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OBČINA RENČE-VOGRSKO
OBČINSKI SVET

PREDLOG

NASLOV:

PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU
PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNIH
DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO
PRAVNA PODLAGA:



18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo)
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 in 14/15 - ZUUJFO)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
V postopku revizijskega pregleda razpisnega postopka za dodeljevanje proračunskih
sredstev za sofinanciranje programov na področju kulture je bilo dogovorjeno, da občina
pristopi k spremembi oz. dopolnitvi tistih meril, ki določajo dodelitev točk v obsegu »do«,
kot sledi:
ŠTEVILO TOČK
I. VREDNOTENJE PROGRAMOV – redne vadbene dejavnosti
1. Pomen programa
Program je pomemben za Občino Renče-Vogrsko, pripomore k večji
prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko v širšem prostoru in omogoča
udeležbo širše javnosti
2. Vsebina programa
Program ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine, metode dela
3. Članstvo
Izvedba programa omogoča udeležbo in sodelovanje članov,
prostovoljcev in strokovnega kadra
Število članov s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko:
- do 10 članov (0,5 točke za vsakega člana)
- od 11 do 30 članov (dodeli se 10 točk)
- nad 30 članov (dodeli se 20 točk)

do 10 točk

do 10 točk
do 5 točk
do 20 točk

Pri navedenih merilih je potrebno opredeliti dodatna merila za določitev točk med 1 in 5
oz. med 1 in 10.

Predlagamo, da se besedilo navedenih meril spremeni tako, da se glasi:
ŠTEVILO TOČK
I. VREDNOTENJE PROGRAMOV – redne vadbene dejavnosti
1. Pomen programa
- Program je pomemben za Občino Renče-Vogrsko – 4 točke
- Program pripomore k večji prepoznavnosti Občine RenčeVogrsko v širšem prostoru – 4 točke
- program omogoča udeležbo širše javnosti – 2 točki
2. Vsebina programa
- Program ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine, metode
dela – 5 točk
- Skupina je v preteklem letu dosegla priznanje na tekmovanjih
ali srečanjih na področju svoje dejavnosti – 5 točk
3. Članstvo
- Izvedba programa omogoča udeležbo in sodelovanje članov in
prostovoljcev – 3 točke
- Organizacija in izvedba programa določa sodelovanje
strokovnega kadra – 2 točki
Število članov s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko:
- do 10 članov (0,5 točke za vsakega člana)
- od 11 do 30 članov (dodeli se 10 točk)
- nad 30 članov (dodeli se 20 točk)

do 10 točk

do 10 točk

do 5 točk

do 20 točk

RAZLOGI ZA SPREJETJE SPREMEMBE PRAVILNIKA:
Merila bodo točno določala obseg in način dodeljevanja točk za vrednotenje programov.

OCENA STANJA:
Veljavna merila pod točkami 1 -3 so preohlapna in dopuščajo diskrecijsko pravico
strokovni komisiji pri ocenjevanju prijavljenih programov.
CILJI IN NAČELA:
Dopolnjena merila bodo priloga prijavne dokumentacije javni razpis za sofinanciranje
programov na področju kulture v letu 2015.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Proračunska sredstva, ki so v Odloku o proračunu opredeljena za sofinanciranje
programov na področju kulture, bodo razdeljena skladno z razpisom.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti

Predlog akta:
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Na podlagi 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
in 14/15 - ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ___. redni seji
dne ____ sprejel

PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU
PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI
V OBČINI RENČE-VOGRSKO
1. člen
Besedilo priloge »Merila« Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju
kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu Občine
Renče-Vogrsko, št. 3/10 in 2/11) se spremeni tako, da se glasi:
Merila:
ŠTEVILO TOČK
I. VREDNOTENJE PROGRAMOV – redne vadbene dejavnosti
1. Pomen programa
- Program je pomemben za Občino Renče-Vogrsko – 4 točke
- Program pripomore k večji prepoznavnosti Občine RenčeVogrsko v širšem prostoru – 4 točke
- program omogoča udeležbo širše javnosti – 2 točki
2. Vsebina programa
- Program ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine, metode
dela – 5 točk
- Skupina je v preteklem letu dosegla priznanje na tekmovanjih
ali srečanjih na področju svoje dejavnosti – 5 točk
3. Članstvo
- Izvedba programa omogoča udeležbo in sodelovanje članov in
prostovoljcev – 3 točke
- Organizacija in izvedba programa določa sodelovanje
strokovnega kadra – 2 točki
Število članov s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko:
- do 10 članov (0,5 točke za vsakega člana)
- od 11 do 30 članov (dodeli se 10 točk)
- nad 30 članov (dodeli se 20 točk)
4. Finančna konstrukcija programa
Izvajalec ima zagotovljenih do 50 % lastnih (neproračunskih) sredstev
za izvedbo programa
Izvajalec ima zagotovljenih nad 50 % lastnih (neproračunskih) sredstev
za izvedbo programa
II. PRIREDITVE
Organizacija prireditve v Občini Renče-Vogrsko (10 točk za vsako
samostojno organizirano in izvedeno prireditev – odobrijo se največ 3
prireditve)
Soorganizacija prireditve (7 točk za vsako soorganizacijo)
oziroma udeležba z lastnim programom na prireditvi v Občini RenčeVogrsko (5 točk za vsako udeležbo) – skupno se odobrijo največ 3
prireditve)

do 10 točk

do 10 točk

do 5 točk

do 20 točk

5 točk
10 točk

do 30 točk
do 21 točk
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III. DODATNE TOČKE
1. Redne vadbene dejavnosti
Do 100 ur letno
Nad 100 ur letno
2. Sodelovanje na prireditvah izven področja občine
Sodelovanje na prireditvah regionalnega pomena (10 točk za prireditev
– odobrijo se največ 3 prireditve)
Sodelovanje na prireditvah državnega pomena (15 točk za prireditev –
odobrijo se največ 3 prireditve)
Sodelovanje na prireditvah mednarodnega pomena (20 točk za
prireditev – odobrijo se največ 3 prireditve)
3. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti
lokalnega in širšega pomena:
Predstavitev občine na raznih prireditvah in sejmih v državi
Predstavitev občine na raznih prireditvah in sejmih v tujini
4. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja
kulture
5. Ohranjanje kulturne dediščine
6. Večje nagrade in priznanja za dosežke državnega pomena
7. Večje nagrade in priznanja za dosežke mednarodnega pomena

10 točk
20 točk
do 30 točk
do 45 točk
do 60 točk

4 točke
6 točk
10 točk
10 točk
10 točk/1 nagrada
20 točk/1 nagrada

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem listu.

Številka: _______________
Bukovica, ______________

Aleš Bucik
Župan
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