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OBČINSKI SVET 
OBČINE ROGATEC 
 
 
Številka: 007-0007/2020 
Datum: 28.1.2022   
 
 
Zadeva:  Predlog sprememb Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter 

projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini 
Rogatec - OBRAZLOŽITEV 

 
 
Občinski svet je na 12. redni seji, dne 15.4.2021 sprejel Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju 
programov ter projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti  v Občini Rogatec (v 
nadaljevanju: Pravilnik), 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. Le-ti so bili pred uveljavitvijo Pravilnika opredeljeni 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). 

 

Na podlagi novega Pravilnika je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na 

področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2021.  

Pri samem postopku obravnave prijav različnih prijaviteljev, predvsem pri točkovanju oziroma 

vrednotenju programov redne dejavnosti v skladu s poenotenimi sprejetimi Kriteriji in merili za 

vrednotenje programov in projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini 

Rogatec, pa je strokovna komisija opazila nastanek manjših odstopanj od zastavljenega cilja 

ustreznega vrednotenja programov oziroma delovanja društev, predvsem pri točkovanju delovanja 

društva po kriteriju velikosti društva oziroma števila članov (uporabnikov) programov, ki z uporabo 

obstoječih kriterijev in meril daje premajhno težo slednjemu.  

Na podlagi ugotovitev v okviru izvedenega razpisa smo tako, s pomočjo primerjave med različnimi 

simulacijami vrednotenja, z upoštevanjem spremenjenega števila točk pri določenih kriterijih 

vrednotenja, prišli do zaključkov, da se predlaga sprememba Kriterijev in meril za vrednotenje 

programov in projektov društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, s 

katero bi se anomalije pri obravnavi različnih organizacij oziroma njihovih programov čim bolj 

zmanjšale in bi se posledično pri vrednotenju programov oziroma delovanja društev dal večji poudarek 

pri višini sofinanciranja na velikost društva oziroma število članov in uporabnikov iz naše občine.  

Pred izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja programov in projektov na področju 
družbenih dejavnosti v Občini Rogatec v letu 2022 je tako potrebno v nekaterih segmentih korigirati 
Kriterije in merila za vrednotenje programov in projektov društev in zavodov na področju družbenih 
dejavnosti v Občini Rogatec. Predlagajo se spremembe pod A) REDNA DEJAVNOST (program) in 
sicer KRITERIJEV št. 2. (Število članov (uporabnikov) prijavitelja programa iz Občine Rogatec), št. 5. 
(Prijavitelj za izvajanje svoje dejavnosti plačuje mentorja(e), vaditelja(e) oziroma drugega 
strokovnjaka) in št. 7. (Programi društev s področja kulture). 
 
Pripravila: 
Agata Tepeš     
višja svetovalka I 
                                                            Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r. 
                                                                                                             ŽUPAN          
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Priloga:  

- predlog spremenjenih Kriterijev in meril za vrednotenje programov in projektov društev in 
zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec kot priloge Pravilnika o 
vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov društev in zavodov na področju 
družbenih dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 65/21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



PREDLOG  
 
Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov društev in zavodov na področju 
družbenih dejavnosti v Občini Rogatec 
 
 

 A) REDNA DEJAVNOST (program):  

 KRITERIJ, MERILO ŠT. TOČK PO PRAVILNIKU 

1.1. Prijavitelj programa oziroma projekta ima sedež v Občini 
Rogatec 

50 

1.2. Prijavitelj programa oziroma projekta ima člane ali 
uporabnike, ki so občani Občine Rogatec  

20 

2. Število članov (uporabnikov) prijavitelja programa iz Občine 
Rogatec  

 

 - do vključno 50 članov (uporabnikov)  5 točk/člana (uporabnika) 

 - nad 50 članov (uporabnikov) 250 +  dodatna 1 točka za vsakega 
nadaljnjega člana (uporabnika)   

3. Praznovanje okrogle obletnice  

 -          10 let 10 

 -          20, 30 in 40 let 20 

 -          50, 60, 70 30 

 -          nad 70 let 40 

4. Prijavitelj plačuje najemnino ali uporabnino za prostor, v 
katerem izvaja svojo dejavnost 

 

  -          Ne  0 

  -          Da 50 

5. Prijavitelj za izvajanje svoje dejavnosti plačuje mentorja(e),  
vaditelja(e) oziroma drugega strokovnjaka  
 

 

  -          Ne 0 

  -          Da 50 

6. Finančna konstrukcija  

  -         od 71 do 100 odstotkov proračunskih sredstev, 0 

  -         od 51 do 70 odstotkov proračunskih sredstev, 20 

  -         od 31 do 50 odstotkov proračunskih sredstev, 40 

  -         do 30 odstotkov proračunskih sredstev. 60 

 Dodatno za društva s področja kulture  

7. Program 
Maksimalno število priznanih vaj na leto:  

 

  - Pevski zbor, vokalna skupina…………………….…….……50 500 

  - Folklora………………………………………………….……..50 500 

  - Instrumentalna zasedba……………………………….……..50 
 
 

500 

 - Likovna, kiparska, fotografska skupina……………….…….15 150 

 - Recitacijska, literarna skupina……………………………….10 
 
- Gledališka, lutkovna skupina…………………………………30 

100 
 

300 
  

(Priznana vaja šteje dve šolski uri (90 minut). Ena vaja je 
 ovrednotena z 10 točkami.) 

 

 Dodatno za mladinska društva                                                                           



8. prijavitelj ima  70 odstotkov članov v starostnem obdobju od 
15 - 29 let  

50 

 B) IZVEDBA PRIREDITVE OZIROMA PROJEKTA  

 KRITERIJ, MERILO ŠT. TOČK PO PRAVILNIKU 

1. Prireditev/projekt v občini Rogatec, ki ga v celoti organizira in 
izvede prijavitelj: 

 

  -          krajevni nivo, 50 

 -          občinski nivo, 70 

  -          medobčinski in regionalni nivo, 100 

  -          državni nivo, 150 

  -          mednarodni - meddržavni nivo. 200 

1.1. Prireditev/projekt v občini Rogatec, ki ga izvede prijavitelj v 
sodelovanju z drugimi izvajalci: 

 

  -          krajevni nivo, 70 

  -          občinski nivo, 110 

  -          medobčinski in regionalni nivo, 160 

  -          državni nivo, 230 

  -          mednarodni - meddržavni nivo. 300 

 
1.2. Prireditev/projekt v občini Rogatec, ki ga izvede prijavitelj v 

sodelovanju z drugimi izvajalci: 

 

  -          sodelovanje 1 do 3 društev, 20 

  -          sodelovanje 4 in več društev. 40 

1.3. Prireditev/projekt v občini Rogatec, ki ga izvede prijavitelj v 
sodelovanju z drugimi izvajalci za določene ciljne skupine: 

 

  -          starejši občani (nad 65 let), 30 

  -          mladi (od 15 do 29 let), 30 

  -          otroci (do 15 let) 30 

 
2. 

 
Soudeležba na prireditvi/ pri projektu v Občini Rogatec 

 
10 

 
3. 

 
Organizacija humanitarne prireditve v Občini Rogatec 

 
30 

 
4. 

 
Udeležba na prireditvi/ pri projektu izven Občine Rogatec 

 
10 

 
5. 

 
Udeležba na prireditvi/ pri projektu izven meja države 

 
20 

 
6. 

 
Vrsta projekta/prireditve: 

 

  -         enkraten projekt, 10 

  -         projekt se izvaja tradicionalno (zaporedoma in 
neprekinjeno najmanj 3 leta) 

30 

7. Finančna konstrukcija:  

  -         od 71 do 100 odstotkov proračunskih sredstev, 0 

  -         od 51 do 70 odstotkov proračunskih sredstev, 20 

  -         od 31 do 50 odstotkov proračunskih sredstev, 40 

  -         do 30 odstotkov proračunskih sredstev. 60 

 
Vrednosti točk za programe delovanja in projekte prijaviteljev se določijo kot količniki med razpisanimi 
sredstvi za posamezne namene sofinanciranja, opredeljene v 1. členu tega pravilnika in številom točk, 
ki jih skupno po posameznih področjih sofinanciranja prejmejo prijavitelji - izvajalci na osnovi na JR 
oddanih prijav. Skupna vrednost sofinanciranja posamezne prireditve oziroma projekta znaša, ne 
glede na doseženo število točk, največ 500,00 EUR. 
 
 

 



PREDLOG 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg 
in 3/22 – ZDeb), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 97. člena 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 
54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) ter 16. člena 
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na __________ 
seji dne ________ sprejel 

 
P R A V I L N I K   

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

 
 

1. člen  

 
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov 
društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 65/21; v 
nadaljevanju: Pravilnik). 

2. člen  

 

Spremeni se priloga Pravilnika: Kriteriji in merila za vrednotenje programov in projektov društev in 
zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec, tako da se kriteriji oz. merila ter število 
točk, pod zaporednimi številkami 2., 5. in 7. razdelka A) REDNA DEJAVNOST (program), po novem 
glasijo kot sledi: 

 

2. Število članov (uporabnikov) prijavitelja programa iz Občine 
Rogatec  
 

 

 - do vključno 50 članov (uporabnikov)  5 točk/člana (uporabnika) 

 - nad 50 članov (uporabnikov) 250 +  dodatna 1 točka za 
vsakega nadaljnjega člana 

(uporabnika)   

5. Prijavitelj za izvajanje svoje dejavnosti plačuje mentorja(e),  
vaditelja(e) oziroma drugega strokovnjaka  
 

 

  -          Ne 0 

  -          Da 50 

7. Program 
Maksimalno število priznanih vaj na leto:  

 

  - Pevski zbor, vokalna skupina…………………….…….……50 500 

  - Folklora………………………………………………….……..50 500 

  - Instrumentalna zasedba……………………………….……..50 
 

500 

 - Likovna, kiparska, fotografska skupina……………….…….15 150 

 - Recitacijska, literarna skupina……………………………….10 
 
- Gledališka, lutkovna skupina…………………………………30 

100 
 

300 
  

(Priznana vaja šteje dve šolski uri (90 minut). Ena vaja je 
 Ovrednotena z 10 točkami.) 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1387/pravilnik-o-vrednotenju-in-sofinanciranju-programov-ter-projektov-drustev-in-zavodov-na-podrocju-druzbenih-dejavnosti-v-obcini-rogatec/#1.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1387/pravilnik-o-vrednotenju-in-sofinanciranju-programov-ter-projektov-drustev-in-zavodov-na-podrocju-druzbenih-dejavnosti-v-obcini-rogatec/#1.%C2%A0%C4%8Dlen


 

3. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 
Rogatec, dne  

 
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič  

 

 

 

 

 


