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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen

(začasno �nanciranje v letu 2011)
V obdobju začasnega �nanciranja Občine Logatec v letu 2011, če bo 
začasno �nanciranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi 
začasnega �nanciranja.

12. člen
(uveljavitev odloka)

Številka: 410-168/2009-44
Kraj, datum:  Logatec, 17.12.2009

       
                                          OBČINA LOGATEC

                                         ŽUPAN
                                           Janez Nagode l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09), 
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06 - odl. US, 112/06 - odl. US, 
33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08), 3. člena Zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 
– ZJZP), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07- uradno 
prečiščeno besedilo, 29/07 - odl. US, 58/07 - odl. US, 16/08 - odl. US, 
17/08 (21/08 popr.), 76/08-ZIKS-1C), 3. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07) ter 16. 
člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08), je Občinski 
svet Občine Logatec na 26. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

Odlok o spremembi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode v občini Logatec

1. člen
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode v občini Logatec (Logaške novice, št. 10/09) se v drugi alineji dru-
gega odstavka 13. člena besedo »štiri« nadomesti z besedo »dve«.

2. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedo  »štiri« nadomesti z besedo 
»dve«.

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

Številka: 007-36/2009-1
Datum:   17. 12. 2009

                                                         Janez NAGODE l.r.
                                                                     ŽUPAN OBČINE LOGATEC

Na podlagi 9. in 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08), 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), 54. člena Zakona o javnih �nancah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 
14/07-ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Lo-
gatec (Logaške novice, št. 7-8/08) je Občinski svet Občine Logatec na 
svoji  26. redni seji, dne 17. 12. 2009 sprejel

Pravilnik o (so)#nanciranju kulturnih programov in projektov v 
občini Logatec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji in postopki za (so)�nanciranje 

in razdelitev sredstev, namenjenih za kulturne programe in projekte, ki 
so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev (so)�nancira Občina Lo-
gatec.

2. člen

(1) (So)�nancirajo se kulturni programi in projekti, ki dokažejo vsebin-
sko upravičenost.

(2) Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje in investicije 
v prostor ter spomeniško varstvo.

3. člen

(1) Sredstva za (so)�nanciranje kulturnih programov in projektov 
se razdelijo v skladu s sprejetimi merili na osnovi javnega razpisa oz. 
javnega poziva. 

(2) Merila za vrednotenje programov in projektov pred objavo javnega 
razpisa, ob soglasju Odbora za družbene dejavnosti Občinskega sveta 
Občine Logatec, sprejme strokovna komisija za ocenjevanje in vredno-
tenje kulturnih programov in projektov (v nadaljevanju: komisija).

(3) Merila, ki se uporabljajo kot izhodišče za (so)�nanciranje v skladu 
z višino proračunskih sredstev, so določena v točkah. Vrednost točke 
se izračuna vsako leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in 
skupnega števila točk ovrednotenih programov in projektov. Komisija 
lahko v primeru, ko je na javni razpis prijavljenih več programov in pro-
jektov, kot je na razpolago proračunskih sredstev, določi prioriteto za 
vrednotenje kulturnih programov in projektov.

(4) Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru predlogov, 
se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spremeniti. 

4. člen

(1) Tričlansko komisijo, na podlagi predloga izvajalcev kulturnih de-
javnosti, Odbora za družbene dejavnosti in občinske uprave, imenuje 
župan. Vsak član komisije je predstavnik posameznega predlagatelja. 
Člani komisije na konstitutivni seji imenujejo predsednika, ki sklicuje in 
vodi seje. 

(2) Če je član komisije, v delu postopka, v katerem se odloča o višini 
sredstev, stranka, soupravičenec, pooblaščenec ali zakoniti zastopnik 
predlagatelja, o katerem se odloča, v tej zadevi ne sme odločati ali 
opravljati posameznih dejanj. 

(3) Mandat komisije sovpada z mandatom občinskega sveta. Naloge 
komisije so:

- sprejem meril za ocenjevanje in vrednotenje programov in projek-
tov,

- pregled prispelih prijav na javni razpis,
- izločitev vlog, ki ne ustrezajo pogojem javnega razpisa in tega 

pravilnika,
- ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih programov in projektov v 

skladu z merili, 
- izvedba ostalih nalog. 

II. VSEBINSKE DOLOČBE

5. člen

(1) Po tem pravilniku se (so)�nancirajo:
-  program kulturnih društev in njihovih zvez, 
-  projekti kulturnih društev in njihovih zvez, zavodov, skladov, gos-

podarskih družb, zasebnikov in drugih organizacij, ki so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju 
kulture,

-  projekti s področja založništva,
-  projekti, ki so v interesu Občine Logatec.
(2) Program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki se nanaša na delovanje 

celotnega društva (zveze) in vsebuje:
-  stroške letnega programa z navedbo prireditev, gostovanj, udeležb 

na tekmovanjih in srečanjih ter drugih projektov, ki se bodo izvajali v 
tekočem letu javnega razpisa,

- stroške uporabe prostora, ki se uporablja za izvajanje kulturnega 
programa (najemnina, obratovalni stroški najetega prostora, nakup 
pisarniškega materiala, stroški vzpostavitve in vzdrževanja informaci-
jskega sistema (telefon, internet)), 
- stroške za plačilo dela, ki izhajajo iz drugih odvisnih pogodbenih 
razmerij, ki so sklenjena z izvajalci, 
- stroške izobraževanja (kotizacija, potni stroški, stroški bivanja)


