Na podlagi 21 in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 100/05 UPB in 60/07) in 23.
člena Statuta občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07) je Občinski svet občine Sveti Tomaž
na svoji 7. seji, dne 13.09.2007 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v občini Sveti Tomaž

I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki, merila in kriteriji za ocenjevanje in razdelitev sredstev
namenjenih za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij, ki so lokalnega pomena in jih iz javnih
sredstev sofinancira Občina Sveti Tomaž
II. POGOJI IN POSTOPEK
2. člen
Izvajalci humanitarnih programov so društva, zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirani za opravljanje humanitarnih organizacij.
3. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Sveti Tomaž;
- da so registrirani za opravljanje humanitarne dejavnosti ter da s svojim humanitarnim delom izkazujejo
pričakovano kakovost na osnovi meril in kriterijev, ki so določeni v 11. členu tega pravilnika;
- da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje humanitarnih
aktivnosti;
- društva morajo biti registrirana v skladu z Zakonom o društvih in imeti urejeno evidenco o članstvu;
- pravne osebe, ki delujejo na področju Občine Sveti Tomaž in nimajo sedeža v občini, vendar se njihovi
programi nanašajo na uporabnike iz občine Sveti Tomaž;
- da delujejo v javnem interesu na območju občine Sveti Tomaž.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se izvajalcem iz 2. člena dodelijo na osnovi javnega razpisa. Za
organizacijo in izvedbo javnega razpisa je zadolžena občinska uprava.
5. člen
Občina vsako leto v proračunu določi višino sredstev za sofinanciranje dejavnosti iz tega pravilnika.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati predmet javnega razpisa, opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni
razpis, pogoje ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, rok za oddajo vlog, informacijo o razpisni dokumentaciji in
rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
7. člen
Za razdelitev proračunskih sredstev med prijavljene na javni razpis imenuje župan tričlansko komisijo, ki na
podlagi javnega razpisa in skladno s pogoji in merili tega pravilnika pripravi predlog razdelitve razpoložljivih
sredstev.
Vodja občinske uprave v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper
ta sklep je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.

8. člen
Z izbranimi izvajalci sklene župan pogodbo o sofinanciranju. Pogodba vsebuje poleg določil o višini sredstev
tudi način nadzora in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo
predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje programov spremlja občinska
uprava.
V kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo se jim za ta del programa ukinejo finančna
sredstva, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi
obrestmi.
9. člen
Komisija oceni program glede na vsebino posamezne dejavnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja,
sodelovanje organizacije z okoljem odmevnost in tradicijo izvedbe programa.
10. člen
Vrednost sofinanciranja humanitarnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem
proračunu. Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi tako, da se
razpoložljiva sredstva proračuna namenjena za sofinanciranje humanitarnih programov delijo s skupnim
seštevkom točk ovrednotenih programov, prispelih na javni razpis.

III. MERILA IN KRITERIJI
11. člen
Komisija bo pri ocenjevanju prispelih vlog upoštevala naslednja merila in kriterije:
- kvaliteta in realnost programa, jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela
od 1 do 10 točk
- namenskost programa, vključenost rizičnih skupin prebivalstva, in strokovnih delavcev
od 1 do 10 točk
- učinkovitost programa glede na stroške in številčnost populacije, kateri je program namenjen
od 1 do 5 točk
- reference oziroma učinki eventuelne dosedanje izvedbe programa od 1 do 5 točk
- izvedba prireditve
od 5 do 10 točk
- delež lastnih sredstev
od 1 do 5 točk
Vsak izvajalec lahko na razpis kandidira praviloma z 1 programom.

IV. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož.
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