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Zadeva:  Predlog Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov 

društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) in v skladu 68. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) župan Občine Rogatec 
predlaga Občinskemu svetu Občine Rogatec v obravnavo in sprejem predlog Pravilnika o  vrednotenju 
in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v 
Občini Rogatec. 
 

1. Razlogi za sprejem akta 
 
Glede na dolgoletne izkušnje z dodeljevanjem proračunskih sredstev za sofinanciranje delovanja in 

projektov raznim društvom in ostalim  neprofitnim organizacijam s področja družbenih dejavnosti 

(kultura, turizem, sociala in humanitar…) na podlagi treh različnih pravilnikov, je občinska uprava 

pristopila k pripravi novega pravilnika v smeri poenostavitve postopkov dodeljevanja sredstev in 

hkratnega spodbujanja k sodelovanju in povezovanju med društvi.  

Z novim pravilnikom se racionalizira dosedanje postopke sofinanciranja, in sicer z izvedbo enega 
javnega razpisa, namesto dosedanjih treh. Poenotijo se kriteriji in merila za sofinanciranje delovanja 
društev in drugih zasebnih pravnih oseb ter kriteriji in merila za sofinanciranje projektov oziroma javnih 
prireditev v Občini Rogatec. Spodbuja se povezovanje in sodelovanje različnih društev oziroma 
zavodov pri izvedbi projektov občinskega pomena ter s tem ustvarjalnost, inovativnost, prostovoljstvo, 
solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje.  
 

2. Obrazložitev 
 
V zadnji četrtini prejšnjega leta je občinska uprava pripravila osnutek pravilnika, ki opredeljuje 
upravičence, pogoje, postopek ter kriterije in merila za ovrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje programov in projektov društev in organizacij s področja družbenih dejavnosti, ki so 
bila do sedaj opredeljena s tremi različnimi pravilniki in sicer s:   

- Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v 
Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09 in 8/11), 

- Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja programov na področju turizma in ostalih dejavnosti 
promoviranja  Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09 in 8/11) in 

- Pravilnikom o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list 
RS, št. 82/09). 

Poleg tega je v osnutku novega pravilnika opredeljeno tudi področje delovanja mladih, ki v prejšnjih 

treh pravilnikih ni bilo zajeto. 

 

Pri oblikovanju točkovnega sistema, oziroma kriterijev in meril za vrednotenje programov in projektov 

se je strokovna služba občine naslonila predvsem na izvedene simulacije vrednotenja, na podlagi 

podatkov iz prijavljenih programov kandidatov na javne razpise v preteklih letih.  
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Osnutek pravilnika je bil obravnavan na dveh sejah Odbora za negospodarstvo in javne službe 

družbenih dejavnosti, dne 4.11.2020 in dne 1.2.2021, katerih zapisnika sta bila priložena gradivu 11. 

redne seje Občinskega sveta Občine Rogatec, dne 2.2.2021.  

Osnutek pravilnika je bil, skupaj s pozivom posameznikom/občanom za sodelovanje v procesu 
priprave le-tega, v času od 18.2.2021 do 5.3.2021 objavljen na spletni strani Občine Rogatec. Bil pa je 
še dodatno predstavljen tudi na skupnem sestanku s predstavniki društev, ki delujejo na območju 
Občine Rogatec, ki je dne 8.3.2021 potekal preko aplikacije zoom.  
Po končanem postopku usklajevanja in dopolnjevanja osnutka je bil pripravljen predlog akta, kot je 
predložen v prilogi.  
 

3. Finančne posledice 
 
S sprejemom pravilnika ne bo finančnih posledic za proračun. V proračunu predvidena finančna 
sredstva na posameznih proračunskih postavkah po področjih proračunske porabe bo potrebno, glede 
na to, da je z novim pravilnikom predlagano ločeno vrednotenje delovanja oziroma redne dejavnosti 
društev ter ločeno vrednotenje izvedbe prireditev oziroma projektov, delno prerazporediti še na nove 
proračunske postavke, z namenom zagotovitve sredstev za izvedbo prireditev oziroma projektov. 
 
 
Pripravila: 
Agata Tepeš     
višja svetovalka I 
    
   župan 
   Martin Mikolič, l.r.
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- predlog Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov 
na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec 


