OBČINA LOGATEC

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF) ter 30. in 36. člena Statuta Občine Logatec (Logaške
novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) je župan sprejel
PRAVILNIK
o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana
za nadarjene dijake in študente v občini Logatec
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunski postavki
pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente iz proračuna Občine Logatec.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so dijaki in študenti, ki imajo stalno
prebivališče v občini Logatec vsaj dve leti pred predložitvijo vloge za namen pokroviteljstva za nadarjene
dijake in študente in status dijaka ali študenta. Upravičenec mora biti na dan vložitve vloge star manj kot
30 let in ne sme biti v rednem delovnem razmerju.
Družina upravičenca je prejemnica bodisi otroškega dodatka bodisi državne štipendije. V kolikor ni,
lahko upravičenec prejme sredstva za namen pokroviteljstva, na podlagi odločitve župana in glede na
podano dodatno utemeljitev.

2. člen
Občina Logatec (v nadaljevanju: občina) na svoji spletni strani, v primeru zagotovljenih proračunskih
sredstev, objavi javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev s pogoji in merili za dodelitev.
Za dodelitev sredstev lahko prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Logatec, Tržaška
cesta 50 A, 1370 Logatec. Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove k dopolnitvi. Če prosilec
vloge v postavljenem roku ne dopolni, se vloga s sklepom zavrže.
Vloga mora vsebovati podatke glede na namen in sicer, podatke o prosilcu – ime, priimek, EMŠO,
davčno številko, številko TRR, naslov, podatke o obiskovanju izobraževalne ustanove, navedbo
dodatnega izobraževanja ali izpopolnjevanja ali udeležbo na tekmovanju oziroma prireditvi s terminom
in lokacijo. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o udeležbi, o uvrstitvi ter dokazilo o statusu.
Prosilec odda vlogo za dodelitev proračunskih sredstev po objavi poziva na občinski spletni strani
kadarkoli vendar najkasneje do vključno 20. 10. v tekočem letu.
3. člen
Vse prispele vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva
župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan občine. Sestavljajo jo predsednik in dva člana. Komisija je imenovana za
obdobje mandata župana in se sestaja glede na prispele vloge.
Župan, o dodelitvi proračunskih sredstev na podlagi predloga komisije, odloči s sklepom. Odločitev
župana je dokončna.
4. člen
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo kot enkratna pomoč nadarjenim dijakom in
študentom na področju izobraževanja, kulture in športa, in sicer za:
 dodatno izobraževanje ali izpopolnjevanje doma ali v tujini,
 udeležbo na prireditvah ali tekmovanjih doma ali v tujini.
5. člen
Upravičencu se lahko, glede na namen, dodelijo finančna sredstva le enkrat za eno dejavnost v enem
šolskem oziroma študijskem letu in sicer:
 50 evrov za nastop na tekmovanju v Republiki Sloveniji,
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300 evrov za dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje v Republiki Sloveniji,
350 evrov za nastop na prireditvi ali tekmovanju v tujini,
500 evrov za dodatno izpopolnjevanje v tujini do vključno 30 dni,
1.000 evrov za dodatno izpopolnjevanje v tujini za več kot 30 dni,
1.000 evrov ali več za nastop na tekmovanju, prireditvi, za dodatno izobraževanje in
izpopolnjevanje po odločitvi župana in glede na podano dodatno utemeljitev prosilca.

Poleg omenjenih udeležb župan nameni dodatna sredstva za vrhunski dosežek na tekmovanju v
Sloveniji ali v tujini. Vrhunski dosežek pomeni uvrstitev od 1. do 3. mesta, kar se dokazuje s kopijo
priznanja. Tekmovanje se dokazuje z objavami o tekmovanju v tiskanih ali elektronskih medijih, s
kopijami osebnih vabil, fotografijami, posnetki, ipd.
V primeru vrhunske uvrstitve iz prvega odstavka lahko komisija za 1. mesto nameni 200 evrov, za 2.
mesto 150 evrov in za 3 mesto 100 evrov.
Vsi zneski omenjeni v tem členu so zneski, ki jih upravičenec prejme na račun.
6. člen
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga dodelitve proračunskih sredstev upošteva stalno
prebivališče prosilca in izpolnjevanje kriterija namembnosti iz 5. člena tega pravilnika.
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec že kandidiral in pridobil sredstva za isti namen iz drugih postavk
občinskega proračuna, prosilec ni upravičen do sredstev iz proračunske postavke iz 1. člena tega
pravilnika.

7. člen
Z upravičencem do sredstev iz proračuna se sklene pogodba. Nakazilo proračunskih sredstev na
transakcijski račun upravičenca se izvede v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisane pogodbe.
8. člen
Če se naknadno ugotovi, da je upravičenec navajal neresnične podatke in predložil lažna potrdila in
dokazila, se prosilec s podpisom izjave v vlogi in pogodbi zaveže k vrnitvi denarne nagrade.
9. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem objave na spletni strani Občine Logatec. Z uveljavitvijo tega pravilnika
preneha veljati Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za
nadarjene dijake in študente v občini Logatec, št. 007-12/2014-6 z dne, 13. 4. 2015.
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