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I.

Uvod

Spreminja se obstoječi Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso
predmet drugih razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13). Spremembe so
opredeljene v dokumentu, poimenovanem Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini
Divača (v nadaljevanju: Pravilnik).
Odlok bo podlaga za izvedbo javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev društvenih
programov, ki se izvajajo v občini oziroma vključujejo v delo občane občine Divača in so v
širšem interesu ter niso predmet drugih razpisov, ki jih razpisuje Občina Divača (področje
sociale, zdravstva, stanovska društva, humanitarna,…).
II.

Pravna podlaga



Zakon o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO);



Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr.);



Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13);



Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih
razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13);



Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11);


III.

Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15).
Obrazložitev

Občinski svet občine Divača je konec leta 2013 sprejel Pravilnik o sofinanciranju programov,
ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača, s katerim je želel
omogočiti izvajanje sofinanciranja področje društvene dejavnosti tistih društev in organizacij,
ki se niso mogla prijavljati na javne razpise, ki jih je, skladno s sprejetimi akti, objavljala
Občina Divača.
Javni razpis v letu 2014 ni bil izveden, ker so se pri pripravi razpisa in razpisne
dokumentacije pokazale nekatere nejasnosti sprejetega akta in bi le-te lahko otežile izvedbo
postopkov javnega razpis, še posebej vrednotenja vlog.
Obstoječi Pravilnik je potrebno v nekaterih segmentih spremeniti, zato je pripravljen predlog
sprememb in dopolnitev sprejetega Pravilnika, ki temelji predvsem na upoštevanju Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in druge zakonodaje ter primerjave
akta z akti drugih občin, kar pa je bilo potrebno povezati z upoštevanjem specifike društvene
dejavnosti našega področja.
Občinskemu svetu podajam Pravilnik v obravnavo in sprejem.

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepa predlaga sprejetje predloga Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in
niso predmet drugih razpisov v občini Divača.
Predlog sklepa je sestavljen iz dveh členov:
- v 1. členu se predlaga sprejem Pravilnika;
- v 2. členu je določena navedba o začetku veljavnosti predlaganega sklepa.
Predlog besedila Pravilnika in obrazložitev po členih je podana v nadaljevanju, besedilo
vnesenih sprememb in dopolnitev je označene s poševnim tiskom.

V.

Zaključek

Občinskemu svetu se podaja v obravnavo in odločanje predlog Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet
drugih razpisov v občini Divača in se predlaga, da sprejme predlog v predlaganem besedilu.
Sprejem Pravilnika nima neposrednih finančnih učinkov na občinski proračun, predstavlja pa
podlago za izvedbo javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov, ki jih
pokriva Pravilnik v okviru obsega proračunskih finančnih sredstev za tekoče leto.
Gradivo bo v predhodno seznanitev in obravnavo predloženo Odboru za negospodarstvo
Občine Divača, Statutarno pravni komisiji in Odboru za finance Občine Divača.

VI.
Prilogi
 Predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača;



Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača.

Pripravila:
Romana Derenčin
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Vložiti:
- Arhiv sej OS,
- Zbirka dokumentarnega gradiva.

PREDLOG SKLEPA
Številka:
Datum:
Na podlagi Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) je
Občinski svet Občine Divača na svoji _____ redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP

1. člen
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača.

2. člen
Ta sklep prične veljati takoj.

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

Sklep prejmejo:
 Občinska uprava Občine Divača
 Zbirka dokumentarnega gradiva

PREDLOG Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača
z obrazložitvami po členih
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o
prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09ZIPRS1011, 3/13), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS,
št. 48/11), Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet
drugih razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13), Statuta Občine Divača (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), je Občinski svet Občine Divača na svoji
_____ redni seji, dne ______ sprejel
Obrazložitev:
Pravna podlaga za sprejem Odloka izhaja prvenstveno iz določil Statuta Občine Divača v
povezavi z zakonodajo s področja lokalne samouprave, ki določa lokalni skupnosti skrb in
pristojnosti na področju uresničevanja javnega interesa na področju društvene dejavnosti.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem
interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača
1. člen
Spremeni se 1. člen, tako, da se za prvim odstavkom doda naslednje besedilo:
V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Zakona o enakih možnostih žensk in moških
(ZEMŽM) in Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO). Zakona
določata dosledno uporabo izrazov, ki se nanašajo na osebe v ženski ali moški slovnični
2. člen
Spremeni se 3. člen, tako, da se črta besedilo prve alineje.
- javni socialno-varstveni zavodi
Na koncu 3. člena, se doda nov, peti odstavek, ki glasi:
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v
javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen in Sežana, niso predmet sofinanciranj na podlagi prijave na javni razpis, izveden na
podlagi tega Pravilnika.

Obrazložitev:
Besedilo je dodano glede na sprejeti medobčinski akt – Strategija financiranja društev, ki
delujejo v javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača,
Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana. Javni zavodi so izločeni iz Pravilnika, saj je namenjen
sofinaciranju društvene dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje celodnevnega izvajanja in so v
javnem interesu..
3. člen
Spremeni se besedilo 1. točke 4. člena, tako, da glasi:
1.da so registrirani po veljavni zakonodaji in delujejo najmanj eno leto na dan prijave
na javni razpis;
Spremeni se besedilo 2. točke 4. člena, tako, da glasi:
2. da imajo sedež na območju občine Divača oziroma so organizacijske enote
območnih oziroma regijskih organizacij (društev) registrirane na območju občine
Divača oziroma so registrirani člani prebivalci občine Divača, ki imajo registrirano
stalno prebivališče v občini Divača oziroma izvajalci, ki izvajajo programe na
območju občine Divača. Občina Divača sofinancira samo programe, ki se izvajajo na
območju občine Divača in za občane občine Divača;
Spremeni se besedilo 4. točke 4. člena, tako, da glasi:
4. imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot
to določa zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v
posameznem programu;
Za 5. točko 4. člena se doda novo besedilo, ki glasi:
6. da so registrirani po veljavni zakonodaji in delujejo na dan prijave na javni razpis
najmanj eno leto;
7. da za isti program ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem aktu o
sofinanciranju dejavnosti s strani občine Divača;
8. da redno letno dostavljajo Občini Divača podatke o članstvu, poročila o realizaciji
programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti in imajo do Občine
Divača izpolnjene vse obveznosti v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega
proračuna v preteklem letu;
9. izpolnjujejo ostale pogoje iz tega Pravilnika oziroma javnega razpisa.
Obrazložitev:
Besedilo je preoblikovano glede na smiselnost določitve pogojev izvajalcev programov.
4. člen
Spremeni se besedilo 1. točke 5. člena, tako, da glasi:
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa in v skladu z
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za tekoče proračunsko leto.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil o pripravi občinskega proračuna.

5. člen
Spremeni se 6. člen tako, da se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo.
Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije, ki določa objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se črta besedilo zadnjega odstavka.
Javni razpis se objavi na krajevno običajni način, vsaj na spletni strani Občine Divača.
Na koncu obstoječega besedila 7. člena se doda naslednje besedilo.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:
1. podatki o vsebini, ki je predmet razdelitve sredstev,
2. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
3. način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik,
4. vzorec pogodbe,
5. navedba potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno predložiti pri kandidaturi na
javni razpis za dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana
sredstva, in da je upravičen do sredstev,
6. navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje,
izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
7.navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (220. člen), ki določa (obvezne) sestavne dele razpisne dokumentacije
javnega razpisa.
7. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se na koncu obstoječega besedila doda naslednje besedilo:
Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Župan ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda sklepe o
izboru izvajalcev programov športa - prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. V
obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
V primeru, da so pogoji za dodelitev sredstev določeni z zakonom, se sklep o izboru
prejemnika sredstev izda kot posamični upravni akt po zakonu o splošnem upravnem
postopku.

Vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, župan ali oseba, ki je od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, obvesti o odločitvi glede dodelitve sredstev. V
obrazložitvi mora navesti razloge za odločitev.
Občinska uprava izbranim izvajalcem programov športa, prejemnikom sredstev, posreduje
sklep o izboru in jih hkrati pozove k podpisu pogodbe.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (226., 227, 228. člen), ki določa postopek odločanja o dodelitvi sredstev
izbranim prejemnikom v okviru javnega razpisa.
8. člen
Črta se besedilo 11. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom.
Vlagatelj vloge lahko vloži pri županu pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma
obvestila.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan o pritožbi odloči s
sklepom.
Obrazložitev:
Besedilo je oblikovano na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (231. člen), ki določa postopek in možnosti ravnanja izbranega izvajalca
programov športa, če se s prejetim sklepom ne strinja.

9. člen
Črta se besedilo 14. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena naslednja merila:
A - število vključenih članov izvajalca - predlagatelja programa s stalnim bivališčem v Občini
Divača - do 25 točk;
B - kvaliteta izvedbe predlaganega programa - do 20 točk;
C - obseg programa - do 40 točk;
D - finančna konstrukcija programa - do 20 točk.
Najvišje možno število točk za program izvajalca je 105.

Merila in kriteriji za vrednotenje vlog izvajalcev programov, ki kandidirajo v okviru javnega
razpisa:
I. Število aktivnih članov izvajalca programa v tekočem letu, ki imajo stalno bivališče v
občini Divača - upošteva se število članov na dan prijave na javni razpis, ki aktivno
delujejo.
Število aktivnih članov iz občine Divača
do 5
od 6 do 10
od 11 do 20
od 21 do 30
nad 31
nad 50

Število točk
5
10
15
20
30
40

II. Struktura članstva v tekočem letu - upošteva se starostna struktura aktivnih članov na
dan prijave na javni razpis (neglede na kraj bivanja).
Starost članov
75 % aktivnih članov v starosti do 26 let
50 % aktivnih članov v starosti do 26 let

Število točk
50
25

III. Sedež izvajalca programa (društva, organizacije) v občini Divača - upošteva se kraj
sedeža v tekočem letu (glede na dan prijave na javni razpis).
Sedež izvajalca programa
Sedež izvajalca programa je v občini Divača

Število točk
20

Potek aktivnosti v preteklem letu
Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat tedensko
vsaj 7 mesecev v letu
Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat mesečno
vsaj 9 mesecev v letu
Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat letno

Število točk
40
20
10

V. Delovanje izvajalca programa v javnem interesu
Število točk
Izvajalec programa ima pridobljen status
društva v javnem interesu

25

VI. Sestava programa izvajalca

Izvajalec programa ima pridobljen status
društva v javnem interesu

Število točk
25

VII. Promocija izvajalca programa in občine Divača
Način promocije
Aktivnosti izvajalca programa so bile v
preteklem letu izvedene vsaj 1-krat letno na
območju občine Divača
Aktivnosti izvajalca programa so bile v
preteklem letu namenjene vsaj 3-krat v
koledarskem letu celotni zainteresirani
javnosti
Program izvajalca pripomore k večji
prepoznavnosti občine Divača v širšem
prostoru
Izvajalec programa ima izdelano in
ažurirano spletno stran z objavo logotipa
Občine Divača kot sofinancerja programa

Število točk
50

10

10

10

Obrazložitev:
Spremenijo se merila za vrednotenje vlog javnega razpisa na ta način, da so nedvoumna in
jasna in omogočajo transparentno vrednotenje. V primeru, da se izkaže v praksi, da jih je
potrebno spremeniti, se pristopi k njihovi spremembi.
10. člen
Črta se besedilo 15. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
A - število vključenih članov izvajalca - predlagatelja programa s stalnim bivališčem v Občini
Divača:
Članstvo posameznega izvajalca - predlagatelja programa, ki ima sedež v Občini Divača, se v
točke preračuna po naslednji formuli:
število članov(*) predlagatelja(*) 25
Članstvo v točkah = ----------------------------------------najvišje število članov(*) izmed vseh
predlagateljev
(*) - upošteva se člane s stalnim bivališčem v Divači.
Maksimalno število točk bo dosegel predlagatelj, ki ima največ članov s stalnim bivališčem v
Občini Divača, ostali predlagatelji pa ustrezno število točk manj. V razpisu sodelujejo tudi
društva, ki nimajo sedeža v Občini Divača, imajo pa člane iz Občine Divača. V tem primeru
se pri izračunu točk upošteva le število članov društva (predlagatelja), ki izhajajo iz Občine
Divača.
B - ocena kvalitete izvedbe predlaganega programa:
- jasno opredeljeni cilji in njihova skladnost s predmetom razpisa - do 10 točk,
- jasno opredeljene ciljne skupine uporabnikov - do 5 točk,
- kakovost in zahtevnost programa - do 5 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po kriterijih B, je 20
točk.

C - obseg programa
- program se izvaja dnevno - 20 točk,
- program se izvaja tedensko - 10 točk,
- program se izvaja mesečno - 5 točk,
- program se izvaja v enkratni obliki - 0 točk.
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po kriterijih B, je 20
točk.
D - finančna konstrukcija programa:
- program ima jasno opredeljene vire financiranja in stroške - do 5 točk,
- delež programa, realiziran s prostovoljnim delom - do 5 točk,
- pričakovana višina sofinanciranja iz proračuna - do 10 točk*.
*Pričakovana višina sofinanciranja iz proračuna Občine Divača bo ovrednotena na naslednji
način:
+-----------------------------+
| delež pričakovanega |
|
sofinanciranja
|
+------------+----------------+-----------+
| od |
do
| št. točk |
+------------+----------------+-----------+
| 0% |
20%
| maks. 10 |
+------------+----------------+-----------+
| 21% |
50%
| maks. 6 |
+------------+----------------+-----------+
| 51% | 100%
| maks. 4 |
+------------+----------------+-----------+
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni predlagatelj po kriterijih C, je 20
točk.
Izvajalci programov, v okviru katerih deluje več sekcij oziroma podskupin, lahko na javnem
razpisu sodelujejo z eno prijavo.
Obrazložitev:
Smiselno je, da lahko vsak izvajalec programa sodeluje na razpisu z eno prijavo, kar
onemogoča izkoriščanje več razpisnih področij.
11. člen
Črta se tretji (zadnji) odstavek 16. člena.
Obrazložitev:
Občina Divača želi v okviru javnega razpisa podpreti in sofinancirati vse izbrane izvajalce
programov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz tega Pravilnika in javnega razpisa in bodo uvrščeni
v sistem sofinanciranja.
12. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Obrazložitev:
Občina Divača objavlja občinske akte v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:
Datum:

ŽUPANJA
ALENKA ŠTRUCL DOVGAN

PREDLOG Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o
prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11-popr.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09ZIPRS1011, 3/13), Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS,
št. 48/11), Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem interesu in niso predmet
drugih razpisov v občini Divača (Uradni list RS št. 114/13), Statuta Občine Divača (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), je Občinski svet Občine Divača na svoji
_____ redni seji, dne ______ sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov, ki so v širšem
interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača
1. člen
Spremeni se 1. člen, tako, da se za prvim odstavkom doda naslednje besedilo:
V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za
ženski in moški spol.
2. člen
Spremeni se 3. člen, tako, da se črta besedilo prve alineje.
Na koncu 3. člena, se doda nov, peti odstavek, ki glasi:
Programi društev, sofinancirani na podlagi Strategije financiranja društev, ki delujejo v
javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen in Sežana, niso predmet sofinanciranj na podlagi prijave na javni razpis, izveden na
podlagi tega Pravilnika.
3. člen
Spremeni se besedilo 1. točke 4. člena, tako, da glasi:
1.da so registrirani po veljavni zakonodaji in delujejo najmanj eno leto na dan prijave
na javni razpis;
Spremeni se besedilo 2. točke 4. člena, tako, da glasi:
2. da imajo sedež na območju občine Divača oziroma so organizacijske enote
območnih oziroma regijskih organizacij (društev) registrirane na območju občine
Divača oziroma so registrirani člani prebivalci občine Divača, ki imajo registrirano
stalno prebivališče v občini Divača oziroma izvajalci, ki izvajajo programe na
območju občine Divača. Občina Divača sofinancira samo programe, ki se izvajajo na
območju občine Divača in za občane občine Divača;

Spremeni se besedilo 4. točke 4. člena, tako, da glasi:
4. imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot
to določa zakon o društvih; ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v
posameznem programu;
Za 5. točko 4. člena se doda novo besedilo, ki glasi:
6. da so registrirani po veljavni zakonodaji in delujejo na dan prijave na javni razpis
najmanj eno leto;
7. da za isti program ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem aktu o
sofinanciranju dejavnosti s strani občine Divača;
8. da redno letno dostavljajo Občini Divača podatke o članstvu, poročila o realizaciji
programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti in imajo do Občine
Divača izpolnjene vse obveznosti v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega
proračuna v preteklem letu;
9. izpolnjujejo ostale pogoje iz tega Pravilnika oziroma javnega razpisa.
4. člen
Spremeni se besedilo 1. točke 5. člena, tako, da glasi:
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa in v skladu z
razpoložljivimi proračunskimi sredstvi za tekoče proračunsko leto.
5. člen
Spremeni se 6. člen tako, da se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo.
Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se črta besedilo zadnjega odstavka.
Javni razpis se objavi na krajevno običajni način, vsaj na spletni strani Občine Divača.
Na koncu obstoječega besedila 7. člena se doda naslednje besedilo.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:
1. podatki o vsebini, ki je predmet razdelitve sredstev,
2. okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
3. način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik (na primer delež
pokrivanja upravičenih stroškov )
4. vzorec pogodbe,
5. navedba potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno predložiti pri kandidaturi na
javni razpis za dokazilo, da prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana
sredstva, in da je upravičen do sredstev,
6. navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje,
izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
7.navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper
7. člen
Spremeni se 10. člen tako, da se na koncu obstoječega besedila doda naslednje besedilo:

Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Župan ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda sklepe o
izboru izvajalcev programov športa - prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. V
obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
V primeru, da so pogoji za dodelitev sredstev določeni z zakonom, se sklep o izboru
prejemnika sredstev izda kot posamični upravni akt po zakonu o splošnem upravnem
postopku.
Vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, župan ali oseba, ki je od njega pooblaščena za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, obvesti o odločitvi glede dodelitve sredstev. V
obrazložitvi mora navesti razloge za odločitev.
Občinska uprava izbranim izvajalcem programov športa, prejemnikom sredstev, posreduje
sklep o izboru in jih hkrati pozove k podpisu pogodbe.
8. člen
Črta se besedilo 11. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom.
Vlagatelj vloge lahko vloži pri županu pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma
obvestila.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan o pritožbi odloči s
sklepom.
9. člen
Črta se besedilo 14. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
Merila in kriteriji za vrednotenje vlog izvajalcev programov, ki kandidirajo v okviru javnega
razpisa:
I. Število aktivnih članov izvajalca programa v tekočem letu, ki imajo stalno bivališče v
občini Divača - upošteva se število članov na dan prijave na javni razpis, ki aktivno
delujejo.
Število aktivnih članov iz občine Divača
do 5
od 6 do 10
od 11 do 20
od 21 do 30
nad 31
nad 50

Število točk
5
10
15
20
30
40

II. Struktura članstva v tekočem letu - upošteva se starostna struktura aktivnih članov na
dan prijave na javni razpis (neglede na kraj bivanja).
Starost članov
75 % aktivnih članov v starosti do 26 let
50 % aktivnih članov v starosti do 26 let

Število točk
50
25

III. Sedež izvajalca programa (društva, organizacije) v občini Divača - upošteva se kraj
sedeža v tekočem letu (glede na dan prijave na javni razpis).
Sedež izvajalca programa
Sedež izvajalca programa je v občini Divača

Število točk
20

IV. Delovanje izvajalca programa v preteklem letu
Potek aktivnosti v preteklem letu
Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat tedensko
vsaj 7 mesecev v letu
Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat mesečno
vsaj 9 mesecev v letu
Aktivnosti so potekale vsaj 1-krat letno

Število točk
40
20
10

V. Delovanje izvajalca programa v javnem interesu
Število točk
Izvajalec programa ima pridobljen status
društva v javnem interesu

25

VI. Sestava programa izvajalca

Izvajalec programa ima pridobljen status
društva v javnem interesu

Število točk
25

VII. Promocija izvajalca programa in občine Divača
Način promocije
Aktivnosti izvajalca programa so bile v
preteklem letu izvedene vsaj 1-krat letno na
območju občine Divača
Aktivnosti izvajalca programa so bile v
preteklem letu namenjene vsaj 3-krat v
koledarskem letu celotni zainteresirani
javnosti
Program izvajalca pripomore k večji
prepoznavnosti občine Divača v širšem
prostoru
Izvajalec programa ima izdelano in
ažurirano spletno stran z objavo logotipa
Občine Divača kot sofinancerja programa

Število točk
50

10

10

10

10. člen
Črta se besedilo 15. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:
Izvajalci programov, v okviru katerih deluje več sekcij oziroma podskupin, lahko na javnem
razpisu sodelujejo z eno prijavo.
11. člen
Črta se tretji (zadnji) odstavek 16. člena.
12. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka:
Datum:
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