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Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev
Obravnava in sprejem

PRAVNA PODLAGA:
PREDLAGATELJICA:

16. člen Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS,
št. 51/2015)
Saša Likavec Svetelšek, županja

POROČEVALKA:

Maja Korošec, vodja režijskega obrata

PREDLOG SKLEPA:

1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Pravilnik
o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev.
2.
Sklep začne veljati takoj.

Obrazložitev:
V postopku nadzora Računskega sodišča Republike Slovenije je občina že tekom samega
nadzora sprejela ustrezne popravljalne ukrepe. Med drugim je Računsko sodišče RS
pregledovalo tudi tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Kot popravljalni
ukrep na področju tekočih transferov je bil pripravljen osnutek Pravilnika o sofinanciranju
obeležitve jubilejev društev, ki za dodelitev sredstev društvom ob obeležitvi njihovega jubileja
predvideva postopek javnega razpisa, kar je tudi sicer skladno z določili Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 –
ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) določa, da lahko občina
sredstva za spodbujanje razvojnih programov in uresničevanje prednostnih nalog zagotovi z
dodeljevanjem sredstev subvencij iz občinskega proračuna. Zahteve in merila za dodelitev
sredstev določi neposredni proračunski uporabnik, ki ima v svojem finančnem načrtu za ta
namen zagotovljene proste pravice porabe.

Neposredni proračunski uporabnik lahko začne postopek za dodelitev sredstev, če:
1. ima zanje v svojem finančnem načrtu zagotovljene proste pravice porabe v potrebni
višini;
2. so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti, ki jih določa zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna oziroma odlok, s katerim se sprejme občinski proračun ter drugi
predpisi in
3. je bila imenovana komisija v primerih, ko se sredstva dodeljujejo na podlagi javnega
razpisa.
Občina Hrpelje – Kozina vsa leta spodbuja društva in druge organizacije, podpira njihovo
delovanje na različnih področjih (kot npr. šport, kultura, turizem,…). Društva, ki delujejo na
območju občine imajo tradicijo. Predlaga se sprejem pravilnika, ki bo občini omogočil
sofinanciranje obeležitve jubileja društva, in sicer za 10 let, 20 let, 30 let, 40 let,… delovanja.
V okviru obeležitve jubileja se društvu po predlogu pravilnika sofinancirajo naslednje
aktivnosti:
- dogodki kulturne, športne ali turistične narave, odprti za javnost,
- izdaja publikacij ali drugih oblik audio/video zapisov,
- izdaja promocijskega materiala za širšo uporabo – minimalno na občinski ravni.
S sprejemom predlaganega pravilnika bo občina sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za
nadaljevanje sofinanciranja društev, tudi za obeležitev posameznih jubilejev in tako uskladila
svoje delovanje s predpisi, zlasti Zakonom o javnih financah.
Obrazložitev po členih:
I.
SPLOŠNA DOLOČBA (1. člen)
V splošni določbi je opredeljeno, kaj pravilnik ureja. Ta določa upravičence, pogoje, postopek
ter višino in izplačilo sofinanciranja obeležitve jubilejev društev v občini.
II.
UPRAVIČENCI IN POGOJI (2. – 3. člen)
Člena določata, kdo ima pravico do sofinanciranja obeležitve jubileja in kateri so pogoji, ki jih
mora društvo izpolnjevati zato, da je upravičeno do sofinanciranja. Pogoji so določeni tako, da
so do sofinanciranja upravičena društva, ki so registrirana v skladu u zakonom, kli ureja društva,
imajo sedež ali podružnico v občini in na njenem območju kontinuirano izvajajo svojo
dejavnost, poslujejo v skladu s predpisi, imajo urejeno evidenco o članstvu, imajo zagotovljene
osnovne pogoje za izvajanje programa, nimajo odprtih finančnih ali drugih obveznosti do
občine.
Pravica do sofinanciranja obeležitve se dodeljuje za vsakih 10 let neprekinjenega aktivnega
delovanja.
III.
VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV (4. člen)
Višina dodeljenih sredstev je določena za prvih 10 let na 1.000,00 EUR. Za vsak nadaljnji
desetletni jubilej se sofinanciranje poviša za 500 EUR glede na prejšnji jubilej.
IV.
POSTOPEK (6. – 9. člen)
Postopek dodeljevanja sredstev vodi občinska uprava na podlagi objave javnega razpisa.
Društvo pri občinski upravi vloži vlogo za dodelitev sredstev. Obrazec vloge se objavi na
spletni strani občine.
Za obeležitev jubileja društva se iz naslova sredstev po pravilniku sofinancirajo naslednje
aktivnosti:

- dogodki kulturne, športne ali turistične narave, odprti za javnost,
- izdaja publikacij ali drugih oblik audio/video zapisov,
- izdaja promocijskega materiala za širšo uporabo – minimalno na občinski ravni.
Ocenjevanje vlog opravi 3- članska komisija, ki jo imeju župan. Komisija pripravi predlog
prejemnikov. Občinska uprava izda odločitve o dodelitvi ali nedodelitvi sredstev. Zoper
prvostopenjsko odločbo je mogoča pritožba na župana. Po pravnomočnosti odločitve o
dodelitvi sredstev se s prejemnikom sklene pogodba.
V.
IZPLAČILO SREDSTEV (10. člen)
Prejemniki morajo do izteka roka, določenega v pogodbi, občini dostaviti poročilo o izvedbi
programa, ki je predmet sofinanciranja ter na njegovi podlagi zahtevek za izplačilo.
V 10. členu je skladno z ZJF določena tudi sankcija za kasneje ugotovljeno nenamensko porabo
sredstev. Prejemnik je v tem primeru prejeta sredstva dolžan vrniti v proračun, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila sredstev do dneva vračila. Rok za
izplačilo sredstev po pravilniku znaša 30 dni od dneva prejema popolnega zahtevka.
VI.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA (11. – 12. člen)
V 11. členu je urejena subsidiarna uporaba določil pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja
proračuna države in zakona, ki ureja splošni upravni postopek. V 12. členu je določeno, kdaj
prične pravilnik veljati.
Sodelovanje javnosti:
Predlog Pravilnika o sofinanciranju obeležitve jubilejev društev je bil v javni obravnavi od 13.
5. 2021 do vključno 18. 5. 2021 do 12.00 ure. V času javne obravnave ni prispela nobena
pripomba.
Postopek sprejemanja:
Na podlagi tretjega odstavka 79. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 98/15; v nadaljevanju: poslovnik) občinski
svet o predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča na eni obravnavi in jih sprejema po
določbah poslovnika, ki urejajo drugo obravnavo predloga odloka, vključujoč postopek, ki je
predpisan za sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov.
Na podlagi vsega zgoraj navedenega predlagamo, da občinski svet po opravljeni obravnavi
predloženega gradiva, pravilnik sprejme v predlagani obliki.

Pripravila:
Maja Korošec

Priloga:
- Predlog pravilnika
- Predlog sklepa

Saša Likavec Svetelšek
županja

PREDLOG
Na podlagi 16. člena Statuta občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS številka 51/15) je Občinski
svet občine Hrpelje - Kozina na svoji __. redni seji dne __________ sprejel

PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU OBELEŽITVE JUBILEJEV DRUŠTEV
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, pogoje, postopek ter višino in izplačilo sofinanciranja
obeležitve jubilejev društev v Občini Hrpelje – Kozina (v nadaljevanju: občina).
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI
2. člen
Pravico do sofinanciranja obeležitve jubileja lahko uveljavljajo društva, ki izpolnjujejo
naslednje splošne pogoje:
- so registrirana v skladu z zakonom, ki ureja društva,
- imajo sedež ali podružnico v občini in na območju kontinuirano izvajajo svojo
dejavnost, ki aktivno vključuje občane občine,
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
- imajo urejeno evidenco o članstvu,
- imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje
programa, za katerega so ustanovljeni,
- izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika,
- nimajo odprtih finančnih in drugih obveznosti do občine, za katere je potekel rok za
njihovo izpolnitev.
3. člen
Do sofinanciranja obeležitve jubileja društva je upravičeno društvo, ki na območju občine
deluje neprekinjeno aktivno najmanj 10 let.
Pravica do sofinanciranja obeležitve se dodeljuje za vsakih nadaljnjih 10 let.
III. VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV
4. člen
Sofinanciranje obeležitve jubileja znaša za:
a) jubilej 10 let – 1.000 EUR
b) jubilej 20 let – 1.500 EUR
c) jubilej 30 let – 2.000 EUR

č) jubilej 40 let – 2.500 EUR
Za vsak nadaljnji desetletni jubilej se sofinanciranje poviša za 500 EUR glede na prejšnji
jubilej.
IV. POSTOPEK
6. člen
Postopek v zvezi z dodelitvijo sredstev po tem pravilniku vodi občinska uprava.
7. člen
Društvo vloži vlogo za dodelitev sredstev na obrazcu »Vloga za sofinanciranje obeležitve
jubileja društva«.
Po izvedbi obeležitve jubileja, društva izdajo poročilo, v katerem opišejo program ter finančno
konstrukcijo izvedenega programa in priložijo dokazila o porabi sredstev.
Za obeležitev jubileja društva se iz naslova sredstev po tem pravilniku sofinancirajo naslednje
aktivnosti:
- dogodki kulturne, športne ali turistične narave, odprti za javnost,
- izdaja publikacij ali drugih oblik audio/video zapisov,
- izdaja promocijskega materiala za širšo uporabo – minimalno na občinski ravni.
8. člen
K vlogi mora kandidat priložiti:
- dokazilo o jubileju ob delovanju društva (uradni dokument, iz katerega je razviden datum ali
letnica ustanovitve)
- opis programa/aktivnosti obeležitve jubileja.
9. člen
Javni razpis se objavi na spletni strani občine po sprejemu proračuna za posamezno koledarsko
leto in pod pogojem, da so v proračunu zagotovljena sredstva za ta namen.
Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev iz prejšnjega odstavka izda občinska uprava odločbe
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev. Zoper odločbo je možna pritožba na župana.
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, občina prejemnika sredstev pozove k
sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne sklene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za pridobitev sredstev.

V. IZPLAČILO SREDSTEV
10. člen
Prejemniki morajo do izteka roka, določenega v pogodbi, občini dostaviti poročilo o izvedbi
programa/aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, dokazila o porabi sredstev ter na podlagi
tega zahtevek za izplačilo sredstev po pogodbi.
V primeru kasnejše ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik prejeta sredstva
vrniti v proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do dneva
vračila.
Sredstva občina izplača najpozneje v roku 30 dni po predložitvi popolnega zahtevka za izplačilo
sredstev z vsemi dokazili.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom se uporabljajo določbe
pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja proračuna države in zakona, ki ureja splošni upravni
postopek.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS številka 51/15) je Občinski
svet občine Hrpelje - Kozina na svoji __. redni seji dne __________ sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Hrpelje – Kozina sprejme Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubilejev
društev.

2.
Sklep začne veljati takoj.
Saša Likavec Svetelšek
županja

Sklep se dostavi:
 direktorju občinske uprave
 Občinski upravi – okolje in prostor
Vložiti:
 zbirka dokumentarnega gradiva

