Uradne objave občine Logatec
Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 32 i 33.
člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 112. člena Statuta Občine Logatec (LN št.
5/99) je župan Občine Logatec dne 13.12.2004 sprejel

SKLEP

o začasnem ﬁnanciranju potreb iz proračuna
Občine Logatec v letu 2005
1. člen
Do sprejema proračuna Občine Logatec za leto 2005 se ﬁnanciranje funkcij Občine Logatec ter njihovih nalog in drugih s predpisi
določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Logatec za leto 2004 in za iste programe kot za leto 2004.
2. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se smejo uporabljati sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v
proračunu za preteklo leto.
3. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile začete v proračunskem letu 2004.
4.člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri čemer morajo upoštevati
zakonska določila, ki veljajo za izvrševanje proračuna.
5.člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega ﬁnanciranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2005 in se morajo izkazati v
njegovem zaključnem računu.
6. člen
Župan Občine Logatec je zadolžen za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa za dosego
normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev v času začasnega ﬁnanciranja.
7. člen
Obdobje začasnega ﬁnanciranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno ﬁnanciranje občinskega proračuna lahko podaljša,
na predlog župana, občinski svet.

Številka: 015 – 03 /04 -6
Datum: 13.12.2004

ŽUPAN
OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE l.r

Na podlagi 10. člena Odloka o komunalnem prispevku (LN, št. 4/2000) in 18. člena Statuta občine Logatec (LN, št. 5/99) ter 19. člena
Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na 15. redni seji dne 16.12.2004 sprejel naslednji

SKLEP
o vrednosti točke za odmero komunalnih taks v letu 2005
1.
Vrednost točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Logatec za leto 2005 znaša 14,46 SIT..
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu, uporablja pa se od 1.1.2005 dalje.
Št.: 423-04/04-1
Logatec, 14.12.2004

ŽUPAN OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE l.r.
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8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu, uporablja pa se od 1.1.2005 dalje.

Uradne objave občine Logatec
Na podlagi 10. člena Odloka o komunalnem prispevku (LN, št. 4/2000) in 18. člena Statuta občine
Logatec (LN, št. 5/99) ter 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine
Logatec na 15. redni seji dne 16.12.2004 sprejel naslednji

S K L E P

o povprečnih stroških komunalnega opremljanja
s posameznimi vrstami komunalne opreme
za območja izven programov opremljanja stavbnih zemljišč
v občini Logatec za leto 2005
1. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja na kvadratni meter (1 m2) vseh stavbnih parcel v občini znašajo
na dan 31.12.2004:
- za individualno komunalno opremo (IKO)
8.904,00 SIT
- za kolektivno komunalno opremo (KKO)
10.017,00 SIT
2. člen
Na podlagi ugotovljenih povprečnih stroškov komunalnega opremljanja na 1 m2 stavbnih parcel so določeni
za posamezno vrsto komunalne opreme izven območij urejanja stavbnih zemljišč po programih opremljanja
naslednji stroški:
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1. Individualna komunalna oprema (IKO)
a.) fekalna kanalizacija
b.) vodovodno omrežje

25%
22%

2. Kolektivna komunalna oprema (KKO)
a.) cesta
- asfalt v izvedbi s pločnikom
- asfalt brez pločnika
- makadam
b.) meteorna kanalizacija
c.) javna razsvetljava
d.) javna parkirišča
e.) zelene in rekreacijske površine

30%
(26%)
(15%)
12%
4%
4%
3%
3. člen

Stroške po 1. členu tega sklepa se med letom valorizira v skladu s povprečnim indeksom za nizko gradnjo, ki
ga mesečno objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM.
4. člen
Ta sklep se objavi v uradnem glasilu Občine Logatec in velja od dneva objave dalje.
OBČINA LOGATEC
Občinski svet

ŽUPAN
OBČINE LOGATEC
Janez NAGODE, l.r.

Številka: 420-08/04-2
Datum: 17.12.2004
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Uradne objave občine Logatec
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih ﬁnancah
(Ur.l. RS št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02 in 56/02) in18. člena statuta Občine Logatec (LN 5/99) je Občinski svet Občine
Logatec na 16. redni seji, dne 3.02.2005 sprejel

ODLOK

O PRORAČUNU
OBČINE LOGATEC ZA LETO 2005
1.

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

S tem odlokom se za Občino Logatec za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki
izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2.

VIŠINA PRORAČUNA
2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov
proračun leta 2005
________________________________________________________________________________________________
________________
2.097.125

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgoročnih sredstev

1.348.215
947.135
145.063
89.840
401.080
277.750
7.039

511
4.780
111.000
345.700
25.700
320.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transakcijski prihodki iz drugih javnoﬁnančnih institucij
II.SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)

712.232

403.210
403.210
2.146.321

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi odhodki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

98.700
15.800
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I. SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 +74)

Uradne objave občine Logatec
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neproﬁtnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi prav.osebam, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU

104.850
4.500
5.250
807.780
14.000
433.550
83.430

276.800
884.500
884.500
224.941
42.500

182.441

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
49.196
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
___________________________________________________________________________
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
___________________________________________________________________________
skupina/podskupina kontov
IV.
PREJETA VRAČILA
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750 + 751 + 752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
V.

VI.

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440 + 441 + 442)

proračun leta 2005
0
0
0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –V.)

0
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C. RAČUN FINANCIRANJA
___________________________________________________________________________
skupina/podskupina kontov
proračun leta 2005
________________________________________________________________________________________________
________________
VII. ZADOLŽEVANJE
0
50 ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPALČILA DOLGA
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

8.720
8.720
8.720

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH)
(I.+ IV.+ VII. – II. – V. – VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI. + X. – IX) = -III.

- 57.916
-

8.720

49.196
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XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
57.916
DNE 31. 12. 2004 (OCENA)
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita
na spletni strani Občine : www.obcina-logatec.com.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
V proračunu so vključeni tudi namenski prihodki ožjih lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti) in prihodki režijskega
obrata.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporedijo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim uporabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena
oseba.
5. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj
in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih.
6. člen
Skladno s predpisi župan s sklepi lahko prerazporeja proračunska sredstva med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 10 %
obsega proračunske postavke v sprejetem proračunu. O izvršenih prerazporeditvah mora šestmesečno poročati občinskemu
svetu.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
7. člen
Župan lahko v imenu Občine Logatec pogodbeno prevzema tudi obveznosti, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih proračunskih
letih in sicer za namene, ki so že vključeni v proračunu tekočega leta. V tekočem letu lahko župan pogodbeno prevzame
obveznosti, kot so navedene v tem členu v naslednjih obsegih:
-

za investicijske odhodke in investicijske transfere do višine, ki ne presega 70 % skupne vrednosti, ki se v tekočem
proračunskem letu namenjajo za te namene, od tega:
v letu 2006 50 % navedenih pravic porabe in
v ostalih prihodnjih letih 20 % 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 proračunu.
Omejitve ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
Prevzete obveznosti se načrtujejo v proračunu in načrtu razvojnih programov.
8. člen
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Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasiﬁkacija odhodkov.

Uradne objave občine Logatec
Proračunski skladi so:
- račun proračunske rezerve oblikovan po ZJF,
- račun stanovanjskega sklada, ustanovljen na podlagi odloka.
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 0,25% od skupno doseženih prihodkov. O uporabi sredstev proračunske
rezerve za namen 2. odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z
višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA

SEKTORJA

10. člen
Za kritje primanjkljaja v bilanci prihodkov in odhodkov, primanjkljaja v računu ﬁnančnih terjatev in naložb ter odplačilo
dolgov v računu ﬁnanciranja se občina lahko zadolži na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za ﬁnance,
pod pogoji, ki jih določa Zakon o ﬁnanciranju občin.
11. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Logatec, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, kateri ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
12. člen
Župan odloča o najetju likvidnostnega kredita za nemoteno izvrševanje proračuna največ do višine 2 % sprejetega proračuna.
Kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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13. člen
V obdobju začasnega ﬁnanciranja Občine Logatec v letu 2006 se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega ﬁnanciranja
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Na podlagi Zakona o pospeševanju turizma (Ur.l. RS 57/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 9. in 105. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 5/99) je Občinski
svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 16.12.2004, sprejel

PRAVILNIK

o soﬁnanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za soﬁnanciranje letnih programov turističnih društev in Zveze turističnih društev
občine Logatec na območju občine Logatec.
2. člen
Predmet tega pravilnika je dodeljevanje sredstev proračuna Občine Logatec, ki se na podlagi vsakoletnega javnega razpisa
dodelijo turističnim društvom ter Zvezi turističnih društev občine Logatec.
Društvo, ki s svojimi programi kandidira za proračunska sredstva na tem razpisu, ne sme kandidirati z istimi programi na drugih
razpisih Občine Logatec.
3. člen
Upravičenci do sredstev so turistična društva in Zveza turističnih društev občine Logatec, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirana po Zakonu o društvih,
- da imajo sedež na območju občine Logatec,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma

4. člen
Višina sredstev za soﬁnanciranje turističnih programov na območju občine Logatec za določeno leto se določi v proračunu občine
Logatec za to leto. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v javnem glasilu oziroma v sredstvih
javnega obveščanja.
Javni razpis mora vsebovati:
- naziv in sedež razpisovalca,
- navedbo programov, ki so predmet soﬁnanciranja,
- kdo se lahko prijavi na razpis,
- okvirno višino sredstev, ki se bodo dodeljevala,
- kriterije in merila za izbor programov,
- rok za oddajo prijav,
- naslov, na katerega prosilci vložijo prijave in način dostave,
- rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa,
- okvirni rok za sklenitev pogodbe,
- določitev obdobja za porabo sredstev.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.
5.1.

5. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava tričlanska komisija, ki jo imenuje Občinski svet
na predlog svetniških skupin. Mandat komisije sovpada z mandatom Občinskega sveta.
Člani komisije ne smejo biti predsedniki turističnih društev ali Zveze turističnih društev občine Logatec.

5.2.

Člani komisije izmed sebe imenujejo predsednika, ki sklicuje in vodi seje. Na sejah komisije se piše zapisnik. Admin-
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II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV

Uradne objave občine Logatec
istrativne in druge operativne naloge za komisijo opravlja občinska služba, pristojna za turizem.
5.3.

Komisija opravlja naslednje naloge:
- sodeluje pri pripravi razpisa in poskrbi za njegovo objavo,
- določi število točk pri posameznem merilu,
- prevzame, odpre in pregleda vse predloge, prispele na javni razpis,
- predloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, izloči iz nadaljnjega postopka,
- točkuje predloge v skladu z merili, določenimi v 7. členu tega pravilnika na podlagi
točkovnika, ki je sestavni del razpisa
- določi višino sredstev za posameznega predlagatelja,
- pisno obvesti predlagatelja o odločitvi,
- sodeluje pri pripravi pogodb in spremlja njihovo izvajanje.
5.4.

Po končanem postopku pozove komisija vse izbrane izvajalce programov, da v 15 dneh po vročitvi poziva sklenejo
pogodbo. Če kateri od izvajalcev v tem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je svoj predlog programa umaknil. Sredstva, ki so bila dodeljena temu izvajalcu, se razporedijo za druge namene turizma v občini.

5.5.

Z društvi sklene Občina Logatec pogodbo o soﬁnanciranju, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
- naziv in naslov društva,
- navedbo programov,
- višino dodeljenih sredstev in način soﬁnanciranja,
- način nadzora nad porabo sredstev,
- določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Logatec bo soﬁnancirala programe turističnih društev in Zveze turističnih društev občine Logatec v višini največ
do 50% celotne vrednosti programa.
Pogodbeni znesek bo društvo prejelo v enem delu in sicer v roku 30 dni od dneva, ko je komisija prejela vsebinsko in
ﬁnančno poročilo o izvedenem programu z dokazili o porabljenih sredstvih.
V primeru, da društvo ne more dokazati porabe sredstev v višini pogodbeno odobrenega zneska, ima komisija pristojnost,
da odobri izplačilo le v višini dokazane porabe.
III. VSEBINSKA DOLOČILA
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6. člen
Predmet soﬁnanciranja turistične dejavnosti društev na območju občine Logatec so praviloma programi z naslednjimi vsebinami:
- izvajanje promocijskih programov lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih,
razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini, ipd.,
- izdajanje promocijskega materiala: brošura, zgibanka, razglednice, ipd.,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri programih pospeševanja turizma: organizacija in izvedba
raznih natečajev (npr. »spominek občine«, »najlepše urejena hiša«, »najlepši balkon«, »najlepša domačija«)
ipd.,
- programi na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje
turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, čistilne akcije, ipd.,
- organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
- programi za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organiziranje raznih delavnic, predavanj,
predstavitev,
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
IV. MERILA
7. člen
Višina soﬁnanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
7.1.
Glede na število sodelujočih članov društva, ki so program prijavili na razpis in glede na pričakovano število zunanjih
udeležencev pri programu
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7.2.
razpisu

Glede na organizatorja:
- program v celoti organizira prijavljeno društvo
- program je organiziran v sodelovanju z drugimi društvi, ki sodelujejo na
- program društva, s katerim le sodeluje pri programu, ki ga organizira drugo društvo ali drug prireditelj

7.3.
Glede na raven izvajanja programa:
- program se izvaja na ožji lokalni ravni
- program se izvaja na ravni občine
- program se izvaja na medobčinski ravni
- program se izvaja na državni ravni
- program se izvaja na meddržavni ravni

Glede na doseženo število točk se določijo razmerja med vsemi društvi, ki so pravočasno predložila dokazila iz 3. člena pravilnika. Po izračunu razmerij se razdelijo sredstva, ki so v proračunu za tekoče leto namenjena za soﬁnanciranje letnih turističnih
programov.
8. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega
števila točk ovrednotenih programov.
9. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati turistične programe v skladu s tem pravilnikom.
10. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje turističnih programov društev, ki je predmet tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v občinskem uradnem glasilu.

Št.: 333-01/04-4

ŽUPAN OBČINE LOGATEC

Logatec, 17.12.2004

Janez NAGODE l.r.
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7.4.
Glede na vsebino programa:
- predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji
- predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v tujini
- izdaja brošure
- izdaja zgibanke
- izdaja razglednice
- organizacija in izvedba raznih natečajev
- urejanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč
- vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč
- čistilne akcije, kjer sodeluje najmanj 15 oseb in ki traja najmanj en dan
- akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine
- etnografske, etnološke poldnevne prireditve
- ostale poldnevne prireditve
- etnografske, etnološke celodnevne prireditve
- ostale celodnevne prireditve
- organizacija delavnic za otroke in mladino
- organiziranje raznih delavnic, predavanj
- oblikovanje novega turističnega proizvoda in njegova ponudba (na trgu)
Komisija vsako leto glede na prioritete razvoja turizma določi število točk pri posameznih merilih in jih skupaj z razpisom objavi
v občinskem glasilu.

Uradne objave občine Logatec
Na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec (Logaške ……,
št. 1-2 /2005) župan Občine Logatec objavlja

JAV N I RAZ PI S

za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje letnih turističnih programov v občini Logatec za leto 2005

1. NAROČNIK: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
2. PREDMET RAZPISA: so ﬁnančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2005, namenjena soﬁnanciranju
letnih turističnih programov v občini Logatec za leto 2005.
3. PREDLAGATELJI: na razpis se lahko prijavijo turistična društva in Zveza turističnih društev občine Logatec, ki
izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o soﬁnanciranju letnih turističnih programov v občini Logatec .
4. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV: 2.000.000,00 SIT
5. KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR:
a) Glede na število sodelujočih članov društva, ki so program prijavili na razpis in glede na pričakovano število
zunanjih udeležencev pri programu:
- do 10 sodelujočih
10 točk
- do 20 sodelujočih
15 točk
- do 25 sodelujočih
20 točk
- do 30 sodelujočih
25 točk
- do 40 sodelujočih
30 točk
- nad 40 sodelujočih
35 točk
b) Glede na organizatorja:
- program v celoti organizira prijavljeno društvo
30 točk
- program je organiziran v sodelovanju z drugimi društvi, ki sodelujejo na razpisu
15 točk
- program društva, s katerim le sodeluje pri programu, ki ga organizira drugo društvo ali drug prireditelj
10
točk
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c) Glede na raven izvajanja programa:
- program se izvaja na ožji lokalni ravni
- program se izvaja na ravni občine
- program se izvaja na medobčinski ravni
- program se izvaja na državni ravni
- program se izvaja na meddržavni ravni

5 točk
50 točk
10 točk
20 točk
30 točk

d) Glede na vsebino programa:
- predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v Sloveniji
- predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah v tujini
- izdaja brošure
150 točk
- izdaja zgibanke
100 točk
- izdaja razglednice
50 točk
- organizacija in izvedba raznih natečajev
50 točk
- urejanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč
- vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč
- čistilne akcije, kjer sodeluje najmanj 15 oseb in ki traja najmanj en dan
- akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine
- etnografske, etnološke poldnevne prireditve

10

200 točk
200 točk
150 točk
100 točk
50 točk

80 točk
50 točk
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- ostale poldnevne prireditve
- etnografske, etnološke celodnevne prireditve
- ostale celodnevne prireditve
- organizacija delavnic za otroke in mladino
- organiziranje raznih delavnic, predavanj
- oblikovanje novega turističnega proizvoda in njegova ponudba (na trgu)

50 točk
100 točk
100 točk
50 točk
30 točk
300 točk

Posamezno društvo lahko kandidira z največ 5 programi. Spodnja meja soﬁnanciranja posameznega programa znaša
30.000,00 SIT. Vsem društvom, ki so na podlagi javnega razpisa v letu 2004 prejela sredstva, ni potrebno ponovno
prilagati statuta kot obvezno prilogo, razen, če je v tem obdobju prišlo do sprememb. Potrebno pa je priložiti fotokopijo registracije.
6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA: se lahko dvigne na vložišču Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. Če
želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, pošljite vlogo na naslov: simona.sustersic@logatec.si.
7. ROK ZA ODDAJO PONUDB: najkasneje do 25. marca 2005 do 10. ure v vložišču Občine Logatec ali s priporočeno
pošto, vključno z datumom 25.03. 2005. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni del razpisane
dokumentacije.
8. NASLOV: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
z oznako: »JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE LETNIH TURISTIČNIH PROGRAMOV V OBČINI LOGATEC 2005 – NE ODPIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja, njegov
sedež in pošta.
9. SKLEP O IZBIRI PONUDNIKOV: za letne turistične programe v občini Logatec bodo ponudniki prejeli v roku
30 dni po preteku roka za oddajo prijav.
10. POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi ponudniki v 15. dneh po končanem postopku.

Številka:333-01/05-1
OBČINE LOGATEC

ŽUPAN
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11. PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za
katerega velja razpis.
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Na podlagi 19. člena Pravilnika o soﬁnanciranju dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev (LN, št. 6/2000, z
dne 05.06.2000), Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI ZA
LETO 2005
NAROČNIK: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
PREDMET RAZPISA: so ﬁnančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2005, namenjena soﬁnanciranju
posameznih projektov ljubiteljskih kulturnih društev.
PREDLAGATELJI: so lahko ljubiteljska kulturna društva, ki imajo sedež v Občini Logatec in so registrirana
vsaj eno leto.
OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV: 4.500.000,00 SIT
KRITERIJI IN MERILA ZA IZBOR: so določena od 26. člena do vključno z 32. členom Pravilnika o soﬁnanciranju dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev (LN, št. 6/2000, dne 05.06.2000).
Posamezno društvo lahko kandidira z največ 5 projekti, v izjemnih primerih pa lahko Komisija, pristojna za
vodenje in izvedbo postopka za dodeljevanje sredstev, odobri večje število projektov. Spodnja meja soﬁnanciranja posameznega projekta znaša 30.000,00 SIT.
Dejavnost snemanja zgoščenk, izobraževanje mentorjev in priprava videoprojektov se ne bo upoštevalo kot
projekt in ni predmet javnega razpisa.
Vsem društvom, ki so na podlagi javnega razpisa v letu 2004 prejela sredstva, ni potrebno ponovno prilagati
statuta kot obvezne priloge, razen, če je v tem obdobju prišlo do sprememb. Potrebno pa je priložiti fotokopijo
registracije.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: se lahko zahteva na vložišču Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. Če
želite prejeti dokumentacijo po e-pošti, pošljite vlogo na naslov: simona.sustersic@logatec.si
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ROK ZA ODDAJO PONUDB: najkasneje do 25. marca 2005 do 10. ure v vložišču občine ali s priporočeno
pošto vključno z datumom 25. marec 2005. Ponudba mora biti podana na ustreznih obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije.
NASLOV: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z
oznako: »JAVNI RAZPIS-SOFINANCIRANJE PROJEKTOV LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV
2005-NE ODPRIRAJ«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja, njegov sedež in
poštna številka.
SKLEP O IZBIRI PONUDNIKOV: za projekte na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti bodo ponudniki
prejeli v roku 15. dni po preteku roka za oddajo prijav.
POGODBE O SOFINANCIRANJU: bodo sklenjene z izbranimi ponudniki v 15. dneh po končanem postopku.
PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za
katerega velja javni razpis.
ŽUPAN
OBČINE LOGATEC

Številka: 66-01/05
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