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6) 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št. 119/03 - UPB, 84/06), 
Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 

 
 
 

Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za 
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti v Občini 

Bled. 
 
 

 

 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Sonja Šlibar, vodja odd. 
za gospodarstvo in družbene dejavnosti. 
  
 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik dodeljevanju sredstev 
občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih 
dejavnosti v Občini Bled. 
 
 

 
 
 

 
Janez Fajfar, 

        univ.dipl.etnolog,prof.geografije 
župan Občine Bled  
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/07 ZLS – UPB2), 16. 
člena Statuta občine Bled (UL RS  št. 119/03, 84/06) je Občinski svet občine Bled na svoji 
____seji dne________ sprejel 
 

 
 

PRAVILNIK O DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA 
PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI  

V OBČINI BLED 
 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

S tem pravilnikom o dodeljevanju sredstev 
občinskega proračuna za programe in 
projekte s področja družbenih dejavnosti 
(v nadaljevanju Pravilnik) se določajo 
nameni, za katere se dodeljujejo sredstva, 
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
programov oziroma projektov ter način 
določitve meril za dodeljevanje sredstev 
občinskega proračuna za sofinanciranje 
programov in projektov s področja 
družbenih dejavnosti v občini Bled. 
Dodelitev sredstev za  sofinanciranje 
programov športnih in kulturnih društev, ki 
delujejo v občini,  ni predmet tega 
pravilnika. 
 

2. člen 
(višina sredstev) 

Višina sredstev za sofinanciranje 
programov in projektov s področja 
družbenih dejavnosti se določijo s 
proračunom občine za posamezno leto. 
 
 
II. NAMENI ZA KATERE SE 
DODELJUJEJO SREDSTVA  

3. člen 
(nameni, za katere se dodeljujejo 

sredstva) 
Sredstva so namenjena za naslednja 
področja: 
 
A. Področje kulture 

- sofinanciranje prireditev,  
- kulturni projekti kot posamična 

dejavnost kulturnih izvajalcev,  
- projekti obnove nepremičnih kulturnih 

spomenikov. 
 
B. Področje socialnega varstva 
(preventivni projekti ter humanitarni 
projekti in programi) 

- dejavnost registriranih humanitarnih in 
drugih organizacij, ki imajo v svoji 
dejavnosti registrirano tudi 
humanitarno dejavnost; 

- izvajanje posebnih socialnih 
programov in storitev humanitarnih 
organizacij za reševanje socialnih stisk 
in težav oziroma reševanje socialnih 
potreb posameznikov; 

- delovanje društev upokojencev v 
občini, 

- preventivni programi za starejše,  
- drugi humanitarni in preventivni 

programi, ki dokažejo vsebinsko 
učinkovitost 

 
C.  Področje delovanja mladih 

- dejavnosti mladinskih organizacij v 
občini, 

- preventivni programi za mlade, 
- pomoč nadarjenim mladim. 
 
D. Druga področja družbenih 
dejavnosti, za katera so zagotovljena 
sredstva v proračunu.  
 
 
III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE  

4. člen 
(pogoji) 

Pogoji za prijavo na javni razpis za 
sofinanciranje programov in projektov s 
področja družbenih dejavnosti so: 
- da imajo sedež in pretežno delujejo v 

občini Bled oziroma da imajo stalno 
bivališče v občini Bled; 

- da so registrirane za opravljanje 
programov na tistem področju, za 
katerega vlagajo vlogo;  

- da aktivno delujejo vsaj eno leto in 
imajo zagotovljene pogoje za svoje 
delovanje (prostore, kadre ipd.); 

- da opravljajo svojo dejavnost na 
neprofitni osnovi; 
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- da s svojim dosedanjim delom 
izkazujejo pričakovano kakovost 
(pristojnemu občinskemu organu so 
redno dostavljali vsa zahtevana 
poročila in programe (v kolikor ne 
kandidirajo prvič) iz katerih je to 
razvidno). 

 
Prva alinea prejšnjega odstavka ne velja 
za humanitarna, invalidska društva ter 
druga društva, ki delujejo regijsko in imajo 
članstvo oziroma uporabnike tudi iz 
Občine Bled, kar izkazujejo z evidenco o 
članstvu oziroma o uporabnikih programa. 
 
 
IV. DOLOČITEV MERIL ZA 
DODELJEVANJE SREDSTEV 

5. člen 
(merila za dodeljevanje sredstev) 

Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej 
določenih meril za posamezno področje. 
Merila za dodeljevanje sredstev javnega 
razpisa oblikuje s strani župana 
imenovana  strokovna komisija. Od dneva 
objave javnega razpisa do odločitve o 

dodelitvi sredstev se merila ne smejo 
spremeniti.  
 
 
V. POSTOPEK ZA DODELITEV 
SREDSTEV 

6. člen 
(postopek dodeljevanja) 

Sredstva proračuna občine se dodelijo ob 
smiselni uporabi postopka, določenega z 
veljavnim Pravilnikom o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije. 
 

7.člen 
(veljavnost) 

Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in 
začne veljati naslednji dan po objavi. 
 
 
 
Številka: 
Datum:  
   

Župan občine Bled: 
Janez Fajfar 
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OBRAZLOŽITEV: 

 
 
1. UVOD 

Z Odlokom o proračunu občine se namenjajo sredstva za programe in projekte s področja 
družbenih dejavnosti. Razlog za sprejem predlaganega pravilnika je v določitvi pogojev, 
načina določanja meril ter postopka za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna 
namenjenih za posamezna področja (opredeljena v pravilniku) družbenih dejavnosti.  
 

Nameni za katere se dodelijo sredstva so razdeljeni po področjih: področje kulture, področje 
socialnega varstva, področje delovanja mladih in ostala področja, za katera so zagotovljena 
sredstva v proračunu.  
Sofinanciranje programov športnih in kulturnih društev, ki delujejo v občini,  je opredeljeno v 
drugih pravilnikih, ki urejajo dodeljevanje proračunskih sredstev na navedenih področjih. 
Ostala področja pa so financirana v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. 
 
Pravilnik v nadaljevanju določa pogoje za kandidiranje na javnem razpisu. Vsi kandidati 
morajo imeti zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje in organizacijske 
možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, redno morajo pristojnemu občinskemu organu 
dostavljati vsa zahtevana poročila in programe. 
 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi vnaprej določenih meril za posamezno področje. Od 
dneva objave javnega razpisa do odločitve o dodelitvi sredstev se merila ne smejo 
spremeniti.  
 
2. POSTOPEK 

Postopek dodeljevanja sredstev se  izvaja v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije, ki v 1. členu določa, da se določbe tega pravilnik smiselno 
uporabljajo tudi za občine. 
 
Postopek je opredeljen v 12. poglavju Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije   (UL RS št. 50/07). 
 
Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Postopek dodelitve sredstev in spremljanje 
namenske porabe poteka po naslednjem zaporedju: 
1. župan izda sklep o začetku postopka 
2. župan imenuje  komisijo za vodenje postopka dodelitve sredstev za vsako področje 

posebej  
3. priprava in objava javnega razpisa 
4. odpiranje prejetih vlog ter izvedba postopka ugotavljanja formalne popolnosti vloge 
5. obravnava vlog,  ocenjevanje prispelih vlog  
6. predlog komisije o višini dodeljenih sredstev 
7. izdaja sklepov o višini sofinanciranja  
8. obravnava pritožb  
9. sklepanje pogodb 
10. spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev 
11. obravnava poročil o izvedenih programih in projektih. 
 
3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE  - Vpliv na proračun  

Pravilnik ureja način dodeljevanja sredstev v višini, kot je v proračunu že določena za 
posamezen namen na področju družbenih dejavnosti. Finančnih posledic s sprejemom 
pravilnika ne bo, ocenjujemo pa, da bo postopek od dodelitve sredstev do sklepanja pogodb 
trajal dlje kot do sedaj, predvsem zaradi nujnosti spoštovanja zakona o upravnem postopku. 
 
Pripravil: 
Oddelek za gospodarstvo in družbene dejavnosti  
 


