno za športnike iz občine Logatec in športnike izven občine, ki nastopajo v imenu društev občine, če gre za
posameznike ter udeležbo ekipe, ločeno za tekmovanje v Sloveniji
ali v tujini. Posebej se nagradi uspešne nastope vsaj na državnem
nivoju od 1. do 3. mesta ločeno za posameznike in ekipe, in sicer na
podlagi dobljenih točka po tabeli 6 Točkovnika.
Razvojne in strokovne naloge v športu
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu
Strokovni kadri, ki vodijo izvajanje programov na področju športa morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo ali usposobljenost.
Izobrazba se pridobi s študijem na Fakulteti za šport v Ljubljani in
Pedagoški fakulteti v Mariboru. Glavna koordinatorja pri usposabljanju strokovnih kadrov sta Inštitut za šport pri Fakulteti za
šport Univerze v Ljubljani in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Za opravljanje strokovnega dela v športu so
lahko predpisane licence, kriterije za izdajanje licenc pa pripravi
Olimpijski komite Slovenije na predlog ustrezne nacionalne panožne zveze. Za strokovni kader je potrebno priložiti veljavno licenco, če je ta za strokovno delo na področju športa predpisana..
Strokovno delo v športu
V kolikor želimo tudi v športu dosegati dobre rezultate moramo
veliko pozornost namenjati tudi ustrezno usposobljenemu strokovnemu kadru. Zato moramo tudi pri nagrajevanju, različno
usposobljenim strokovnim kadrom, zagotoviti različno plačilo. To
je eden od dodatnih motivov za izobraževanje v športu, kar se bo
v prihodnjih obdobjih tudi zakonsko pogojevalo.
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Sofinanciranje: Iz proračunskih sredstev se sofinancira izobraževanje in usposabljanje kadra za pridobitev nazivov (vaditelj, učitelj, trener), seminarji za izvajanje različnih športnih programov
in seminarje za usposabljanje sodnikov in organizatorjev šolskih
športnih tekmovanj, in sicer na podlagi dobljenih točka po tabeli
4 Točkovnika.
Mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih
prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 15/03), medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen
šolskih športnih tekmovanj ter ligaškega sistema tekmovanja.
Sofinanciranje: Iz proračunskih sredstev se sofinancira materialne stroške športnih prireditev (kot navedeno zgoraj) glede na število tekmovalcev in nivo prireditve, in sicer na podlagi dobljenih
točka po tabeli 5 Točkovnika.
Stroški investicij, nakupa osnovnih sredstev
Z razpisom je omogočeno sofinanciranje tudi nakupa športnih
rekvizitov, opredmetenih ali ne-opredmetenih osnovnih sredstev, ki služijo za izpolnjevanje programov, ki jih društvo izvaja in
jih prijavlja na razpis.

Sofinanciranje: Investicijski odhodki in nakup opreme se sofinancira po principu proporcionalnosti od izkazane ponudbe deljeno s celotnimi razpoložljivimi sredstvi na proračunski postavki.
Delovanje društev in športne zveze
Delovanje društev
Sofinancira se delež tekočih stroškov za delovanje društva (najemnina, obratovalni stroški prostora, nakup pisarniškega materiala, vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema (telefon,
internet, nakup programske opreme, potrošnega računalniškega
materiala), stroške izdajanja promocijskega gradiva na temo
športnih dejavnosti, ipd.)
Delovanje športne zveze
Sofinancira se delež tekočih stroškov za delovanje zveze (najemnina, obratovalni stroški prostora, nakup pisarniškega materiala, vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema (telefon,
internet, nakup programske opreme, potrošnega računalniškega
materiala), stroške izdajanja promocijskega gradiva na temo
športnih dejavnosti, ipd.)
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 2012.
Sredstva v višini 143.650 EUR so namenjena za upravljanje in
obratovanje ter tekoče vzdrževanje večnamenske športne dvorane ob OŠ 8 talcev.
VI. SREDSTVA ZA OSTALE NALOGE
Za obratovanje vlečnice Sekirica je namenjenih 12.300 EUR.
VII. POSEBNE DOLOČBE
Sredstva za sofinanciranje posameznih programov športa, ki so
določena v Letnem programu športa v občini Logatec za leto
2012, 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. 12/11).
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 2012.
VIII. VELJAVNOST IN UPORABA
Letni program športa v občini Logatec za leto 2012 začne veljati
naslednji dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice in se
uporablja od 1. 1. 2012 dalje.
Številka: 007-37/2011-4
Datum: 26. 1. 2012
Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

Uradne objave
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, na podlagi 7. člena
Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov
v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09 in 11/11), objavlja
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA POZIVA ZA ZBIRANJE
PREDLOGOV ZA (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH
PROJEKTOV, KI SO V INTERESU OBČINE LOGATEC ZA LETO
2012
Predmet poziva: so finančna sredstva proračuna Občine
Logatec za leto 2012, namenjena (so)financiranju kulturnih
projektov, ki so v interesu Občine Logatec. Ti projekti so:
ena (1) prireditev ob dnevu državnosti,
ena (1) prireditev ob dnevu samostojnosti in
enotnosti,
ena (1) silvestrska prireditev
Predlagatelji: so skladno s 6. členom Pravilnika o (so)
financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec
(Logaške novice, št. 12/09 in 11/11):
o 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;
o zasebni zavodi in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirani za
opravljanje dejavnosti na področju kulture in
imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec;
o 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.
Višina sredstev: 8.000,00 EUR.

•

noben izveden projekt

c) Inovativnost in odstopanje
od ustaljenih okvirov:
•
odstopa
•
delno odstopa
•
ne odstopa

0 točk

20 točk
10 točk
5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu A, je 50.

B) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji
način:
•

•

projekt ima jasno opredeljene vire fi- 10 točk
nanciranja, jasno opredeljene stroške
in njihovo namembnost, je neprofiten
finančna konstrukcija ni ustrezna
0 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu B, je 10.

C) Predvideni način izvedbe projekta
bo ocenjen na naslednji način:
•
samostojna organizacija projekta
•
soorganizacija projekta

25 točk
10 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu C, je 25.

MERILA ZA OCENJEVANJE IN
VREDNOTENJE

ŠT. TOČK

A

Povezanost projekta z vsebino praznika /
dogodka oz. z občino Logatec

do 50 točk

B

Finančna konstrukcija projekta

do 10 točk

C

Predvideni način izvedbe projekta

do 25 točk

D Partnerstva v projektu

do 15 točk

Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
predlagatelj, je 100.
A) Povezanost projekta z vsebino praznika/ dogodka oz. z
občino Logatec bo ocenjena na naslednji način:

a) Jasnost postavljenih ciljev:
• zelo dobro
• dobro
• slabo
b) Reference izvajalca projekta
v preteklih dveh letih:
•
trije ali več izvedenih projektov
•
dva izvedena projekta
•
en izveden projekt

15 točk
10 točk
0 točk

15 točk
10 točk
5 točk

D) Partnerstva v projektu bodo
ocenjena na naslednji način:
•
več kot trije partnerji
•
do trije partnerji
•
brez partnerjev

15 točk
10 točk
5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
predlagatelj po merilu D, je 15.
Uporaba meril:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s
točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih
proračunskih sredstev in skupnega števila točk izbranih
kulturnih projektov.
V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki
so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo
mogla projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih
predlagatelj dobil 0 točk.
Predlagatelj, ki bo pri posameznem projektu dosegel najvišje
število točk, bo izbran za izvedbo projekta. Ostale predlagatelje,
ki so kandidirali za isti projekt, bo komisija zavrnila.
Roki poziva: poziv prične teči 1. 2. 2012 in se zaključi 1. 3.
2012.
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Razpisna dokumentacija: je dostopna od 1. 2. 2012, 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 Renato
Gutnik, osebno, preko elektronskega naslova renata.gutnik@
logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 633.
Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno
besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR
(tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR). Takso lahko nakažete
z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A,
Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – kulturni projekti v interesu
Občine
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11
75936-7111002-12.
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 – za dokumente
in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v
javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe
oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
Rok za oddajo prijav: najkasneje do 1. 3. 2012 do 12. ure
v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti vključno z
datumom 1. 3. 2012. 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.
Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni
poziv - (so)financiranje kulturnih projektov, ki so v interesu
Občine Logatec za leto 2012 - ne odpiraj«. Kuverta mora
biti opremljena tudi z navedbo naziva (ime) predlagatelja in
njegovim naslovom.

Glasilo Občine Logatec, 1. februar 2012, letnik XLIII, št. 1-2

14

Odločbo o izbiri predlagateljev: 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: 611-1/2012-1
Datum: 25. 1. 2012

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

Župan Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, 1370 Logatec na podlagi 6. člena Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektov, ki so
v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 12/11),
objavlja
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
MLADINSKIH PROJEKTOV, KI SO V OBČINI LOGATEC V JAVNEM INTERESU ZA LETO 2012
Predmet razpisa: so finančna sredstva Proračuna občine
Logatec za leto 2012, namenjena sofinanciranju mladinskim

projektom, ki so v občini Logatec v javnem interesu (projekti v
mladinskem sektorju).
Predlagatelji so lahko:
- mladinske organizacije,
- organizacija za mlade,
- mladinski svet in
- javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju.
Višina sredstev: 23.000,00 EUR.
Kriteriji in merila: so določeni v 3. členu Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice, št. 12/11). Priloga tega razpisa je tudi
Točkovnik z določitvijo konkretnih meril za leto 2012.
Razpisni pogoji: Kandidirajo lahko vsi upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice,
št. 12/11). Upravičenci morajo v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Razpisna dokumentacija: je dostopna od 1. 2. 2012, 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 Damjana
Baruta, osebno, preko elektronskega naslova damjan.barut@
logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 626.
Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1:
4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR). Takso lahko nakažete z UPN
nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A,
Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – mladi
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11
75936-7111002-12.
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 – za dokumente in dejanja
v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila
pristojnega organa, ki je status podelil.
Rok za oddajo prijav: najkasneje do 1. 3. 2012 do 12. ure v
sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti vključno z datumom 1. 3. 2012. 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.
Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni razpis
– sofinanciranje mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v
javnem interesu za leto 2012 – ne odpiraj«. Kuverta mora biti
opremljena tudi z navedbo naziva (ime) predlagatelja in njegovim naslovom.
Odločbo o izbiri predlagateljev: 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.

Uradne objave

Poraba dodeljenih sredstev: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja razpis.

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

TOČKOVNIK
ZA VREDNOTENJE IN DOLOČITEV MERIL SOFINANCIRANJA
PROJEKTOV V MLADINSKEM SEKTORJU ZA LETO 2012
V skladu z 9. členom Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektov, ki so v občini Logatec v javnem interesu (Logaške novice,
št. 12/11) se višina sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
1.

Redno izvajanje mladinskih projektov
oziroma projektov za mlade
(neprekinjena dejavnost v rednih tedenskih
terminih oziroma v obsegu vsaj 1500 ur letno)

št. točk

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

10
15
20
25
30
35

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

10
15
20
25
30

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

5
10
15

1.2 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
1.3 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

50

1.4 GLEDE NA RAVEN IZVAJANJA PROJEKTA
projekt se izvaja na ožji lokalni ravni
projekt se izvaja na ravni občine

10
30

1.5 GLEDE NA VSEBINO PROJEKTA
organiziranje in izvedba tekmovanj, okroglih miz,
javnih tribun, razstav, tečajev, delavnic, izletov…
prireditve v večjem obsegu, ki združujejo
mladino z ostalimi občani
organiziranje in izvedba prireditev za mlade,
ki omogočajo aktivno sodelovanje vsem
udeležencem
izvedba avtorskih projektov na področju
mladinskega sektorja
osveščanje in vzgoja mladih v duhu solidarnosti
in strpnega odnosa do drugačnosti
spodbujanje zanimanja za znanost o razvoju
družbe in procesih v njej

30
40
50

40
20
10

2.

30
15
10

-

-

-

Pomembnejši dosežki pri razvoju in povezovanju
mladinskega dela
vidnost projekta
50
prispevek projekta pri uveljavljanju dobrih praks
50
znotraj mladinskega sektorja
multiplikativni učinek metod mladinskega dela
50
na družbeno okolje
skladnost projekta s temeljnimi dokumenti
50
mladinske politike
na nacionalnem in evropskem nivoju ter
50
povezanost projekta z instrumenti mladinske
politike v občini
3. Ustrezne materialne zmogljivosti za izvedbo projekta
primerni in ustrezno opremljeni prostori,
50
vključno z ustrezno opremo in tehničnimi
sredstvi ter pripomočki za ustvarjanje in izvajanje
projekta znotraj organizacije kot tudi za ciljno
populacijo in širšo javnost
ustrezne človeške zmogljivosti (zadostno število
50
primerno in strokovno usposobljenih oseb
glede na naravo projekta in redno dejavnost
organizacije)

Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako leto posebej na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev
in skupnega števila točk odobrenih projektov.
Sredstva za izvajanje projektov se posameznemu prejemniku dodelijo največ v višini 60 % vrednosti prijavljenega
projekta.
Berto MENARD l.r.
Župan

10
15
30
30
20
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Uradne objave
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 2012

Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni
razpis – sofinanciranje dejavnosti humanitarnih organizacij, ki
delujejo na območju občine Logatec, za leto 2012 – ne odpiraj«.
Kuverta mora biti opremljena tudi z navedbo naziva (ime)
predlagatelja in njegovim naslovom.

Predmet razpisa: so finančna sredstva proračuna Občine
Logatec za leto 2012, 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.

Odločbo o izbiri predlagateljev: bodo predlagatelji prejeli v
roku 60 dni po preteku roka za oddajo prijav.

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.

Poraba dodeljenih sredstev: izvajalci morajo dodeljena
sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja razpis.

Višina sredstev: 20.000,00 EUR

I. UVODNE DOLOČBE

Kriteriji in merila za izbor: so določeni v 5. in 6. členu pravilnika.

1. člen
Ta točkovnik razčlenjuje in natančneje opredeljuje posamezne
elemente meril iz 5. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju
dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju
občine Logatec (Logaške novice, št.: 4/07, v nadaljevanju:
pravilnik).
Posamezni izrazi v tem navodilu, ki se nanašajo na osebe (člani,
invalidi, bolniki, uporabniki, prostovoljci, svojci, prebivalci,
posamezniki, strokovnjaki) in so uporabljeni samo v moški
obliki, se v vseh primerih nanašajo na oba spola in veljajo
enakopravno za ženske in moške.

Razpisna dokumentacija: je dostopna od 1. 2. 2012, 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 Renato
Gutnik, osebno, preko elektronskega naslova renata.gutnik@
logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 633.
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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.

Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno
besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR
(tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR). Takso lahko nakažete
z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A,
Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – humanitarna dejavnost
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11
75936-7111002-12.
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 – za dokumente
in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v
javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe
oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
Rok za oddajo prijav: najkasneje do 1. 3. 2012 do 12. ure
v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti vključno z
datumom 1. 3. 2012. Ponudba mora biti podana na ustreznih

Pogodbe o sofinanciranju: bodo sklenjene z izbranimi
predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.

Številka: 1220-1/2012-1
Datum: 25. 1. 2012

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

TOČKOVNIK
za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih
letnih delovnih programov oziroma projektov humanitarnih
organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec

2. člen
Točkovnik pri svojem delu uporablja strokovna komisija, ko
na podlagi določb pravilnika ocenjuje, po javnem razpisu,
predložene finančno ovrednotene letne delovne programe
oziroma projekte humanitarnih organizacij.
3. člen
V predlogih za dodelitev sredstev humanitarnim organizacijam
so člani strokovne komisije dolžni obrazložiti, kako so ta
navodila upoštevali pri ocenjevanju.
II. MERILA

4. člen
(1) Pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih
programov humanitarnih organizacij se upoštevajo naslednja
merila:
a) Vsebina letnega programa / projekta:
- obseg, število in vsebina predloženih programov, projektov,
ki pokrivajo potrebe uporabnikov na območju občine Logatec

Uradne objave
(dobrodelnost, humanitarnost, samopomoč…),

Sedež v občini………………..
Sedež izven občine………….

a 1) OBSEG programov / projektov
1 dan………………………….
2 dni…………………………...
1 teden………………………..
2 tedna………………………..
3 tedni…………………………
1 mesec………………………
2 meseca……………………..
od 3 do 6 mesecev…………..
od 7 mesecev do 1 leta……..

5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
25 točk
30 točk
35 točk
40 točk
45 točk

a 2) ŠTEVILO programov / projektov
1 program / projekt

50 točk

a 3) VSEBINA programov /projektov
Humanitarnost………………..
Dobrodelnost………………….
Samopomoč………………….

10
20
30

a 3.1) - število organiziranih predavanj in delavnic na
območju občine Logatec ter njihovo število udeležencev

1 delavnica ali predavanje…..5 točk
Obisk do 10 udeležencev….
Obisk do 50 udeležencev …
Obisk do 100 udeležencev …
Obisk nad 100 udeležencev .

5 točk
20 točk
30 točk
50 točk

100 točk
10 točk

b 2) - število članov humanitarne organizacije, ki izvaja
program ali projekt, s stalnim bivališčem v občini Logatec
do 10,………………………….
nad 11 do 20, ………………..
nad 21, do 50,………………
nad 50; ……………………...

10 točk
20 točk
30 točk
40 točk

b 3) - število uporabnikov humanitarnega, socialnega
programa ali projektov s stalnim bivališčem v občini Logatec
uporabniki:
do 50,………………………….
nad 51 do 100, ………………
nad 101 do 300, ……………..
nad 301 do 1000, ……………
nad 1001 do 1500…………….
nad 1501 ……………………..

10 točk
20 točk
30 točk
40 točk
50 točk
100 točk

b 4) - število izvajalcev s posebnimi znanji in veščinami s
stalnim bivališčem v občini Logatec, njihova posebna znanja,
veščine, kdo je izvajalec: strokovnjaki, laični sodelavci,
prostovoljci in svojci, drugi,
Izvajalci:
do 10, …………………………
10 točk
nad 11 do 20, ……………….
20 točk
nad 21 do 30, ……………….
30 točk
nad 31 do 40, ………………..
40 točk
nad 41…………………………
50 točk

a 3.2) - število organiziranih humanitarnih, dobrodelnih
prireditev na območju občine Logatec, njihovo število
organizatorjev in obiskovalcev

do 5 članov organizacijskega odbora………
do 10 članov organizacijskega odbora…….
do 20 članov organizacijskega odbora…….
nad 20 članov organizacijskega odbora…….

5 točk
10 točk
20 točk
30 točk

Obisk do 50 udeležencev ……………………….
Obisk do 150 udeležencev ……………………...
Obisk nad 150 udeležencev …………………….

5 točk
20 točk
50 točk

a 3.3) - število izdanih publikacij, nosilcev zvoka in slike ter
podobno
1 publikacija/CD/ DVD …..10 točk
do 10 strani…………………...
do 50 strani…………………..
do 99 strani…………………...
nad 100 strani………………..

5 točk
20 točk
30 točk
40 točk

a 3.4) - program / projekte sofinancirajo tudi drugi financerji,
kot so druge občine, državne ustanove, donatorji in podobno.
DA …………………………….
NE………………………….....

5 točk
0 točk

b) Članstvo:
b 1) - sedež izvajalca programa ali projektov humanitarnih
dejavnosti v občini Logatec ali izven nje

b 5) - število vključenih prostovoljcev pri izvajanju projektov/
programov s stalnim bivališčem v občini Logatec.
prostovoljci:
do 10, …………………………
nad 11 do 20, ………………..
nad 21 do 30, ………………..
nad 31 do 40, ………………..
nad 41…………………………

10 točk
20 točk
30 točk
40 točk
50 točk

III. PREDNOSTI PRI IZBIRI FINANCIRANJA DEJAVNOSTI
5. člen
Ko se ocenijo in razvrstijo posamezni programi oziroma projekti
humanitarnih organizacij, se prednostno pri dodelitvi finančnih
sredstev upošteva tiste programe in storitve, ki izkazujejo:
1.1)

Po oceni komisije nujnost programa oziroma, če
bi se z ukinitvijo programov in projektov bistveno
poslabšala socialna varnost uporabnikov ali
otežilo reševanje ogroženih ljudi in življenj.

Glede na vsebino programa in glede na število udeležencev,
komisija, z utemeljitvijo, oceni program s točkami od 10 do
50.
1.2)

Uspešno izvajanje programov v daljšem časovnem obdobju.

Za vsako uspešno leto delovanja na območju občine Logatec:
5 točk
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Uradne objave
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

c) Glede na dostopnost enote:

6. člen
Ta točkovnik začne veljati, ko ga na svoji seji potrdi strokovna
komisija za razdelitev javnih sredstev na področju delovanja
humanitarnih organizacij.
Logatec, 9. 2. 2011
Strokovna komisija za sofinanciranje dejavnosti
humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju Občine Logatec
Marija MODRIJAN, l.r
predsednica
Župan Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec na
podlagi Pravilnika o sofinanciranju projektov varovanja kulturne
dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št.: 12/11), objavlja
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE
PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE
V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2012
Predmet razpisa: Finančna sredstva proračuna Občine Logatec
za leto 2012, namenjena sofinanciranju projektov varovanja
kulturne dediščine v občini Logatec za leto 2012.
Predlagatelji: Na razpis se lahko prijavijo lastniki kulturne
dediščine na področju občine Logatec ali investitorji, ki imajo
pravico za izvedbo ukrepov na kulturni dediščini na področju
občine Logatec.
Razpisno področje: Projekti varovanja enot kulturne dediščine,
ki imajo dokazano vsebinsko upravičenost. Varovanje je takšno
ravnanje z dediščino, ki z rednim vzdrževanjem in obnovo
omogoča obstoj vrednot dediščine in njeno uporabo vsaj v
najmanjšem obsegu.
Višina sredstev: 16.000,00 EUR
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Kriteriji in merila za izbor:
a) Glede na vrsto varstvenega režima enote :
kulturna dediščina

30 točk

razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena

30 točk

razglašen kulturni spomenik državnega pomena

15 točk

začasno razglašen kulturni spomenik lokalnega
pomena
začasno razglašen kulturni spomenik državnega
pomena

30 točk
15 točk

b) Glede na stopnjo poškodovanosti enote:
enota je brez poškodb

5 točk

enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote

10 točk

enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne
varovane lastnosti enote
enoti zaradi poškodb grozi porušitev

30 točk
20 točk

dostop je omogočen javnosti

10 točk

dostop je omogočen tudi mladim, starejšim in
invalidom
javnost nima dostopa

25 točk
0 točk

d) Glede na informiranje javnosti o njenih
vrednotah:
javnost je informirana, po evidenci lastnika enoto
letno obišče
do 100 obiskovalcev

15 točk

do 500 obiskovalcev

20 točk

nad 1000 obiskovalcev

25 točk

lastnik enote javnosti ne informira
e) Ta projekt je sofinanciran tudi z drugimi
sredstvi RS, EU:
da
ne

0 točk

20 točk
0 točk

Razpisna dokumentacija: je dostopna od 1. 2. 2012, 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 Renato
Gutnik, osebno, preko elektronskega naslova renata.gutnik@
logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 633.
Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno
besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR
(tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR). Takso lahko nakažete
z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A,
Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – kulturna dediščina
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11
75936-7111002-12.
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 – za dokumente
in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v
javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe
oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
Rok za oddajo prijav: najkasneje do 1. 3. 2012 do 12. ure
v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti vključno z
datumom 1. 3. 2012. 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.
Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni
razpis – sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine
v občini Logatec za leto 2012 – ne odpiraj«. Kuverta mora
biti opremljena tudi z navedbo naziva (ime) predlagatelja in
njegovim naslovom.
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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: 622-1/2012-1
Datum: 25. 1. 2012

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, na podlagi 7. člena
Pravilnika o (so)financiranju kulturnih programov in projektov
v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/09 in 11/11), objavlja
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE
PREDLOGOV ZA (SO)FINANCIRANJE KULTURNIH
PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI LOGATEC ZA LETO
2012
Predmet razpisa: so finančna sredstva proračuna Občine
Logatec za leto 2012, namenjena (so)financiranju programov
kulturnih društev in njihovih zvez, projektov kulturnih društev
in njihovih zvez, zasebnih zavodov in drugih organizacij, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje
dejavnosti na področju kulture in projektov s področja
založništva.
Predlagatelji: so skladno s 6. členom Pravilnika o (so)
financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec
(Logaške novice, št. 12/09 in 11/11):
za programe:
o kulturna društva in njihove zveze, ki imajo
sedež oz. delujejo v občini Logatec in so
tudi registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje
kulturnih dobrin;
za projekte:
o 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;
o zasebni zavodi in druge organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirani za
opravljanje dejavnosti na področju kulture in
imajo sedež oz. delujejo v občini Logatec;
o 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.
Društvo, ki prijavi program, ni upravičeno do sredstev za
projekte, razen v primeru prijave pilotnih projektov oz. projektov
s področja založništva.
Razpisno področje: vsebuje različne dejavnosti kulture in
sicer: glasbeno, gledališko in lutkovno, folklorno, plesno,
literarno, filmsko in video, likovno, fotografsko, multimedijsko
in založniško.
Višina sredstev:
za kulturne programe: 48.000,00 EUR,
za kulturne projekte: 5.600,00 EUR,

-

za projekte s področja založništva: 2.400,00 EUR.

Kriteriji in merila za izbor: so priloga Pravilnika o (so)
financiranju kulturnih programov in projektov v občini Logatec
(Logaške novice, št. 12/09 in 11/11).
Razpisna dokumentacija: je dostopna od 1. 2. 2012, 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 Renato
Gutnik, osebno, preko elektronskega naslova renata.gutnik@
logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 633.
Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno
besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR
(tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR). Takso lahko nakažete
z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A,
Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – kultura
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11
75936-7111002-12.
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 – za dokumente
in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v
javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe
oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
Rok za oddajo prijav: najkasneje do 1. 3. 2012 do 12. ure
v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti vključno z
datumom 1. 3. 2012. 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.
Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni
razpis - (so)financiranje Kulturnih programov in projektov za
leto 2012 - ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z
navedbo naziva (ime) predlagatelja in njegovim naslovom.
Odločbo o izbiri predlagateljev: 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: 611-2/2012-1
Datum: 25. 1. 2012

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 3. člena Pravilnika o (so)financiranju kulturnih
programov in projektov v občini Logatec (Logaške novice,
št. 12/09 in 11/11), je Komisija za ocenjevanje in vrednotenje
kulturnih programov in projektov ob soglasju Odbora za
družbene dejavnosti, na svoji 3. redni seji dne 13. 1. 2012
sprejela naslednja
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članov, se točke razpolovijo, za kvartete in ostale pa se
zmanjšajo na eno četrtino.

SPLOŠNA MERILA:
1. Pevski zbori, orkestri
1.1. Kakovostna skupina: 50 točk
1. da je v preteklem letu samostojno pripravila in izvedla vsaj
en koncert s prvič predstavljenim programom v občini
Logatec,
2. da je v preteklem letu sodelovala na priložnostnih
prireditvah najmanj šestkrat,
3. a) za pevske zbore: da skupina redno sodeluje na območnih
srečanjih in je bila v zadnjih štirih letih najmanj dvakrat
izbrana na medobmočno srečanje ali tekmovanje,
b) za orkestre: da je skupina v zadnjih štirih letih najmanj
dvakrat sodelovala na različnih tekmovanjih ali festivalih,
na katerih je dosegla najmanj 80% možnih točk strokovne
žirije ali da je v zadnjih treh letih najmanj enkrat sodelovala
na različnih tekmovanjih, na katerih je dosegla najmanj
80% možnih točk strokovne žirije,
c) za simfonične orkestre: da je skupina v zadnjih štirih letih
vsaj dvakrat sodelovala na mednarodnih projektih ali vsaj
enkrat organizirala ali bila soorganizator mednarodnega
projekta,
4. da skupina zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

2. Gledališke in lutkovne skupine
2.1. Kakovostna skupina: 50 točk
da skupina vsako leto pripravi vsaj eno premierno
gledališko/lutkovno predstavo z najmanj dvema
ponovitvama v občini Logatec,
2. da z recitacijo, s scenografijo ali z animacijo sodeluje na
štirih prireditvah v občini Logatec,
3. da sodeluje na območnih srečanjih in da je bila skupina v
zadnjih dveh letih vsaj enkrat izbrana na medobmočno ali
državno srečanje,
4. da skupina zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

1.

2.2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. da skupina v sezoni dopolni, razširi ali izboljša že
predstavljeno gledališko/lutkovno predstavo v občini
Logatec,
2. da z recitacijo, s scenografijo ali z animacijo sodeluje na
dveh prireditvah v občini Logatec,
3. da sodeluje na območnih srečanjih.

3. Folklorne skupine
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1.2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. da je v preteklem letu samostojno pripravila in
izvedla vsaj en samostojni koncert z najmanj 1/2 prvič
predstavljenega programa v občini Logatec,
2. da je v preteklem letu sodelovala na priložnostnih
prireditvah najmanj štirikrat,
a) za pevske zbore: da je skupina prejela ustrezno kvalitativno
oceno na območnem srečanju,
b) za orkestre: da je skupina v zadnjih dveh letih najmanj
enkrat sodelovala na različnih tekmovanjih in festivalih,
c) za simfonične orkestre: da je skupina v zadnjih dveh
letih najmanj enkrat sodelovala na državnih projektih ali
vsaj enkrat organizirala ali bila soorganizator državnega
projekta,
3. da
skupina
zagotovi
članom
strokovno
izpopolnjevanje.

1.3. Kakovostna skupina: 15 točk
1. da je v preteklem letu sodelovala na priložnostnih
prireditvah najmanj dvakrat,
2. da vsako leto najmanj dvakrat sodeluje na koncertih v
sodelovanju z drugimi kulturnimi skupinami,
3. a) za pevske zbore: da se skupina udeležuje območnih
srečanj pevskih zborov,
b) za orkestre: da se skupina udeležuje srečanj,
c) za simfonične orkestre: da je skupina v zadnjih dveh
letih najmanj dvakrat sodelovala ali organizirala projekt na
občinskem nivoju.
Pri manjših zborih, pevskih skupinah, instrumentalnih,
tamburaških skupinah ipd., ki štejejo manj kot 18 aktivnih

3.1. Kakovostna skupina: 50 točk
1. da v sezoni postavi novo koreografijo,
2. da vsako sezono izvede vsaj eno samostojno prireditev v
občini Logatec,
3. da redno sodeluje na območnih srečanjih in je bila v
zadnjih dveh letih enkrat izbrana na medobmočno ali
državno srečanje,
4. da najmanj štirikrat letno sodeluje na priložnostnih
prireditvah,
5. da zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.
3.2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. da v sezoni dopolni, razširi ali izboljša že postavljeno
koreografijo,
2. da vsako sezono izvede vsaj eno prireditev v sodelovanju z
drugo skupino v občini Logatec,
3. da redno sodeluje na območnih srečanjih,
4. da najmanj dvakrat letno sodeluje na priložnostnih
prireditvah.

4. Plesne skupine
4.1. Kakovostna skupina: 50 točk
1. skupina mora obvladati najmanj 20 minut plesnega
programa,
2. da vsaj enkrat letno izvede samostojno plesno prireditev v
občini Logatec,
3. da je v zadnjih dveh letih vsaj enkrat sodelovala na državnih
ali evropskih ali svetovnih srečanjih,
4. da najmanj štirikrat letno sodeluje na priložnostnih

Uradne objave
prireditvah,
da zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.

4.2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. skupina mora obvladati najmanj 10 minut plesnega
programa,
2. da enkrat letno izvede vsaj eno plesno prireditev v
sodelovanju z drugo kulturno skupino v občini Logatec,
3. da sodeluje na območnih srečanjih
4. da najmanj dvakrat letno sodeluje na priložnostnih
prireditvah.

5. Likovna dejavnost, fotografija, film, video
5.1. Kakovostna skupina: 50 točk
1. da se najmanj ½ članov enkrat letno predstavi s svojimi deli
na skupinski razstavi v občini
Logatec,
2. da se skupina ali člani posamično najmanj 10-krat letno
predstavijo s svojimi deli oz. da sodelujejo s svojimi deli na
razstavah drugih organizatorjev,
3. da člani skupine redno sodelujejo na območnih razstavah
in je bilo v zadnjih dveh letih vsaj eno delo vsaj enkrat
izbrano na medobmočno ali državno razstavo,
4. da skupina zagotovi članom strokovno izpopolnjevanje.
5. 2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. da se najmanj ¼ članov enkrat letno predstavi s svojimi
deli na skupinski razstavi v občini Logatec z drugo kulturno
skupino,
2. da se skupina ali člani posamično najmanj 5-krat letno
predstavijo s svojimi deli oz. da sodelujejo s svojimi deli na
razstavah drugih organizatorjev,
3. da člani skupine svoja dela prispevajo za izbor na lokalnih
razstavah.

6. Literarna dejavnost
6.1. Kakovostna skupina: 50 točk
1. da se najmanj ½ članov vsaj enkrat letno predstavi na
samostojnem literarnem večeru v občini
Logatec,
2. da najmanj ½ članov objavi svoje prispevke v literarnih
revijah in medijih,
3. da člani sodelujejo na medobmočnih ali državnih srečanjih,
4. da se člani strokovno izpopolnjujejo.
6.2. Kakovostna skupina: 25 točk
1. da se najmanj ¼ članov vsaj enkrat letno predstavi na
kulturni prireditvi v občini Logatec,
2. da najmanj ¼ članov objavi svoje prispevke v medijih,
3. da člani sodelujejo na območnih srečanjih.

Maksimalno število točk po splošnih merilih je 50.
POSEBNA MERILA:
A)
•
•
•

Dodelanost programa z opredelitvijo projektov:
zelo dobro
15 točk
dobro
5 točk
slabo
0 točk

B)
•
•

Ustreznost finančne konstrukcije (jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost):
ustrezno
2 točki
ni ustrezno
0 točk

C) Število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem
letu, ki jih ni organizirala Občina Logatec:
•
več kot 3 x
5 točk
•
do 3 x
2 točki
•
1x
1 točka
•
nikoli
0 točk
D) Vključevanje v prireditve, ki jih je v zadnjih dveh
letih organizirala Občina Logatec (proslave, sejmi, kulturni dogodki):
•
več kot 5 x
5 točk
•
vsaj 3 x
3 točke
•
vsaj 1x
1 točka
•
nikoli
0 točk
E) Skupina je za svoje člane v preteklem letu
organizirala izobraževanje (delavnice, intenzivne vaje,
seminarji):
•
da
3 točke
•
ne
0 točk
F) Prijava na državne in/ali evropske razpise v
preteklem letu:
•
da
3 točke
•
ne
0 točk
G) Leta delovanja v občini Logatec (tradicija):
•
več kot 20 let
7 točk
•
več kot 7 let
4 točke
•
več kot 3 leta
2 točki
•
do 3 leta
0 točk
H) Odmevnost (najbolj obiskane) prireditve (publika) v preteklem letu:
•
obisk nad 500 ljudi
10 točk
•
obisk od 300 do 500 ljudi
4 točke
•
obisk od 100 do 300 ljudi
2 točki
•
obisk do 100 ljudi
0 točk
Maksimalno število točk po posebnih merilih je 50.

Uporaba meril:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s
točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih
proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih
kulturnih programov. Najvišje možno število točk po splošnih in
posebnih merilih je 100.
Zveza društev bo ocenjena le po posebnih merilih in lahko dobi
največ 50 točk.
Ob 100% realizaciji programa bo Občina Logatec sofinancirala
največ do 85% vrednosti prijavljenega programa.
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V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so
pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla
programa oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih dobil 0
točk.
MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROJEKTOV

A
B

MERILA ZA OCENJEVANJE ŠTEVILO TOČK
IN VREDNOTENJE
Inovativnost, ustvarjalnost do 40 točk
in kakovost projekta
Predvideni doseg projekta do 15 točk

C

Finančna konstrukcija
projekta
D Udeležba na občinskih,
regijskih, državnih ali
mednarodnih prireditvah
E Predvideni način izvedbe
projekta

do 25 točk

F

Partnerstva v projektu

do 5 točk

G

Prijava na državne in/ali
evropske razpise

do 5 točk

•

projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo 25 točk
namembnost, je neprofiten in zagotavlja
najmanj 75% sofinanciranje iz drugih virov

•

projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo 15 točk
namembnost, je neprofiten in zagotavlja
najmanj 50% sofinanciranje iz drugih virov

•

projekt ima jasno opredeljene vire financiranja, jasno opredeljene stroške in njihovo 5 točk
namembnost, je neprofiten in zagotavlja
manj kot 50% sofinanciranje iz drugih virov

do 5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu C, je 25.

D)

A) Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega
projekta bo ocenjena na naslednji način:

•
•
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b) Reference izvajalca projekta v preteklih dveh letih:
•
trije ali več izvedenih
15 točk
projektov
•
dva izvedena projekta 10 točk
•
en izveden projekt
5 točk
•
noben izveden
0 točk
projekt
c) Inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvirov:
•
odstopa
10 točk
•
delno odstopa
5 točk
•
ne odstopa
0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu A, je 40.

B) Predvideni doseg projekta bo ocenjen na naslednji
način:
•
obisk nad 500 ljudi
15 točk
•
obisk od 300 do 500 ljudi
8 točk
•
obisk od 100 do 300 ljudi
3 točke

0 točk

C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji
način:

do 5 točk

15 točk
10 točk
0 točk

obisk do 100 ljudi

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu B, je 15.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
predlagatelj, je 100.

a) Jasnost postavljenih ciljev:
•
zelo dobro
•
dobro
•
slabo
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•

Udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih
in mednarodnih prireditvah bo
ocenjena na naslednji način:
prireditev v občini Logatec
5 točk
prireditev izven občine Logatec
2 točki

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu D, je 5.

E) Predvideni način izvedbe projekta bo ocenjen na
naslednji način:
•
samostojna organizacija
5 točk
projekta
•
soorganizacija projekta
2 točki
•
gostovanje
1 točka
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu E, je 5.

F) Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji
način:
•
več kot trije partnerji
5 točk
•
do trije partnerji
3 točke
•
brez partnerjev
1 točka
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
predlagatelj po merilu F, je 5.

G) Prijava na državne in/ali evropske
razpise:
•
da
•
ne

5 točk
0 točk

Uradne objave

Uporaba meril:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s
točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih
proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih
kulturnih projektov.
Ob 100% realizaciji projekta bo Občina Logatec sofinancirala
največ do 75% vrednosti prijavljenega projekta.
V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so
pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla
projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih prijavitelj
dobil 0 točk.

c) Inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvirov:
•
odstopa
10 točk
•
delno odstopa
5 točk
•
ne odstopa
0 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu A, je 40.
B) Predvideni doseg projekta (naklada) bo ocenjen na
naslednji način:
•
nad 1000 izvodov
15 točk
•
od 500 do 1000 izvodov
8 točk
•
od 100 do 500 izvodov
3 točke
•
do 100 izvodov
0 točk

Predlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ tri (3) projekte.

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu B, je 15.

MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROJEKTOV S
PODROČJA ZALOŽNIŠTVA
(tiskane izdaje)

C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji
način:

MERILA ZA OCENJEVANJE IN
VREDNOTENJE

projekt ima jasno opredeljene vire
financiranja, jasno opredeljene stroške 25 točk
in njihovo namembnost, je neprofiten in
zagotavlja najmanj 75% sofinanciranje
iz drugih virov

•

projekt ima jasno opredeljene vire
financiranja, jasno opredeljene stroške 15 točk
in njihovo namembnost, je neprofiten in
zagotavlja najmanj 50% sofinanciranje
iz drugih virov

ŠTEVILO TOČK

A

Literarno-umetniška ali
do 40 točk
znanstveno-strokovna ali
domoznanska vrednost projekta

B

Predvideni doseg projekta

do 15 točk

C

Finančna konstrukcija projekta

do 25 točk

D Povezanost projekta z
obeležitvijo pomembnega
dogodka ali obletnice

do 5 točk

E

Predvideni način izvedbe
projekta

do 5 točk

F

Partnerstva v projektu

do 5 točk

G

Prijava na državne in/ali
evropske razpise

do 5 točk

Najvišje možno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
predlagatelj, je 100.

A) Literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali
domoznanska vrednost projekta bo
ocenjena na naslednji način:
a) Jasnost postavljenih ciljev:
•
zelo dobro
•
dobro
•
slabo

•

15 točk
10 točk
0 točk

b) Reference izvajalca projekta v preteklih dveh letih:
•
trije ali več izvedenih pro- 15 točk
jektov
•
dva izvedena projekta
10 točk
•
en izveden projekt
5 točk
•
noben izveden projekt
0 točk

•

projekt ima jasno opredeljene vire
financiranja, jasno opredeljene stroške 5 točk
in njihovo namembnost, je neprofiten in
zagotavlja manj kot 50% sofinanciranje
iz drugih virov
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu C, je 25.

D)

Povezanost projekta z obeležitvijo pomembnega
dogodka/obletnice:
•
da
5 točk
•
ne
0 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu D, je 5.

E) Predvideni način izvedbe projekta bo ocenjen na
naslednji način:
•
kombinacija različnih načinov izvedbe 5 točk
projekta
•
en način izvedbe projekta
2 točki
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu E, je 5.
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Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu G, je 5.
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Uradne objave

F) Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji
način:
•
več kot trije partnerji
5 točk
•
do trije partnerji
3 točke
•
brez partnerjev
1 točka
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
predlagatelj po merilu F, je 5.
G) Prijava na državne in/ali evropske
razpise:
•
da
•
ne

5 točk
0 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu G, je 5.
Uporaba meril:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s
točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi razpoložljivih
proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih
kulturnih projektov.
Ob 100% realizaciji projekta bo Občina Logatec sofinancirala
največ do 75% vrednosti prijavljenega projekta.
V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so
pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla
projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih prijavitelj
dobil 0 točk.
Predlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ tri (3) projekte s
področja založništva.

Glasilo Občine Logatec, 1. februar 2012, letnik XLIII, št. 1-2

24

v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Damjana
Baruta, osebno, preko elektronskega naslova damjan.barut@
logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 626.
Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno
besedilo), je treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR
(tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR). Takso lahko nakažete
z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A,
Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – šport
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11
75936-7111002-12.
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 – za dokumente
in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v
javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe
oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
Rok za oddajo prijav: najkasneje do 1. 3. 2012 do 12. ure
v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti vključno z
datumom 1. 3. 2012. 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.
Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.
Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni
razpis – sofinanciranje športnih dejavnosti v občini Logatec za
leto 2012 – ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z
navedbo naziva (ime) predlagatelja in njegovim naslovom.
Odločbo o izbiri predlagateljev: bodo predlagatelji prejeli v
roku 60 dni po preteku roka za oddajo prijav.

Župan Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec, na podlagi 5.
člena Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti v občini
Logatec (Logaške novice, št. 12/11), objavlja,

Pogodbe o sofinanciranju: bodo sklenjene z izbranimi
predlagatelji v 30. dneh po končanem postopku.

SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE
PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE

Poraba dodeljenih sredstev: izvajalci morajo dodeljena
sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja razpis.

ŠPORTNIH DEJAVNOSTI V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2012
Predmet razpisa: so finančna sredstva proračuna Občine
Logatec za leto 2012, namenjena sofinanciranju športne
dejavnosti v občini: za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev
za potrebe posameznega izvajalca programa, za sofinanciranje
posameznih programov in za ostale naloge.
Višina sredstev: 172.372,00 EUR.
Razpisni pogoji: Kandidirajo lahko vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz
3. člena Pravilnika o sofinanciranju športnih dejavnosti (Logaške
novice, št. 12/11)
Kriteriji in merila: so določena v Pravilniku o sofinanciranju
športnih dejavnosti (Logaške novice, št. 12/11).
Razpisna dokumentacija: je dostopna od 1. 2. 2012, v
sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec - I.
nadstropje in na spletni strani www.logatec.si. Za vse informacije

Številka: 6710-1/2012-1
Datum: 25. 1. 2012

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju športnih
dejavnosti v občini Logatec (Logaške novice,
št. 12/11) ter predloga Komisije za dodelitev sredstev za športne
dejavnosti, sprejemam naslednji

TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2012
(1) Tabela - Interesna športna vzgoja otrok, mladine
in študentov (predšolske mladine in
šoloobvezne mladine) (pror. postavke: 18029,
18030)

Uradne objave
Program

Ciciban planinec
60-urni programi
Naučimo se plavati
80-urni programi
Otroci s posebnimi
potrebami
Interesna ŠV mladine in študentov

Zaprti

Zaprti

Odprti

Odprti

Strokovni

Strokovni

objekt

objekt

objekt

objekt

kader

kader

Velikost

št. ur

KF*

št. točk

KF*

št. točk

KF*

št. točk

skupine
maks 20
maks 20, min 8
maks 20, min 5
maks 20, min 8
maks 20, min 5

60
60
20
80
80

0
1,0
5
1,0
1,0

0
60
100
80
80

0
0,5
0
0,5
0,5

0
30
0
40
40

0,6
0,6
1
0,6
0,8

36
36
20
48
64

maks 20, min 10

80

1,0

80

0,5

40

0,6

48t

KF* - korekcijski faktor
(2) Tabela – Športna rekreacija in šport invalidov, kakovostni šport (pror. postavke: 18053)
Program

Zaprti
objekt
1
80
80
80
320

KF*
Športna rekreacija članov in članic
Za socialno in zdr. ogrožene, st. od 65 let
Šport invalidov
Kakovostni šport – člani/ce
KF* - korekcijski faktor

Odprti
objekt
1
80
80
80
320

Strokovni
kader
0,6
0
48
48
196

(3) Tabela – Starostne kategorije in vrhunski šport mladine (400 do 1100 urni programi) (pror. postavke: 18042)
Št. ur

Strokovni kader **

Zaprti
objekt

Odprti
objekt

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
KF*
1
0,8
0,7
0,6
1
1
Cicibanke in cicibani
240
240
192
134
81
240
240
ml. deklice in ml. dečki
400
400
320
224
134
400
400
St. deklice in st. dečki
800
800
640
448
269
800
800
Kadetinje in kadeti
1100
1100
880
616
370
1100
1100
Mladinke in mladinci
1100
1100
880
616
370
1100
1100
* KF – korekcijski faktor
** 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.
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.
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Uradne objave
Bonusne točke
Razred
Mladinski razred
Državni razred
Perspektivni razred
Mednarodni razred
Svetovni razred

Individualni šport
25
40
55
65
75

Kolektivni šport
5
10
15
20
30

(4) Tabela – Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje (pror. postavke: 18024)
Nivo izobraževanja
Izobraževanje znotraj društva
Občinsko izobraževanje
Potrjevanje licenc za sodnike
Potrjevanje licenc za vaditelje, učitelje, pl. vodnike…
Dvodnevno izobraževanje
Tri do pet dnevno izobraževanje
Več kot pet dnevno izobraževanje

Št. točk
10
20
40
50
60
80
100

(5) Tabela – Mednarodne in druge športne prireditve (pror. postavke: 18026)
Predvideno št. udeležencev
Nivo športne prireditve
Občinska športna prireditev
Medobčinska športna prireditev
Državna športna prireditev
Mednarodna športna prireditev
Jubilejna prireditev

Min 20

20-50

50-100

100-150

150-300

300-500

Več kot 500

10
20
30
40
30

20
30
50
60
50

30
40
70
80
70

40
50
80
90
80

50
60
90
100
90

60
70
100
120
100

70
80
120
140
120

(6) Tabela – Prednostne športne naloge: Udeležba in uspešni nastopi športnikov na tekmovanjih
(pror. postavke: 18049)
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Tradicija (leta delovanja na območju občine)
Kategorije
1. Novo društvo ali zveza (manj kot 2 leti)
2. Društvo ali zveza od 2 – 10 let
3. Društvo ali zveza od 11 – 20 let
4. Društvo ali zveza od 21 – 30 let
5. Društvo ali zveza več kot 31 let

V točkah
0
2 – 10 (za vsako leto 1 točka)
11 – 20 (za vsako leto 1 točka)
21 – 30 (za vsako leto 1 točka)
31 – (za vsako leto 1 točka)

Uspešni nastopi – vrhunski rezultati (najmanj na državnem nivoju in državnih pokalih)
mesto
1. mesto
2. mesto
3. mesto

Individualni šport posamično
15
10
5

Individualni šport ekipno
25
17,5
10

Kolektivni šport
75
60
45

(7) Investicije oz. nakup opreme in osnovnih sredstev (pror. postavke: 18028)
Investicijski odhodki se financirajo po principu proporcionalnosti od izkazane ponudbe deljeno s celotnimi razpoložljivimi sredstvi
na proračunski postavki.
(8) Tabela – Delovanje društev in športne zveze (pror. postavke: 18069)
Vrsta
Delovanje društev
Delovanje športne zveze

Številka: 6710-1/2012-2
Datum: 25. 1. 2012

Št. točk
1 točka na člana (po plačani članarini)
10 točk na članico

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

Uradne objave
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turističnih projektov v občini Logatec
(Logaške novice, št. 12/11) objavlja,
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROJEKTOV V OBČINI
LOGATEC ZA LETO 2012
Predmet razpisa: so finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2012, namenjena sofinanciranju turističnih projektov v
občini Logatec za leto 2012.
Upravičenci: pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma na področju občine
Logatec
Višina sredstev: 16.000,00 EUR
Pogoji in merila za izbor:
1. Glede na vsebino projekta
1.1 Izdajanje promocijskega materiala:
1.1.1 brošura					

št. točk

1.1.2 zgibanka					

100

1.2 Izvajanje promocijskih programov lokalnega in širšega pomena
1.2.1 predstavitev občine Logatec in upravičenca na sejmih in razstavah doma
1.2.2 predstavitev občine Logatec in upravičenca na sejmih in razstavah v tujini

200
100
100
200
do 200

50
30

1.3 Razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture
1.3.1 turistično informacijska tabla velikosti do 2,5 m2
1.3.2 turistično informacijska tabla velikosti nad 2,5 m2

100
150

1.4 Urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, turistične signalizacije, piknik
prostorov, klopi za počitek sprehajalcev, ipd.
1.4.1 potek na območju naselja, krajevne skupnosti
1.4.2 potek na območju celotne občine

150
80

1.5 Čistilne akcije
1.5.1 potek na območju naselja, krajevne skupnosti
1.5.2 potek na območju celotne občine

80
40

1.6 Urejanje in olepševanje okolja
1.6.1 potek na območju naselja, krajevne skupnosti
1.6.2 potek na območju celotne občine

150
50

1.8 Organizacija in izvajanje turističnih prireditev
1.8.1 organizacija prireditve, ki privabi do 100 obiskovalcev
1.8.2 organizacija prireditve, ki privabi od 100 do 400 obiskovalcev
1.8.3 organizacija prireditve, ki privabi od 401 do 1000 obiskovalcev
1.8.4 organizacija prireditve, ki privabi več 1000 obiskovalcev

80
150
300
400

1.9 Ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma
1.9.1 izvajanje programov za zagotavljanje turističnega podmladka
1.9.2 šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma

30
30
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1.1.3 razglednice
1.1.4 multimedija
1.1.5 spletna stran
1.1.6 majice					
1.1.7 drug promocijski material (spominki)

100
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Uradne objave
1.9.3 spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri programih pospeševanja turizma

30

1.10 Druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom

do 50

2. Glede na upoštevanje aktualnih turističnih smernic, tržno naravnanost in organizatorja
2.1. Prispevek h kakovosti turistične ponudbe v smislu
2.1.1 povezovanja danosti na področju občine (dediščine, naravnih vrednot, doživetij)
2.1.2 doprinosa k trajnostnemu (zelenemu, odgovornemu) razvoju turistične destinacije oz. občine
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do 400

1.2 Tržna naravnanost
2.2.1 projekt je tržno naravnan v 90 % vseh segmentov realizacije (imajo vstopnino, prodajajo svoje izdelke,
turistične spominke, storitve…)
2.2.2 projekt je delno tržno naravnan
2.2.3 projekt ni tržno naravnan
2.3 Organizator:
2.3.1 program v celoti organizira upravičenec
2.3.2 program je organiziran v sodelovanju z več partnerji
2.3.3 s programom upravičenec sodeluje le kot gost pri programu drugega organizatorja
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Razpisna dokumentacija: je dostopna od 1. 2. 2012, 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 Renato Gutnik, osebno,
preko elektronskega naslova renata.gutnik@logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 633.
Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je
treba plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR). Takso lahko nakažete z UPN nalogom in
sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT,
Namen nakazila: taksa razpis – turizem,
Znesek: 22,66 EUR,
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11 75936-7111002-12.
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 – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu.
Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
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Rok za oddajo prijav: najkasneje do 1. 3. 2012 do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali po pošti vključno z datumom 1.
3. 2012. 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.
Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni razpis –
sofinanciranje turističnih projektov v občini Logatec za leto 2012 – ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z navedbo naziva
(ime) predlagatelja in njegovim naslovom.
Odločbo o izbiri predlagateljev: 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: 322-1/2012-1
Datum: 25. 1. 2012

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN

