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Zadeva:
OBRAVNAVA PREDLOGA PRAVILNIKA O POSTOPKU ZA DODELITEV SREDSTEV ZA
SOFINANCIRANJE OPREME ZA IZOBRAŽEVALNI CENTER SODOBNIH TEHNOLOGIJ

PREDLAGATELJ:
- Berto Menard, župan
POROČEVALEC:
- mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras d.o.o.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Logatec sprejme Pravilnik o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje
opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij, v predloženem besedilu.
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Priloga:
- Dodatna obrazložitev

TRR: SI56 0126-4010-0001-228, odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI55512844, MŠ: 5874661000

DODATNA OBRAZLOŽITEV
RRA Zeleni kras d.o.o. je preučila pripombe k predlogu Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za
sofinanciranje opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij, ki so bile podane na 17. redni seji
Občinskega sveta Občine Logatec, dne 18. 4. 2017.

Obravnava predloga Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za
izobraževalni center sodobnih tehnologij
Mnenje komisije:
SKLEP:
Statutarno pravna komisija je predlog Pravilnika o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje
opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij obravnavala in ima nanj naslednje pripombe:

Statutarno pravna komisija zahteva pojasnilo v kakšnem primeru se dodelitev sredstev
za sofinanciranje ureja s pravilnikom in v kakšnem s sklepom.
Skladno s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna (PPIPRS), se lahko s prejemniki
proračunskih sredstev sklene neposredna pogodba, če je postopek dodelitve urejen s posebnim
zakonom ali podzakonskim predpisom. Iz tega sledi da bi bilo slednje lahko tako v obliki pravilnika kot
tudi sklepa, odloka ipd. Skupaj s pravno pisarno smo se določili za podzakonski akt v obliki pravilnika,
saj je namen določiti pogoje za dodelitev sredstev. V obliki pravilnika so ta akt sprejele tudi vse
preostale občine (Postojna, Ilirska Bistrica, , Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke).

Predlaga črtanje besedne zveze »o postopku« v naslovu pravilnika, saj sam pravilnik
postopka ne ureja oziroma ga ureja le 6. člen.
Na osnovi 1.tč. 215 čl. PPIPRS, je namen pravilnika (podzakonski predpis) ureditev postopka za
dodelitev sredstev. Pravilnik je v tem primeru formalna izpolnitev te zahteve, posledično pa je tak tudi
njegov naslov. Tako z vsebinskega, kot tudi s formalnega stališča ni nobenega zadržka da se črta
besedna zveza ''o postopku''.

Pravilnik, ki je splošen in abstrakten pravni akt, se sprejema le za dodelitev sredstev
Izobraževalnemu centru sodobnih tehnologij v sklopu Šolskega centra Postojna, torej
za dodelitev sredstev konkretni pravni osebi, zaradi česar naj se pojasni ali je takšna
ureditev v skladu z veljavno zakonodajo.
Predlagani postopek dodelitve je v skladu z zakonodajo, saj je slednje opredeljeno z 215 čl. PPIPRS.
Predhodno smo v mescu marcu 2017 glede konkretnega primera, pridobili tudi mnenje Ministrstva za
finance, katero glede postopka ni imelo nobenih pripomb.

V 4. členu mora biti višina finančnih sredstev oziroma ključ razdelitve določen
natančneje.
Sprejeti Pravilnik bo podlaga za sklenitev pogodbe med Šolskim centrom Postojna in vsemi
sodelujočimi v projektu, v njej pa bodo natančno določene medsebojne pravice in obveznosti ter
finančni deleži. Natančni zneski sofinanciranja vseh partnerjev bodo namreč znani naknadno in se
lahko tudi spremenijo (npr. občina prispeva manjši/večji delež od predvidenega ipd.), zato je

primerneje da slednje ni v pravilniku striktno določeno. Vsaka tovrstna sprememba pravilnika, bi
namreč zahtevala ponovno potrditev na občinskem svetu in objavo v Uradnem listu RS, kar pri 7
občinah praktično ne bi bilo izvedljivo, niti ne bi bilo smiselno. Višina finančnih sredstev ki bo kot
prispevek k projektu potrjena s strani občine, bo tako navedena v skupni pogodbi.
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Priloga:
- Tabela

BESEDILO PRAVILNIKA:
Na podlagi 214. in 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13 in 81/16), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in
101/13) in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14), je Občinski svet Občine
Logatec na 17. redni seji, dne 18. 4. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje opreme za izobraževalni center sodobnih
tehnologij

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje opreme za
Izobraževalni center sodobnih tehnologij, v sklopu Šolskega centra Postojna.
2. člen
Namen sofinanciranja je zagotoviti manjkajoči delež finančnih sredstev za nakup tehnološke opreme,
za potrebe delovanja učnega izdelovalnega laboratorija.
3. člen
Nosilec projekta in prejemnik proračunskih sredstev je Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2,
6230 Postojna, matična številka 5086957000.
4. člen
Višina finančnih sredstev se izračuna po razdelitvenem ključu, glede na končno število sodelujočih
partnerjev pri projektu.
5. člen
Proračunska sredstva se prejemniku dodeli v obliki investicijskega transfera.
6. člen
S prejemnikom finančnih sredstev se sklene neposredna pogodba, v kateri se opredeli vse
medsebojne obveznosti.
7. člen
Ta sklep se objavi v Logaških novicah in začne veljati naslednji dan po objavi.
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