OBČINA LOŠKA DOLINA

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Številka 63

Stari trg pri Ložu, 26. februar 2010

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB, 76/08 in 79/09), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in statuta Občine Loška dolina
(Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62 - UPB) je Občinski svet Občine Loška dolina na svoji 25. redni seji dne 25.02.2010 sprejel

ODLOK O PRORAČUNU

OBČINE LOŠKA DOLINA ZA LETO 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za občino Loška dolina za leto 2010 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in
poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem
besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA
POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po
ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davek na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
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
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev EU

Proračun 2010
v EUR
3.572.000
3.032.500
2.885.760
2.521.800
269.560
94.400
146.740
133.040
1.000
1.000
4.700
7.000
439.500
439.500
100.000

A. IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi 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 TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso PU
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)

Proračun 2010
v EUR
3.968.488
1.334.378
216.540
35.550
1.001.780
15.400
65.108
1.178.110
51.010
595.500
123.700
407.900
1.296.000
1.296.000
160.000
100.000
60.000
- 396.488

B. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Proračun 2010
Skupina/Podskupina kontov
V EUR
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
2.700
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
2.700
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
2.700
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
skladih in drugih osebah javnega prava, ki
imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
2.700
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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. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12.2008
9009 Splošni sklad za drugo

Proračun 2010
v EUR
96.500
96.500
96.500
- 490.288
- 96.500
396.488
490.288
490.288

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti proračunskih 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 podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita
na spletni strani Občine Loška dolina.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v
prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02), ki se uporablja za namene,
določene v tem zakonu
– prihodki, ki so opredeljeni v odloku o ustanovitvi proračunskega
stanovanjskega sklada občine Loška dolina
– prihodki iz naslova okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda
– prihodki iz naslova okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja
zaradi odlaganja odpadkov
– prejeta sredstva za sofinanciranje posameznih projektov
– prihodki iz naslova poslovnega najema infrastrukture
Namenski prihodki, ki niso bili porabljeni v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto.
4. člen

Stari trg pri Ložu, 26. februar 2010

Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe in
likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % prihodkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo. Če višina sredstev za
posameznega proračunskega uporabnika ne presega 6.000 EUR se
sredstva lahko dodelijo v enkratnem letnem znesku v skladu z likvidnostjo proračuna.
6. člen
Proračunski 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 proračunskega 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 proračunskega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti za projekte, sofinancirane iz skladov EU.
Proračunski uporabnik lahko sklene pogodbo za celotno vrednost
projekta, vendar skladno z dinamiko in NRP 2010–2013.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega 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 proračunskega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za
prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev
in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje proračunskih
uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se
načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in načrtu
razvojnih programov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50 % mora
predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt
razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun,
spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna med proračunskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe.
Župan lahko uvede nove konte ali prerazporedi sredstva med
posameznimi konti, v kolikor to zahteva ekonomska klasifikacija
odhodkov.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna obdobje januar–junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.

Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 0 EUR.

Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije.
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8. člen
Proračunski skladi so:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
– račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o
ustanovitvi proračunskega sklada

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča
o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega
odstavka 49. člena ZJF do višine 13.000 EUR župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan
dolžniku do višine 1000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo
dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA
10. člen

Stari trg pri Ložu, 26. februar 2010
11. člen

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna
podjetja, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2010 zadolžijo samo s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Loška dolina v letu 2011,
če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o
določitvi začasnega financiranja.

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina
za proračun leta 2010 skladno z ZJF.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
občine Loška dolina.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Loška dolina, v letu
2010 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.

Številka: 410-1/2010-1
Kraj, datum: Stari trg, 25.02.2010

13. člen

OBČINA LOŠKA DOLINA
Župan
Janez Sterle
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Stari trg pri Ložu, 26. februar 2010

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 in 127/2006), 40., in 41., člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008 in 5/2009) ter 20. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo
občine Loška dolina št. 62 - UPB1) , je občinski svet Občine Loška dolina na 25. redni seji dne 25.02.2010 sprejel

O D L O K o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
in vzgojno varstvenega zavoda
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

1. člen
Spremeni se drugi odstavek 16. člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– pet predstavniki delavcev zavoda
– trije predstavniki staršev.«
2. člen
Spremeni se prva alineja šestega odstavka 16. člena tako, da se glasi:
» – trije predstavniki iz matične šole OŠ heroja Janeza Hribarja«
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
občine Loška dolina.
Št.: 64000-3/2003-6
Stari trg, 26.2.2010

Občina Loška dolina
Župan
Janez Sterle
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Stari trg pri Ložu, 26. februar 2010

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/2007-UPB1 in 56/200/8) in 6. člena in 9. člena Pravilnika o
postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina (Uradno
glasilo občine Loška dolina, št. 39 z dne 17.10.2006 ), Občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS

za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Občina Loška dolina
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. Javni kulturni programi
II. Kulturni projekti
III. Delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske
družbe in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za
izvajanje kulturne dejavnosti; posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na
področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v
določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo
za prijavljen kulturni projekt,
– da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Loška dolina
(izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca,
ki nima sedeža v Občini Loška dolina, če so kulturni projekti v
javnem interesu Občine Loška dolina),
– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti,
če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Loška dolina,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi
pri ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v
Občini Loška dolina,
– da izkažejo nepridobitni značaj programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana
naslednja merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede
na posamezno vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe
programa, glede na število sekcij, število aktivnih članov in glede na
število nastopov na javnih prireditvah.
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev
sodelovanja z ostalimi subjekti.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi
točkovanja: vsebinska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež
zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška
in kakovostna vrednost.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev.

Pri projektih s področja nakup opreme in osnovnih sredstev se
bodo sofinancirali stroški nakupa opreme in osnovnih sredstev.
Del sredstev se zagotavlja tudi za usklajeno in koordinirano delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je
določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje
programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina
št. 39 z dne 17.10.2006), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del
razpisne dokumentacije.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine
Loška dolina za leto 2010 za sofinanciranje posameznih vsebin
javnega razpisa:
– javni kulturni programi sredstva v višini 11.700,00 EUR,
– javne kulturne prireditve sredstva v višini 3.300,00 EUR,
– založništvo v višini 500,00 EUR,
– izobraževanje v višini 900,00 EUR,
– nakup opreme in osnovnih sredstev v višini 3.700,00 EUR,
– delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti
sredstva v višini 1.800,00 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010, v skladu s
predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa.
Prevzame se jo lahko osebno na sedežu občine Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu vsak dan v času od
08.00 do 14.00 ure in na spletni strani občine na naslovu http://
www.loskadolina.si/ do roka za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog:
Vloge na javni razpis morajo biti predložene osebno na sedež
občine Loška dolina najkasneje do 10.04.2010 oz. najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za
pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na
sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih
morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS KULTURA
2010«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov
prijavitelja. Vloge, ki ne bodo prispele v roku, bodo s sklepom
zavržene. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter
kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu razpisa:
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k
dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno
vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v 30 dneh po zaključku javnega razpisa
izdelala poročilo in predlog razdelitve sredstev, ki ga bo predložila
županu. Župan bo izdal odločbo o izboru z višino sofinanciranja
oz. o zavrnitvi posameznih programov ljubiteljske kulturne de-
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javnosti. Na odločbo pritožbe ni, dovoljen pa je upravni spor. Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti glede izvedbe programov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo
proračunskih sredstev.
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11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Zrim, tel: 01-7050-670, e-mail: danica.zrim@loskadolina.si .
Stari trg, dne 26.02.2010
Št.: 610-4/2010-3

Občina Loška dolina
Župan
Janez Sterle
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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 62 dne 29.01.2010)
objavlja Občina Loška dolina

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S PODROČJA TURIZMA
V OBČINI LOŠKA DOLINA ZA LETO 2010

1. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

4. ROK PORABE SREDSTEV:

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev s
področja turizma v občini Loška dolina v letu 2010.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31.12.2010
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

2. POGOJI IN MERILA:

5. VSEBINA PRIJAVE:

Na javni razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju občine Loška dolina oziroma da spodbujajo razvoj turizma na območju občine Loška dolina;
– da so registrirani po Zakonu o društvih;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo
dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju
turizma;
– da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
– da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt
aktivnosti za tekoče leto (vključno s finančnim načrtom);
– da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj
turizma na območju občine in širše;
– da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju društev
s področja turizma v občini Loška dolina (v nadaljevanju: pravilnik).

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati
s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih
na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.

Občina Loška dolina bo sofinancirala letne programe turističnih
društev z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu pravilnika.
Občina Loška dolina iz naslova tega javnega razpisa, ne bo sofinancirala investicije in tekoče vzdrževanje v prostore društev ter ostalih stalnih neprogramskih stroškov, kot tudi ne programe, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega
proračuna in niso predmet pravilnika. V sofinanciranje ne bo sprejet tudi projekt, ki kandidira na katerem koli drugem javnem razpisu.
Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev za dodelitev
sredstev, ki so natančno opredeljena v 9. členu pravilnika.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji iz prejšnjega člena
in ob upoštevanju specifičnosti vsebine posameznih programov.
Posamezni programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu
s predvidenimi proračunskimi sredstvi za te namene v tekočem letu
po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva/vsota
točk vseh programov.

6. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:
Prijavitelji morajo popolne prijave oddati po pošti kot priporočeno
pošiljko ali oddati osebno v zaprti ovojnici najkasneje do 10.04.2010
na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12.00 ure oddana v prostorih Občine Loška dolina.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ,
JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA 2010«. Na hrbtni strani mora
biti naveden polni naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo
pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne
bodo obravnavane.
7. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA
RAZPISA:
Odpiranje prijav ne bo javno. Komisija bo v roku 10 dni po končanem
razpisu odprla pravočasno prejete prijave in ugotovila ustreznost prijav. Nepravočasno prispele prijave bo komisija s sklepom zavrgla. V
kolikor bo komisija ugotovila, da prijava ni popolna oziroma je le ta
nerazumljiva, bo pozvala prijavitelja, da v roku 8 dni odpravi pomanjkljivosti oziroma, da prijavo ustrezno dopolni. Dopolnjeno prijavo
morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Šteje se,
da je dopolnjena prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12.00 ure oddana v prostorih Občine Loška dolina.

Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in od vrednosti točke.

Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA PRIJAVA ZA JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA 2010« in na
hrbtni strani polni naslov pošiljatelja.

3. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:

Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedem
roku, se zavržejo.

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja
turističnih društev znaša 3.100,00 EUR, dokončna vrednost bo
določena v skladu s sprejetim proračunom.

O izboru in višini sredstev, dobljenih na razpisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni, in sicer v roku 45 dni po sprejemu proračuna. Sredstva
bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
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8. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO
RAZPISNO DOKUMENTACIJO:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Loška dolina: www.loskadolina.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, in sicer v času uradnih ur.

Stari trg pri Ložu, 26. februar 2010

Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01 705 06 70 ali po elektronski pošti: obcina@loskadolina.si.
Številka: 322-2/2010-2
Datum: 04.03.2010

Janez Sterle l.r.
župan

OBRH – Uradno glasilo občine Loška dolina
Brezplačno ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Loška dolina
Izdajatelj in sedež izdajatelja:
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
tel.: 01/70 50 670, e-naslov: obcina@loskadolina.si, spletna stran: www.loskadolina.si
Odgovorni urednik: Borut Kraševec
Naklada: 1350 izvodov
Grafična priprava in tisk: Kočevski tisk d.d.
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