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, 14/15‐ZUUJFO, 11/18‐ZSPDSLS‐1 in 30/18) ter
30. in 36. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1‐2/14 ‐ uradno prečiščeno
besedilo) je župan sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec

1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunski
postavki pokroviteljstva proračuna Občine Logatec (v nadaljevanju: občina).

2. člen
Občina je lahko pokrovitelj manjših ali večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih
dejavnosti (v nadaljevanju: prireditve ali dejavnosti), ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb
na različnih ravneh.
Sredstva iz prvega člena tega pravilnika se namenjajo za sofinanciranje prireditev ali
dejavnosti:
– ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in
druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije),
– ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave,
– ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale,
– ki so neposredno vezana na gostovanje skupin iz tujine ter na dejavnost zdomskih društev,
– ki so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje,
– ki jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim.

3. člen
Upravičenci do proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Občine Logatec. Druge osebe so lahko upravičenci, če se prireditve, dogodki, projekti ali druge
dejavnosti pretežno nanašajo na občino Logatec, ali v primeru če se te odvijajo v občini
Logatec.

4. člen
Javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva župana se objavi na spletni strani občine Logatec.
Vloga se lahko poda na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika.
Če vloga ni podana na predpisanem obrazcu in ne vsebuje zahtevanih podatkov, se
predlagatelju upoštevajo samo predloženi podatki.

Sredstva se dodelijo le za prireditve ali dejavnosti, ki niso sofinancirane iz drugih proračunskih
postavk.
Pravni ali fizični osebi se sredstva za namen pokroviteljstva dodelijo samo enkrat v tekočem
letu.
Vloge se obravnavajo do porabe sredstev, določenih v proračunu za tekoče leto. Če v
proračunu sredstev ni zagotovljenih, se pokroviteljstvo ne izvaja.
Skrajni rok za oddajo vlog po tem javnem pozivu je do 20. oktobra tekočega leta.
Če se v postopku ugotovi, da je prijavitelj v istem koledarskem letu pridobil sredstva iz ene ali
več proračunskih postavk za namen iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, ni upravičen
do sofinanciranja iz navedene postavke 1. člena tega pravilnika.

5. člen
Prispele vloge obravnava Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen
pokroviteljstva v občini (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan občine. Sestavljajo jo predsednik in dva člana. Komisija je imenovana
za obdobje mandata župana.
Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava vloge.

6. člen
Višina odobrenih sredstev je odvisna od naslednjih meril:
– 100 evrov za sofinanciranje manjših prireditev ali dejavnosti (do 100 pričakovanih
obiskovalcev),
– 200 evrov za sofinanciranje večjih prireditev ali dejavnosti (do 300 pričakovanih
obiskovalcev),
– 300 evrov za sofinanciranje večjih prireditev ali dejavnosti, ki so za občino večjega pomena
(več kot 300 pričakovanih obiskovalcev),
– 400 evrov za sofinanciranje prireditev ali dejavnosti z medregijsko ali mednarodno udeležbo,
– 500 evrov za sofinanciranje večjih prireditev ali dejavnosti, ki so za občino večjega pomena,
z medregijsko ali mednarodno udeležbo ali z velikim promocijskim učinkom, ki trajajo dalj časa,
– 600 evrov ali več za sofinanciranje prireditev ali dejavnosti po posebni odločitvi župana z
ustrezno utemeljitvijo.

7. člen
O dodelitvi sredstev odloči župan z odločbo.
S pridobitelji sredstev iz proračuna se sklene pogodba. V roku 30 dni od vročitve odločbe,
podpisane pogodbe in posredovanega finančno‐vsebinskega poročila, se izvede nakazilo

proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca, razen, če v
pogodbi ni določeno drugače.
Odobrena sredstva je upravičenec dolžan porabiti za namen, ki ga je prijavil na javni poziv.

8. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za
namen pokroviteljstva v občini Logatec, št. 007‐18/2013‐3, z dne 12. 5. 2015.
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na spletni strani Občine Logatec.

Datum: 1. 4. 2019
Številka: 007‐8/2019‐1

Priloga: obrazec Prijave na javni poziv

Berto MENARD
ŽUPAN

PRIJAVA NA JAVNI POZIV
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA NAMEN POKROVITELJSTVA V OBČINI LOGATEC

Osnovni podatki o predlagatelju
1. Uradni naziv predlagatelja
Matična številka predlagatelja:
Davčna številka predlagatelja:
Številka transakcijskega računa:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Telefon / faks:
Elektronska pošta:
URL (spletna stran):

http://

2. Odgovorna oseba
/pooblaščeni podpisnik predlagatelja, s katerim bo sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in
nosi odgovornost v skladu s prevzetimi pogodbenimi obveznostmi /
Ime in priimek
Naslov odgovorne osebe:
Telefon / faks:
Elektronska pošta:
Funkcija v organizaciji:

3. Kontaktna oseba
Ime in priimek
Naslov odgovorne osebe:
Telefon / faks:
Elektronska pošta:
Funkcija v organizaciji:

IZJAVA
Potrjujem‐o, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi točni in da se v skladu z razpisnimi
pogoji strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev.

Podpis odgovorne osebe:
__________________________

Kratek opis projekta / prireditve / dejavnosti ter njegov pomen in cilj za katerega prosite za
sredstva

Izvajalci oziroma nastopajoči (navedite tudi število):

Predvideno število obiskovalcev

Čas in kraj prireditve

Raven prireditve ali dejavnosti (ustrezno označite):
lokalna
medregijska
mednarodna

Navedite višino sredstev za katero prosite.

Kraj

Datum

( žig)

Podpis

