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Številka: 007-0002/2021                 K TOČKI 10 

Datum: 12.4.2021 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 
 

ZADEVA: 

 

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O  

SOFINANCIRANJU PROGRAMOV DRUGIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ 

V OBČINI RADLJE OB DRAVI 

 

PREDLAGATELJ: mag. Alan BUKOVNIK, župan 

 

GRADIVO 

PRIPRAVIL: 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi, Urad za splošne zadeve 

in razvoj 

 

POROČEVALEC: Marjanca MERŠNIK, predsednica Odbora za  negospodarstvo, 

družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva 

Tjaša BREG, predsednica Statutarno-pravne komisije 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

PREDLOG 

OBRAVNAVAL: 

 

Odbor za  negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva 

Statutarno-pravna komisija 

 

PRAVNA 

PODLAGA: 

 

 

 

 

21. člen 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) in  

Statut Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017, 11/2019)  

OCENA STANJA:  Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je v letu 2007 sprejel Pravilnik 

o sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini 

Radlje ob Dravi ter spremembe pravilnika v letu 2008 in 2013. 

 

S pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki za vrednotenje 

in razdelitev sredstev, namenjenih za programe in projekte drugih 

društev, ki jih iz občinskega proračuna financira ali sofinancira 

Občina Radlje ob Dravi. Pojem oziroma izraz »druga društva« se 

uporablja za društva in organizacije, ki delujejo na območju Občine 

Radlje ob Dravi ali katerih dejavnost se odvija na tem območju in se 

ne uvrščajo v področje sociale, športa, kulture in turizma ter ne 

morejo za vsebine kandidirati na razpisih omenjenih področij. Na 

razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije.  

V skladu s pravilnikom izvede javni razpis Odbor za  negospodarstvo, 

družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva. 

 



 

RAZLOGI ZA 

SPREJEM: 

Spodbuditi društva, ki delujejo na območju Občine Radlje ob Dravi 

ali katerih dejavnost se odvija na območju občine in se ne uvrščajo 

v področje sociale, športa, kulture in turizma, da aktivno sodelujejo 

na prireditvah ob občinskem prazniku oz. prireditvah, katerih 

organizator je Občina Radlje ob Dravi. 

Dopolnitve meril je predlagal tudi Odbor za  negospodarstvo, 

družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva. 

 

OBRAZLOŽITEV:  S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o  

sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini 

Radlje ob Dravi se predlagajo spremembe 11. člena, ki določa 

merila za izbor programov.  

 

Trenutno veljavna merila je določil in oblikoval odbor, sprejel pa jih 

je župan. Merila torej niso bila objavljena v uradnem glasilu. 

V skladu s spremembami pa merila in kriterije določi odbor, sprejme 

pa jih občinski svet. 

 

Merila bi se, vključno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o  sofinanciranju programov drugih društev in organizacij 

v Občini Radlje ob Dravi, objavila v Medobčinskem uradnem 

vestniku. 

Merila se dopolnijo tako, da lahko za udeležbo društva na 

prireditvah ob občinskem prazniku oz. prireditvah, ki jih organizira 

Občina Radlje ob Dravi, le-ta pridobijo dodatne točke.  

 

Z navedenim se društva motivira ter spodbudi k sodelovanju na 

prireditvah ob občinskem prazniku oz. prireditvah v organizaciji 

Občine Radlje ob Dravi.  

 

MNENJE 

STROKOVNE 

SLUŽBE: 

 

Gradivo so pripravile strokovne službe občine. 

PRIMERJAVA Z 

DRUGIMI 

OBČINAMI: 

 

Ureditev oz. spodbujanje društev za sodelovanje na prireditvah v 

občini sedeža, ni znano oz. je v pristojnosti posamezne občine. 

OCENA 

FINANČNIH 

POSLEDIC: 

Sredstva za sofinanciranje programov se dodeljujejo na podlagi 

javnega razpisa, skladno z višino namenskih sredstev proračuna za 

vsako proračunsko obdobje posebej. Sprejem pravilnika ne 

predstavlja finančnih posledic na proračun, saj se vrednost točke 

določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede 

na s strani Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi potrjeno višino 

namenskih sredstev proračuna. 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Pravilnik o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o  sofinanciranju programov 

drugih društev in organizacij v Občini Radlje ob Dravi v predlagani 

vsebini. 
 



 

 

Pripravila: 

Maja KOŠIR, višja svetovalka 

 

Pregledala: 

mag. Katja BURJA KOTNIK, Vodja Urada za splošne zadeve in razvoj 

 
 

              mag. Alan BUKOVNIK 

              ŽUPAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o  sofinanciranju programov 

drugih društev in organizacij v Občini Radlje ob Dravi; 

- Predlog Meril in kriterijev za vrednotenje programov drugih društev in organizacij v 

Občini Radlje ob Dravi; 

- Stališče Odbora za  negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe 

negospodarstva (bo posredovano po seji odbora); 

- Stališče Statutarno-pravne komisije (bo posredovano po seji komisije). 

 



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) ter 16. člena Statuta Občine 
Radlje ob Dravi   (MUV, št. 28/2016, 35/2017, 11/2019) je Občinski svet občine Radlje ob 
Dravi na svoji seji ___. redni seji, dne _______________, sprejel  

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah 

  Pravilnika o  sofinanciranju programov drugih društev in organizacij  
v Občini Radlje ob Dravi 

 

1. člen 

V Pravilniku o sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini Radlje ob 
Dravi (MUV, št. 20/2007, 5/2008 in 8/2013) se 11. člen spremeni tako, da se glasi: 

»Kriteriji in merila za vrednotenje programov sofinanciranja so obvezni in sestavni del tega 
pravilnika. Dopolnitve le-teh so možne na predlog Odbora za negospodarstvo, družbene 
dejavnosti in javne službe negospodarstva in jih sprejme občinski svet. 

Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru predlogov se kriteriji in merila iz 
prejšnjega odstavka ne smejo spremeniti. 

Vrednost posameznih programov je izražena v točkah.  

Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s 
strani Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi potrjeno višino namenskih sredstev 
proračuna za vsako proračunsko obdobje posebej.« 

2. člen 
 

Ostali členi pravilnika ostanejo nespremenjeni. 
 

3. člen 
 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
Številka: ____________ 
Datum:   ____________ 

Župan Občine Radlje ob Dravi 
mag. Alan BUKOVNIK 

 
 



PRILOGA  
k Pravilniku o  sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini Radlje ob Dravi 
 
 

MERILA in kriteriji za vrednotenje programov drugih društev in organizacij 
 

KRITERIJ OPIS KRITERIJA Število točk 

A. DEJAVNOST Redna dejavnost 
(finančno poročilo in plan dela) 

 

 do 420 eur 5 
 nad 420 do 1250 eur 10 
 nad 1250 do 2500 eur 15 
 nad 2500 do 4200 eur 20 
 nad 4200 eur 25 

 Število članov 
do 20 
od 21 do 40 
nad 40 

 
10 
15 
20 

 Doprinos h kvaliteti dejavnosti v 
občini (dodatne točke po presoji 
odbora) 

100 

 
V zvezi z vrednotenjem števila članstva, ko društvo v skladu s 5. členom pravilnika ne dosega pogoja 
2/3 članstva iz občine in se upošteva sorazmerni del članstva iz matične občine, se določilo upošteva le 
pri vrednotenju kriterija »REDNA DEJAVNOST« in »ŠTEVILO ČLANOV«, na način, da se uporabi formula: 
- vsota točk, ki jih posamezno društvo dobi za redno dejavnost in število članov se deli s celotnim 
številom članstva društva, rezultat pa se pomnoži s številom članov iz Občine Radlje ob Dravi. 
Na ta način se dobijo zmanjšanje točk za sklop DEJAVNOST, ki se prištejejo k ostalim točkam, ki jih 
društvo dobi za ostale kriterije (izobraževanje, organizacija prireditve in tekmovanja, jubileji…). 
 
Kot obvezna priloga se zahteva podatek o številu članov, s stalnim prebivališčem v Občini Radlje ob 
Dravi. 
 
  

KRITERIJ OPIS KRITERIJA Število točk 

B. IZOBRAŽEVANJE Predavanje 20 

 Seminar 20 

 Delavnica 20 

 Strokovna ekskurzija 20 

 Tečaj 30 

 Razstava 30 

 
V primeru organizacije izobraževanja se podeli polno število točk, za udeležbo pa se število točk zmanjša 
za polovico. 
 
 
 
 
 
 
 



 

KRITERIJ OPIS KRITERIJA – DELOVANJE Število točk 

C. PRIREDITVE IN 
TEKMOVANJA 

Na občinski ravni 10 

 Na regijski ravni 20 

 Na državni ravni 30 

  
Udeležba na občinskem prazniku oz. 
prireditvi (organizacija Občine Radlje 
ob Dravi ali krajevnih skupnosti, na 
območju Občine Radlje ob Dravi) 

 
15  
(*dodatne točke na prireditev) 

 
V primeru organizacije prireditve ali tekmovanja se podeli polno število točk, za udeležbo pa se število 
točk zmanjša za polovico. 
 
Za udeležbo na večkratnih oz. ponavljajočih dogodkih je možno doseči najvišje število točk: 30 točk. 
 
 

KRITERIJ OPIS KRITERIJA – DELOVANJE Število točk 

D. JUBILEJ 5 let 5 

 10 let 10 

 15 let 15 

 20 let in več 20 

 
 














