Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

1421. Pravilnik in merila za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Borovnica,
stran 4686.

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 in 76/16 – odl. US) in 15. člena
Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 27. redni
seji dne 11. 4. 2018 sprejel

PRAVILNIK
in merila za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za dodeljevanje finančnih sredstev, ki jih
za sofinanciranje redne dejavnosti in programov s področja humanitarnih, invalidskih, verskih,
stanovskih, mladinskih in drugih dejavnosti določa občinski proračun.

2. člen
(upravičenci)
Pravico do sofinanciranja imajo društva in organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v
njihovih programih pa so poudarjeni elementi skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalcev
in članov, dobrodelnost in samopomoč, spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanju skupnih interesov.

II. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU
3. člen
(pogoji za sofinanciranje)

Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci programov s področij, ki jih obravnava ta pravilnik, pod
pogojem:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj eno leto,
– da izvajajo programe za uporabnike, ki živijo na območju Občine Borovnica,
– da imajo sedež v Občini Borovnica, razen društev s področja humanitarnih, invalidskih
organizacij in stanovskih, ki imajo lahko sedež izven območja Občine Borovnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih
aktivnosti,
– da se s svojo dejavnostjo ali prijavljenimi programi ne sofinancirajo iz katerekoli druge postavke
proračuna Občine Borovnica.

4. člen
(ocenjevanje)
Programe in projekte ocenjuje strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika.
Vrednost posameznih meril in kriterijev je izražena v točkah, vrednost točke se določi na osnovi
skupnega števila točk in višine proračunskih sredstev za posamezen namen.

5. člen
(začasno financiranje)
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja programov in projektov humanitarnih
organizacij se lahko določena področja sofinancirajo na osnovi sklepa o začasnem sofinanciranju.
Dokument se lahko sklene samo z izvajalci, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v
preteklem koledarskem letu in je izvajalec podal pisno zahtevo po začasnem sofinanciranju. O
začasnem sofinanciranju odloči župan s sklepom.
(2) V sklepu o začasnem sofinanciranju se določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina
začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec
prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju se že nakazana sredstva poračunajo.

III. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV
6. člen
(pogoji in merila)
Pogoji in merila za sofinanciranje programov so navedeni v prilogi in so sestavni del pravilnika.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik za vrednotenje programov in
dejavnosti neprofitnih organizacij in institucij (Uradni list RS, št. 70/05 in 106/12).

8. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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