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ZADEVA: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju društev 

upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica  
 
 

I. PREDLAGATELJ 
 
                  Župan dr. Ivan ŽAGAR 
 
 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 
 

            Odbor za družbene dejavnosti 
 
 
III.  VRSTA POSTOPKA 

 
Enofazni postopek 

 
 
 

IV. PRAVNE PODLAGE   
        

 Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006 in 58/2009) 
 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10). 

 
 
 
 



V. NAMEN, CILJI SPREJEMA 
 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na svoji 17. redni seji dne 6.6.2013 sprejel 
Pravilnik o sofinanciranju  društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica (v 
nadaljevanju besedila pravilnik). 
 Od sprejetja pravilnika in z njim povezanih javnih razpisov so se pokazale pomanjkljivosti in 
slabosti, zato predlagamo spremembe  naslednjih členov: 
 
 
2. člen; 
- črta se tretja alineja 
 
Pravico do sofinanciranja iz proračunskih sredstev občine Slovenska Bistrica imajo društva 
upokojencev, ki izpolnjujejo  naslednje pogoje: 

- da imajo sedež v Občini Slovenska Bistrica, 
- da so registrirani  v skladu z Zakonom o društvih, 
- da društvo  deluje najmanj eno leto, 
- da je društvo  aktivno oziroma delujoče in lahko to izkazuje s predložitvijo  letnega 

poročila  in potrdilom o oddaji   letnega poročila Agenciji  Republike Slovenije za 
javno pravne evidence in storitve ( AJPES), 

- da imajo  urejeno evidenco o članstvu in plačani  članarini, 
- da imajo  materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za delovanje 

društva. 
 
 
 5. člen;  
- spremeni se prvi odstavek člena 
 
 
Postopek javnega razpisa se začne s sklepom župana, s katerim župan imenuje tričlansko 
komisijo, ki je pooblaščena za vodenje postopka odpiranja vlog in za pregled in vrednotenje 
prispelih ponudb v skladu s pogoji in merili, določenimi s tem pravilnikom in razpisno 
dokumentacijo. 
 
»Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Pregled ustreznosti vlog in 
vrednotenje prijavljenih programov pa v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna 
tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.« 
 
 
7. člen; 
- spremeni se besedilo člena 
 
Vse pravočasno prispele vloge za razpis pregleda komisija in v skladu z 2. členom tega 
pravilnika preveri izpolnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Po ugotovitvi komisije o 
izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k ocenjevanju prijave, v skladu z merili, ki jih določa 
ta pravilnik. 
Komisija lahko posamezno društvo pozove k dopolnitvi vloge, in sicer v roku 8 dni od 
odpiranja ponudb. Kandidati morajo svoje vloge dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema 
poziva. 
 
Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo vlog, županu posreduje predlog 
razdelitve namenskih sredstev. Župan v roku 8 dni od prejema predloga izda upravičencem 



obvestilo o odobrenih sredstvih. Na omenjeno obvestilo je možna pritožba na župana v roku 8 
dni od prejema obvestila. 
 
Po preteku pritožbenega roka župan izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu 
upravičencu, ki je dokončen in je osnova za sklenitev ustreznih pogodb. 
 
V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da odstopa 
od pogodbe. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem. 
 
» (1) Vse pravočasno prispele vloge na razpis pregleda komisija in v skladu z 2. členom 
pravilnika preveri izpolnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Po ugotovitvi 
komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija pristopi k 
vrednotenju vlog (popolnih in nepopolnih) v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik in 
popravi predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu. 
 
(2 ) Komisija lahko posameznega kandidata, ki je oddal nepopolno vlogo, pisno pozove k 
dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema 
poziva. Nepopolna vloga, ki jo izvajalec v tako določenem roku ne dopolni, se s sklepom 
zavže. 
 
(3) Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper ta sklep je 
možna pritožba županu osem dni od vročitve sklepa. Odločitev župana o pritožbi je 
dokončna. 
 
(4) Z upravičenci sklene župan pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli višina 
in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad 
namensko porabo proračunskih sredstev in sankcije v primeru nenamenske porabe. V 
primeru, da upravičenec ne podpiše pogodb v zato določenem času, se šteje, da od 
pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim 
upravičencem.« 
 
 
8. člen; 
- doda se nov odstavek 
 
» Društvo upokojencev, ki je  bilo ustanovljeno  v preteklem letu in se prvič prijavlja na 
javni razpis, se pri ocenjevanju vloge upoštevajo dejavnosti, ki se bodo izvajale v 
tekočem letu.«  
 
 
10. člen;  
-  v točkah od 1. do 5., se spremeni   besedilo  » v tekočem letu«  
 
 
Društvo lahko pridobi točke za: 
 

1. Organizacijo prireditev 
Kot prireditve se upoštevajo dobrodelne, športne, kulturne in druge neprofitne prireditve ali 
prireditve za predstavitev dejavnosti širši javnosti. Točkuje se izvedba posamezne prireditve v 
tekočem letu  v preteklem letu. 
 

2. Organizacijo  predavanj in drugih izobraževalnih programov 



Kot predavanja in drugi izobraževalni programi se upoštevajo strokovno vodeni programi, 
namenjeni izobraževanju članov in njihovih svojcev ter širši javnosti. Točkuje se organizacija 
posameznega predavanja v tekočem letu v preteklem letu. 
 

3. Organizacijo izletov in ekskurzij 
Upošteva se organizacija izletov in ekskurzij za člane društva v tekočem letu v preteklem 
letu. Točkuje se udeležba članov. 
 

4. Informiranje 
Upošteva se izdaja tiskanih in e-publikacij društva o informiranju članov in širšega okolja. 
 
Točkujejo se publikacije izdane v tekočem letu v preteklem letu. 
 

5. Delovanje članov v sekcijah 
Upošteva se število aktivnih članov v posameznih sekcijah društva v tekočem letu v 
preteklem letu. 
 
Merila za točkovanje: 
 

Kriterij Število točk 
Organizacija prireditev 5 točk x št. prireditev (max. 25 točk) 
Organizacija predavanja in drugih 
izobraževalnih programov 

2,5 točk x št. organizacij (max. 12,5 
točk) 

Organizacija izletov in ekskurzij 0,5 točk x št. udeležencev (max. 75 
točk) 

Informiranje 0,5 točk x št. izdanih publikacij (max. 
500 točk) ( max. 200 točk) 

Delovanje članov v sekcijah 0,5 točk x št. članov v sekcijah (max. 
15 točk) 

 
 
 
 13. člen; 
  Doda se nov 4. odstavek, ki se glasi: 
 
»Upravičenci programov morajo najkasneje do 1.3. tekočega leta podati Občini 
Slovenska Bistrica poslovno poročilo preteklega leta. 
 
 
 
VII. FINANČNE POSLEDICE 
 
Na proračunski postavki 3.3.6.2.2. - Sofinanciranje društev upokojencev , so  planirana 
sredstva, ki se v skladu s predlaganim  pravilnikom razdelijo društvom upokojencev. 
 
 
 
VIII.  PREDLOG SKLEPA 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog pravilnika obravnava, o njem razpravlja ter  
sprejme naslednji 
 
 



S K L E P 
 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika  o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica  
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
               Pripravila: 
Zlatka MLAKAR, dipl.oec. 
 

Irena JEREB, dipl. upr. org., 
vodja oddelka 

 
 
 
 
 
Priloga: 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju društev 
upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica 

 
 



Na podlagi 21. 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 in 40/12 – ZUJF) 

in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet 

Občine Slovenska Bistrica na 4. redni seji dne __________ sprejel 

 

 

 

PRAVILNIK 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju društev upokojencev iz 

proračuna Občine Slovenska Bistrica 
 

 

 

1. člen 

 

S tem Pravilnikom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna 

Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/2013). 

 

2. člen 

 

V 2. členu  se črta tretja alineja. 

 

3. člen 

 

Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da  na novo glasi: 

» (1) Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Pregled ustreznosti vlog in vrednotenje 

prijavljenih programov pa v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna tričlanska komisija, ki 

jo s sklepom imenuje župan.« 

 

4. člen 

 

7. člen se spremeni tako, da na novo glasi: 

»(1) Vse pravočasno prispele vloge na razpis pregleda komisija in v skladu z 2. členom 

pravilnika preveri izpolnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Po ugotovitvi komisije o 

izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija pristopi k vrednotenju vlog 

(popolnih in nepopolnih) v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik in popravi predlog 

razdelitve sredstev, ki ga predloži županu. 

 

(2) Komisija lahko posameznega kandidata, ki je oddal nepopolno vlogo, pisno pozove k 

dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema 

poziva. Nepopolna vloga, ki jo izvajalec v tako določenem roku ne dopolni, se s sklepom 

zavrže. 

 

(3) Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper ta sklep je 

možna pritožba županu osem dni od vročitve sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. 

 

(4)Z upravičenci sklene župan pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli višina in 

namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko 

porabo proračunskih sredstev in sankcije v primeru nenamenske porabe. V primeru, da 

upravičenec ne podpiše pogodb v zato določenem času, se šteje, da od pogodbe odstopa. 

Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.« 

 

 



5. člen 

 

 

V 8. členu se doda novi odstavek, ki glasi: 

« (2)  Društvo upokojencev, ki je  bilo ustanovljeno  v preteklem letu in se prvič prijavlja na 

javni razpis, se pri ocenjevanju vloge upoštevajo dejavnosti, ki se bodo izvajale v tekočem 

letu.«  

 

 

6. člen 

 

V prvem odstavku 10. člena se v točki  1., 2., 3., 4. in 5., besedilo » v tekočem letu« spremeni 

tako, da glasi » v preteklem letu«. 

 

V drugem odstavku 10. člena  se v peti vrstici tabele, besedilo » ( max. 500 točk) « spremeni 

tako, da glasi » (max. 200 točk) ». 

 

 

 

7. člen 

 

V 13. členu se doda nov 4. odstavek, ki se glasi: 

» (4) Upravičenci programov morajo najkasneje do 1.3. tekočega leta podati Občini 

Slovenska Bistrica poslovno poročilo preteklega leta«. 

 

 

8. člen 

 

Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Številka: 

V Slovenski Bistrici, dne 

 

        dr. Ivan ŽAGAR 

                 župan 

            Občine Slovenska Bistrica 
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