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PREDLOG PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV DRUGIH
DRUŠTEV NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih društev,
na območju občine Logatec
Občinska uprava Občine Logatec je, v skladu z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 - ZUUJFO), ki določa, da lokalna skupnost ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih,
pospešuje vzgojno izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo
dejavnost na svojem območju, pripravila Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev,
na območju občine Logatec (v nadaljevanju: pravilnik), ki bo omogočil razdelitev sredstev
občinskega proračuna izvajalcem, ki si v logaški občini prizadevajo za dvig kvalitete življenja
občanov, pa se v tem času ne morejo prijaviti na javne razpise za sofinanciranje dejavnosti
na področju kulture, športa, turizma, mladih, humanitarne dejavnosti in dejavnosti za
starejše.
Občina Logatec je, v zadnjem obdobju, zaznala povečano število različnih dejavnosti in
projektov, ki jih organizirajo društva s sedežem v občini in izven nje, se pa navezujejo na
življenje logaških občanov. Pri tem potrebujejo finančna sredstva, vendar se na razpise, ki jih
objavlja Občina Logatec zaradi neizpolnjevanja pogojev, ne morejo prijaviti.
2. Cilji in načela Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih društev, na območju občine
Logatec
Predloženi Pravilnik o sofinanciranju projektov drugih društev, na območju občine Logatec
predstavlja predpogoj za transparentno razdelitev sredstev iz občinskega proračuna
izvajalcem, ki izvajajo različne programe, povezane z delom in življenjem občanov.
Pravilnik podrobneje ureja način dela Občinske uprave Občine Logatec, v postopkih izbire
programov za izboljšanje kvalitete življenja vseh občanov, ki se sofinancirajo na podlagi
javnega razpisa, postopek sklepanja pogodb o sofinanciranju programov ter način izvajanja
nadzora nad pogodbami.
Cilji predlaganega pravilnika je sofinanciranje projektov društev, za katere drugi pravilniki o
sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Logatec ne določajo možnosti
sofinanciranja, njihova dejavnost pa pomeni prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali
prepoznavnosti občine, izboljšanje kakovosti življenja občanov in dostopnost do različnih
dejavnosti
Pomembno načelo predlaganega pravilnika je načelo enakosti, v skladu s katerim imajo vsi
občani možnost izboljšati kvaliteto življenja, pri čemer s sofinanciranjem projektov sodeluje
tudi Občina Logatec.
3. Ocena finančnih in drugih posledic Pravilnika o sofinanciranju projektov drugih društev, na
območju občine Logatec
V občinskem proračunu Občine Logatec za leto 2018 so na proračunski postavki 18102
sofinanciranje projektov drugih društev, zagotovljena sredstva za sofinanciranje projektov
drugih društev, v višini 7.000,00 EUR.

Predlog pravilnika:
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in ob smiselni
uporabi Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09, 8/10 in 82/13) ter 7. in 16. člena
Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14) je Občinski svet Občine Logatec na
svoji __ redni seji, dne __.__ . 2018, sprejel

PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV
NA OBMOČJU OBČINE LOGATEC
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za sofinanciranje projektov drugih
društev, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Logatec (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Finančna sredstva občinskega proračuna se oblikujejo v okviru proračunske postavke: 18102
sofinanciranje projektov drugih društev, ki vsebuje načrtovana sredstva za sofinanciranje
projektov drugih društev, kot jih določa ta pravilnik.

II. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE
3. člen
(1) Po tem pravilniku se sofinancira projekte drugih društev, za katere drugi pravilniki o
sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Logatec ne določajo možnosti
sofinanciranja, njihova dejavnost pa pomeni prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali
prepoznavnosti občine, izboljšanje kakovosti življenja občanov in dostopnost do različnih
dejavnosti.
(2) Izvajalci so lahko upravičenci do sofinanciranja, če izpolnjujejo vsaj naslednje pogoje:
- so registrirani kot društvo in izvajajo svojo dejavnost na območju občine Logatec,
- izvajajo projekte, ki ne spadajo v področje turizma, kulture, dediščine, športa,
mladinske in humanitarne dejavnosti ter dejavnosti na področju starejših,
- imajo člane, s stalnim prebivališčem v občini Logatec,
- njihovi projekti niso pridobitne narave.
(3) Izvajalci projektov, ki kandidirajo za proračunska sredstva na razpisu določenem s tem
pravilnikom, ne smejo kandidirati z istimi projekti na drugih razpisih občine.

III. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
4. člen
Postopek javnega razpisa se izvede skladno s tem pravilnikom, v delu odločanja o dodelitvi
sredstev pa se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

5. člen
Župan sprejme sklep o začetku postopka za izbiro projektov, ki mora vsebovati najmanj
naslednje elemente:
- naziv in sedež razpisovalca,
- pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
- predmet javnega razpisa (razpisno področje, dejavnost),
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- okvirno višino sredstev, ki se bo dodeljevala,
- kriterije in merila za izbor,
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
- rok za oddajo predlogov in način oddaje (datum, čas, naslov, oznaka),
- rok za izdajo odločb o izbiri in sklenitev pogodb,
- obdobje za porabo dodeljenih sredstev.
6. člen
(1) Javni razpis se objavi v občinskem glasilu ali na spletnih straneh občine.
(2) V času javnega razpisa mora biti dokumentacija javnega razpisa dosegljiva vsem
zainteresiranim na spletni strani.
7. člen
Vloge, v obliki kontrolnega obrazca se sprejemajo v sprejemni pisarni občine.
8. člen
(1) Vloga, prispela na javni razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v
besedilu javnega razpisa. Prepozne vloge občina zapečatene vrne pošiljatelju.
(2) Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo javnega
razpisa.
(3) Do sofinanciranja je upravičen tisti izvajalec, katerega vloga izpolnjuje pogoje, določene v
besedilu javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi dokazil in vloge
izvajalca.
9. člen
(1) Posamezna opravila v postopku javnega razpisa vodi strokovna komisija (v nadaljevanju:
komisija), ki je posvetovalno telo župana in katere člane imenuje župan.
(2) Komisijo sestavljajo trije člani. Član komisije je lahko le polnoletna oseba. Mandat
komisije sovpada z mandatom občinskega sveta. Člani komisije na konstitutivni seji izmed
sebe imenujejo predsednika oziroma predsednico, ki sklicuje in vodi seje.
10. člen
(1) Vloge, prispele na javni razpis, odpre komisija.
(2) Komisija o postopku odpiranja vlog sestavi zapisnik, v katerega vpiše zlasti naslednje
podatke:
naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
imena navzočih članov komisije,
imena oziroma nazive vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
ugotovitve o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene
osebe,
seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa.

11. člen
Presojo in ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog upravičenih oseb izvede komisija,
ki ovrednoti projekte, glede na kriterije ter pripravi poročilo.
12. člen
Poročilo komisije mora vsebovati tudi obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano
odobritev ali zavrnitev posameznega projekta. Iz obrazložitve mora biti razvidna povezava
med kriteriji javnega razpisa in razlogi za predlagano odobritev ali zavrnitev.
13. člen
Končni poročilo komisije vključuje:
- dosežene točke,
- pisno utemeljitev in
- podatek o višini sofinanciranja projekta.
14. člen
Izbranim izvajalcem občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju projektov, neizbranim pa
odločbo o zavrnitvi, v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

IV. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI
15. člen
(1) Na podlagi dokončnih odločb o sofinanciranju občina z izbranimi izvajalci sklene pogodbe
o sofinanciranju, s katerimi se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem
občinskih sredstev za sofinanciranje na javnem razpisu odobrenih projektov.
(2) Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku, določenem v odločbi, sicer se šteje, da je
odstopil od vloge na javnem razpisu. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec
občini pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje roka, oziroma se lahko skrajša v
skladu z roki, ki jih urejajo predpisi o zaključku proračunskega leta.
16. člen
(1) Pogodba vsebuje zlasti naslednje sestavine:
pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik),
opredelitev javnega interesa, zaradi katerega se dodeljujejo sredstva,
predmet pogodbe,
naziv, obseg, čas realizacije, celotno vrednost in višino sofinanciranja projekta,
trajanje pogodbe,
rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
elemente zahtevkov za izplačila v primeru, da so potrebni,
navedbo skrbnikov pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
obveznost navajanja občine kot sofinancerja,
obveznost poročanja izvajalca občini,
način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
določila o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni
predmeta pogodbe,
določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo
na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
datum podpisa, podpis in žig.
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi dodatne sestavine.

V. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
Nadzor nad izvajanjem pogodb o sofinanciranju z izvajalci in porabo proračunskih sredstev
izvaja občinska uprava.
18. člen
Izvajalec je dolžan obvestiti občino o spremembi okoliščin, ki utegnejo vplivati na izpolnitev
njegovih pogodbenih obveznosti, v pogodbeno določenem roku, po nastanku spremembe,
oziroma, ko je za spremembo izvedel.
19. člen
(1) Izvajalec je dolžan občini predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe
predmeta pogodbe, skladno z roki, določenimi v pogodbi.
(2) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delnega poročanja. V primeru dvoma lahko
občinska uprava zahteva dodatna pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana s predmetom
pogodbe.

VI. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
20. člen
(1) Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje prijavljenih projektov so podlaga za
odločitev o izbiri in o višini sofinanciranja iz občinskega proračuna občine in so sestavni del
tega pravilnika.
(2) Občina sofinancira projekte društva.
21. člen
Za ocenjevanje projektov se uporablja naslednja merila in kriterije:
Sedež društva
Sedež
v občini Logatec
izven občine Logatec

Število točk
100
0

Projekt se izvaja na ravni
Raven projekta
občine
regije
države

Število točk
10
50
100

Izvedba projekta
izvedba
publikacija
prireditev
Udeležba/gostovanje

Število točk
200
150
100

Sodelovanje
Prevladujoči partner v projektu
Občina Logatec
Krajevna skupnost
Druga ustanova, društvo

Število točk
5
15
30

Nagrada za jubilej
Število let delovanja
10 let
20 let
30 let
40 let
50 let
Več kot 50 let

Število točk
5
15
30
60
120
200

Drugi viri sofinanciranja
Projekt sofinancirajo tudi drugi financerji (občina, državna
ustanova, donatorji,..).
do 10 % drugih virov financiranja
do 30 % drugih virov financiranja
do 50 % drugih virov financiranja
nad 50 % drugih virov financiranja

Število točk
10
30
50
70

22. člen
(1) Merila so določna s številom točk. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto
posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu občine zagotovljena za
sofinanciranje tega področja.
(2) Posamezni prijavitelj lahko prijavi največ tri projekte v proračunskem letu.
V. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Logatec.

Številka: 007-5/2018-1
Datum: 7. 2. 2018

Berto MENARD
ŽUPAN OBČINE LOGATEC

Navedeni predlog pravilnika vsebuje določila, ki bodo zagotovila sofinanciranje projektov iz
občinskega proračuna, tistim društvom, ki so bila do sedaj neuspešna s prijavami na katerem
koli drugem področnem razpisu Občine Logatec. Neuspešna pa so bila bodisi zaradi svoje
dejavnosti, ki ne sodi v nobeno področje razpisa, bodisi zaradi sedeža delovanja, ki je sicer v
drugi občini, vendar se njihova dejavnost oz. projekt dogaja v občini Logatec in za logaške
občane.
Obrazložitev členov:
1. in 2. člen
Določata namen pravilnika, ki je sofinanciranje projektov iz proračunske postavke 18102.
3. člen
Opisuje pogoje za sofinanciranje.
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 14. člen
Določajo postopek javnega razpisa, in sicer od uvedbe sklepa župana, do objave javnega
razpisa, rokovanja z vlogami in njihovim ocenjevanjem. Določajo pa tudi, da strokovno
komisijo, v kateri so trije člani, imenuje župan. Ta vodi postopek ocenjevanja in točkovanja
vlog.
15. in 16. člen
Določata postopek sklepanja pogodb z izvajalci. Obenem pa določata tudi sestavine, ki jih
vsebujejo pogodbe.
17., 18. in 19. člen
Opisujejo postopek nadzora in spremljanja porabe sredstev, ki jih prejmejo izvajalci.
20., 21. in 22. člen
So merila in postopek izračuna točk za dodelitev sredstev.
23. člen
Določa začetek veljavnosti pravilnika.

Pripravila:
Mag. Nevenka Malavašič

Vodja oddelka za družbene dejavnosti
Berto MENARD
ŽUPAN

