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Na podlagi 30. člena v povezavi z 32. členom Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14) ter
10. alinejo drugega odstavka 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni
list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) izdajam naslednji
PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU DOPOLNILNIH IN SPECIALNIH USPOSABLJANJ
NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI, KI SO LOKALNEGA POMENA
V OBČINI LOGATEC

1. člen
(splošne določbe)
(1) S tem pravilnikom se ureja upravičence, merila, postopek, višino sofinanciranja in vrsto
usposabljanj iz področja zaščite, reševanja in pomoči (v nadaljevanju: usposabljanja ZRP), ki so
pomembna za dvig operativnega znanja enot za zaščito, reševanje in pomoč v občini Logatec.
(2) Med usposabljanja ZRP, ki se sofinancirajo v skladu s tem pravilnikom niso všteta osnovna
usposabljanja posamezne enote, ki so namenjena pridobitvi osnovnih pogojev in znanj za izvajanje
nalog, za katere so enote ustanovljene.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci do sofinanciranja usposabljanj iz 1. člena so:
- člani štaba in pridruženi člani štaba Civilne zaščite ter
- člani operativnih enot za zaščito in reševanje, ki so določeni v Sklepu o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Logatec ter o
kadrovski in materialni formaciji enot.
3. člen
(merila)
Merila za vrednotenje sofinanciranja usposabljanj ZRP, ki so podrobno definirana v prilogi tega
pravilnika, se nanašajo na:
- število članov upravičenca,
- dostopnost vrste usposabljanja glede na podobne vrste usposabljanj, ki jih organizira ter
sofinancira država,
- število že usposobljenih operativnih članov upravičenca za razpisano vrsto usposabljanje ZRP
ter
- prednostni vrstni red vrste usposabljanja ZRP, ki ga s sklepom določi Štab Civilne zaščite
občine Logatec.
4. člen
(postopek sofinanciranja)
(1) Postopek izbire usposabljanj ZRP, ki bodo sofinanciranja v skladu s tem pravilnikom, se uvede z
objavo sklepa župana in poveljnika Civilne zaščite občine Logatec o uvedbi razpisa o sofinanciranju
usposabljanj ZRP v občini Logatec skladno z določili tega pravilnika.

(2) Sklep o uvedbi razpisa mora vsebovati:
 opis predmeta razpisa in okvirno višino sredstev za posamezno vrsto usposabljanj ZRP (po
prednostnem vrstnem redu), ki je vezana na proračunsko postavko 07014 Usposabljanje enot
Civilne zaščite,
 pogoje in zahteve, ki so določene z zakonom oziroma tem pravilnikom,
 vsebine in merila za vrednotenje ter obrazce razpisne dokumentacije,
 rok za predložitev vlog in način njihove predložitve (datum, čas, naslov, oznaka),
 rok, v katerem bodo izdani sklepi o izbiri upravičencev.
(3) Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni ter začne teči kot
določeno v sklepu iz prejšnjega odstavka.
(4) Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je vložena v roku, določenem v razpisu.
(5) Sofinancer prevzame tudi prijave prejete po izteku roka, določenega v razpisu, vendar jih, zaradi
prekoračitve roka, zapečatene vrne pošiljatelju.
5. člen
(komisija)
(1) Razpis vodi in sprejema odločitve posebna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo sestavlja 5
članov, in sicer:
- poveljnik Civilne zaščite občine, ki je obenem predsednik komisije,
- nam. poveljnika CZ in vodja štaba načrtovanja v sistemu štabnega vodenja ICS občine Logatec,
- vodja štaba operative v sistemu štabnega vodenja ICS občine Logatec,
- vodja štaba logistike v sistemu štabnega vodenja ICS občine Logatec ter
- vodja štaba administracije v sistemu štabnega vodenja ICS občine Logatec.
(2) Če je za člana komisije imenovana oseba, ki je zakoniti zastopnik prijavitelja – upravičenca ali je
vodilni član le-tega, se mora pri obravnavi, odločitvi, glasovanju ali drugih aktivnostih v zvezi s prijavo
prijavitelja - upravičenca, katerega zakoniti zastopnik ali vodilni član je, izločiti.
(4) Na sejah komisije se piše zapisnik, za katerega skupaj z ostalimi administrativnimi nalogami skrbi
občinska uprava.
6. člen
(odpiranje vlog)
(1) Po izteku roka za predložitev prijav se sestane komisija in odpre vse pravočasno prispele prijave.
(2) Vsako prijavo pregleda, če vsebuje vse, z razpisno dokumentacijo, zahtevane dokumente in
dokazila.
(3) Prijave, ki so po ugotovitvah komisije formalno popolne (v primeru manjših formalnih
nepopolnosti komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi), se ovrednotijo glede na merila.
7. člen
(vrednotenje vlog)
(1) Po končanem odpiranju in preverjanju prijav ter točkovanju pripravi komisija sklep o
sofinanciranju usposabljanja ZRP (v nadaljevanju: sklep), ki je sestavni del zapisnika.
(2) Za postopek vrednotenja in odločanja o prijavah se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni
upravni postopek, ki urejajo skrajšani ugotovitveni upravni postopek, v katerem se odloča na podlagi

podatkov in dokumentov, ki jih posredujejo prijavitelji. V kolikor so podatki nezadostni ali komisija ne
more ugotoviti dejanskega stanja na podlagi teh podatkov, se šteje, da je prijava zavrnjena.
(3) Izbranim prijaviteljem - upravičencem se po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek,
izda in vroči odločba, s katero se določi o višini sofinanciranja usposabljanja ZRP.

8. člen
(višina sofinanciranja po razpisu)
(1) Višina sofinanciranja usposabljanja je odvisna od razpisane vrste usposabljanja ter se financira po
sistemu sorazmernega deleža sredstev za posamezno razpisano vrsto usposabljanja, ki se ga izrazi v
številu prostih mest na usposabljanju.
(2) Če prijavitelj – upravičenec oz. njegovi člani operativnih enot, zaradi objektivnih razlogov se ne
morejo udeležiti usposabljanja, se pravica do udeležbe na usposabljanju prenese na druge prijavitelje
– upravičence, ki so prejeli manjšo število prostih mest na usposabljanju.
9. člen
(razpisana vrsta usposabljanja)
Razpisane vrste usposabljanj ZRP, ki se bodo sofinancirale v skladu s tem pravilnikom, se določi s
sklepom Štaba Civilne zaščite enkrat na leto pred objavo sklepa o uvedbi razpisa in je odvisna od:
- izkazanih potreb upravičencev,
- deficitarne kategorije usposabljanja ZRP,
- potreb, ki se izkazujejo po vrstah nalog določenih v načrtih zaščite in reševanja občine
Logatec.
10. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati s 1. januarjem 2016. Pravilnik se objavi na uradni spletni strani Občine
Logatec in se ga posreduje vsem enotam za zaščito, reševanje in pomoč v občini Logatec.

Številka: 846-3/2007 – 133
V Logatcu, 18.12.2015

ŽUPAN
Berto MENARD

PRILOGA: MERILA ZA VREDNOTENJE SOFINANCIRANJA USPOSABLJANJ ZRP
Tabela 1: Merilo za število članstva1
Ponder
Do 10 članov operativne
enote
Točke
10

Od 11 do 30 članov
operativne enote
12

Nad 31 članov
operativne enote
15

Tabela 2: Dostopnost vrste usposabljanja glede na podobne vrste, ki jih organizira država2
Ponder
Dostopna vsako leto
Redko dostopna
Izredno težko
preko že uveljavljenega
vsako leto preko že
dostopna ali pa
sistema usposabljanj
uveljavljenega
sploh ne-dostopna
sistema usposabljanj
Točke
5
15
35
Tabela 3: Število že usposobljenih operativnih članov upravičenca za razpisano vrsto usposabljanja3
Ponder
Upravičenec ima
Upravičenec še nima
predvideno minimalno
predvideno
število članov operativne minimalno število
enote usposobljenih po
članov operativne
tej vrsti usposabljanja
enote usposobljenih
ZRP
po tej vrsti
usposabljanja ZRP
Točke
5
10

Prednostni vrstni red
Po sklepu štaba Civilne zaščite občine Logatec. Vsako usposabljanje se ločeno vrednosti. Štab CZ, s
sklepom pripravi nabor usposabljanj in jim določi višino sredstev. Število udeležencev na posamezno
enoto se določi na podlagi tabele 1, 2 in 3.
Štab kot merilo za prednostni vrstni upošteva naslednja merila:
1. Glede na vrsto in število predlogov s strani upravičencev (več predlogov - višje na
prednostnem vrstnem redu).
2. Deficitarna kategorija (če vrsto usposabljanj nobena od panožnih krovnih organizacij ni
razpisala ima vrsta usposabljanja prednost pred ostalimi, sledijo si druge vrste glede na
pogostost razpisanih usposabljanj).
3. Potrebe po znanju oz. usposobljenosti glede na naloge, ki jih je potrebno izvajati po Načrtu
zaščite in reševanja.

1

Število članov operativne enote se primerja z razporejenimi pripadniki in s predvidenimi po Sklepu o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Logatec ter o kadrovski in
materialni formaciji enot.
2

Dostopnost se dokazuje z obstojem ali neobstojem razpisov preko sistema usposabljanja posamezne panožne
krovne organizacije ter razpisa izobraževanj na Upravi RS za zaščito in reševanje.
3

Število že usposobljenih se izkazuje z uradnim seznamom panožne krovne organizacije ali iz informacijskega
sistema te organizacije ali upravičenca.

