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NASLOV:

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
SOFINANCIRANJU NEPROFITNIH PROGRAMOV, PROJEKTOV IN
PRIREDITEV V OBČINI RENČE-VOGRSKO
PRAVNA PODLAGA:



18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18)
21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,
76/16 - odl. US in 11/18 - ZSPDSLS-1)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet je leta 2014 zaradi težav pri ocenjevanju programov, projektov in prireditev društev na
področju humanitarno-zdravstvenih organizacij sprejel Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih
programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko, s katerim je bilo predvsem prenovljeno
sofinanciranje društev s sedežem izven naše občine, poleg tega pa so bile upoštevane tudi:
- spremembe, ki pomenijo večjo preglednost pravilnika,
- dopolnitve, ki razširijo sofinanciranje programov tudi na sofinanciranje projektov in dejavnosti,
- sprememba sestave ocenjevalne komisije,
- dopolnitev »Meril za vrednotenje programov, projektov in dejavnosti na področju
humanitarnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih
stanovskih organizacij« z dodatnim točkovanjem za društva in organizacije s sedežem ali
organizacijsko enoto v Občini Renče-Vogrsko, in
- druge manjše popravke in dopolnitve.
V obdobju štirih let uporabe tega pravilnika se je v praksi pokazalo, da so društva s sedežem izven
naše občine, ki v Občini Renče-Vogrsko nimajo organizirane nobene enote, uveljavljala kritje stroškov
tudi za izvajanje rednih dejavnosti, kar ni predmet tega pravilnika, poleg tega tega pa so uveljavljala
kritje stroškov za programe, ki jih niso ovrednotili v obsegu glede na delež članstva iz naše občine,
torej so želela uveljavljati plačila ne glede na prisotnost oz. članstvo občanov naše občine; največ
težav pa so ta društva povzročala ob koncu leta z zahtevki za kritje stroškov, ki se jih po tem pravilniku
in skladno z razpisnimi pogoji sploh ne more sofinancirati (npr. za izlete, potovanja, zakuske,
letovanja, obdaritve, …).
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Hkrati s temi spremembami se pristopa tudi k prenovi meril za ocenjevanje prijav; potrebno je bilo
namreč urediti točkovanje, kjer je sedaj določeno »do«, torej na enak način, kot so bila prenovljena
merila za ocenjevanje prijav na področju kulture.
Z namenom odprave te problematike se torej predlaga nekaj sprememb in dopolnitev pravilnika;
najpomembnejše med njimi so:
- med stroške, ki se jih ne sofinancira, se umesti tudi splošne stroške delovanja društev,
- predmet sofinanciranja so samo programi, projekti in prireditev, ki se izvajajo na območju
Občine Renče-Vogrsko, s tem se hkrati odpravi financiranje programov, projektov in prireditev,
ki jih društva s sedežem izven naše občine izvajajo izven naše občine,
- dopolnitve merila »Pomen programa in projekta« z razčlenitvijo točkovanja
- odprava merila »Izvajalec ima zagotovljenih do 50 % lastnih sredstev za izvedbo programa ali
projekta – 5 točk.
V besedilu predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju neprofitnih
programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko so upoštevani tudi popravki in dopolnitve,
kot izhajajo iz zapisnika 22. redne seje Statutarno pravne komisije.

RAZLOGI ZA SPREJETJE:
Spremembe bi odpravile težave v postopku financiranja društev s sedežem izven naše občine, hkrati
bila ustrezno prenovljena tudi merila.

OCENA STANJA:
Sprejeti pravilnik bo osnova za objavo javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev, ki so opredeljeni
v tem pravilniku, ovrednoteni pa bodo samo programi, projekti in prireditve, ki se bodo izvajali v naši
občini.
CILJI IN NAČELA:
Izvajalci bodo imeli jasnejše usmeritve za pripravo prijav, Odbor za družbene dejavnosti, ki je skladno
z določili pravilnika ocenjevalna komisija, pa bo imel jasnejša izhodišča za izbor in vrednotenje na
razpis prijavljenih programov, projektov in prireditev.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Proračunska sredstva, ki so v Odloku o proračunu opredeljena za sofinanciranje programov na
opredeljenih področjih, bodo razdeljena skladno z razpisom.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Predlog akta:

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16
- odl. US in 11/18 - ZSPDSLS-1) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12
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– uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ___. seji
dne ____ sprejel

P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev
v Občini Renče-Vogrsko
1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju neprofitnih programov,
projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v Občinskem glasilu, št. 4/14) se prvi
odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: »Predmet sofinanciranja po tem pravilniku je izvajanje
neprofitnih programov, projektov in prireditev na območju Občine Renče-Vogrsko, z vsebinami, ki
omogočajo lokalnemu prebivalstvu izvajanje različnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, razen
tistih, ki so lahko sofinancirani iz drugih javnih razpisov ali javnih pozivov Občine Renče-Vogrsko«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se doda nova druga alineja, ki se glasi:
- »stroškov, ki se ne nanašajo na odobrene programe, projekte in prireditve«.
3. člen
Prva alineja 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
- »imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Renče-Vogrsko, ali pa so registrirani kot območna
oz. regijska organizacija za več občin, katerih registrirani člani so tudi prebivalci Občine
Renče-Vogrsko, če se njihovi programi, projekti ali prireditve izvajajo tudi na območju Občine
Renče-Vogrsko«.
4. člen
V 6. členu se za besedo »«pogojev« doda nova besedna zveza »meril za ocenjevanje«.
5. člen
V drugem odstavku enajstega člena se za besedo »biti« izbriše beseda »postavljena«.
6. člen
V petnajstem členu se merila spremenijo tako, da se glasijo:
1. MERILA ZA OCENJEVANJE NEPROFITNIH PROGRAMOV, PROJEKTOV IN PRIREDITEV,
KI JIH IZVAJAJO REGISTRIRANE NEPROFITNE HUMANITARNE IN SOCIALNE
ORGANIZACIJE TER DRUGE STANOVSKE NEPROFITNE ORGANIZACIJE
ŠTEVILO TOČK
I. OCENJEVANJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV IN
PROJEKTOV
1. Pomen programa in projekta
Program ali projekt:
- je pomemben za Občino Renče-Vogrsko – 4 točke
- pripomore k večji prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko v
širšem prostoru – 3 točke
- omogoča udeležbo širše javnosti – 3 točke

do 10 točk
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2. Vsebina programa in projekta
Program ali projekt ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine,
metode dela
3. Članstvo
Izvedba programa ali projekta omogoča udeležbo in sodelovanje
članov, prostovoljcev in strokovnega kadra
Število članov s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko:
- do vključno 10 članov (0,5 točke za vsakega člana)
- od 11 do vključno 30 članov (dodeli se 10 točk)
- nad 30 članov (dodeli se 20 točk)
4. Finančna konstrukcija programa in projekta
Izvajalec ima zagotovljenih nad 50 % lastnih sredstev za izvedbo
programa ali projekta
5. Sedež prijavitelja
Prijavitelj ima sedež v Občini Renče-Vogrsko
Prijavitelj ima izpostavo ali enoto v Občini Renče-Vogrsko
II. PRIREDITVE
Organizacija prireditve v Občini Renče-Vogrsko
(10 točk za vsako samostojno organizirano in izvedeno prireditev
– skupno se odobrijo največ 3 prireditve)
Soorganizacija prireditve oziroma udeležba z lastnim programom
na prireditvi v Občini Renče-Vogrsko
(7 točk za vsako soorganizacijo ali 5 točk za vsako udeležbo –
skupno se odobrijo največ 3 soorganizacije ali udeležbe)
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10 točk
5 točk
do 20 točk

5 točk
10 točk
5 točk
do 30 točk
do 21 točk

2. MERILA ZA OCENJEVANJE NEPROFITNIH PROGRAMOV, PROJEKTOV IN PRIREDITEV,
KI JIH IZVAJAJO REGISTRIRANE NEPROFITNE UPOKOJENSKE ORGANIZACIJE
ŠTEVILO TOČK
I. OCENJEVANJE PRIJAVE GLEDE NA ŠTEVILO ČLANOV S
STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI:
(Točke pridobljene na podlagi tega kriterija se lahko uporabijo za
pokrivanje stroškov rednega poslovanja.)
do vključno 150 članov
nad 150 do vključno 320 članov
nad 320 članov
II.
OCENJEVANJE
PRIJAVLJENIH
PROGRAMOV
IN
PROJEKTOV
1. Pomen programa in projekta
Program ali projekt:
- je pomemben za Občino Renče-Vogrsko – 4 točke
- pripomore k večji prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko v
širšem prostoru – 3 točke
- omogoča udeležbo širše javnosti – 3 točke
2. Vsebina programa in projekta
Program ali projekt ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine,
metode dela
3. Članstvo
Izvedba programa ali projekta omogoča udeležbo in sodelovanje
članov, prostovoljcev in strokovnega kadra

16 točk
36 točk
48 točk

do 10 točk

10 točk
5 točk
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4. Finančna konstrukcija programa in projekta
Izvajalec ima zagotovljenih nad 50 % lastnih sredstev za izvedbo
programa ali projekta
III. PRIREDITVE
Organizacija prireditve v Občini Renče-Vogrsko
(10 točk za vsako samostojno organizirano in izvedeno prireditev
– skupno se odobrijo največ 3 prireditve)
Soorganizacija prireditve oziroma udeležba z lastnim programom
na prireditvi v Občini Renče-Vogrsko
(7 točk za vsako soorganizacijo ali 5 točk za vsako udeležbo –
skupno se odobrijo največ 3 soorganizacije ali udeležbe)

13. točka
5 točk

do 30 točk
do 21 točk

7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu Občine
Renče-Vogrsko.

Številka: _______________
Bukovica, ______________

Aleš Bucik
Župan

