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OBČINA POLJČANE
OBČINSKI SVET
ZADEVA: Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v
občini Poljčane – 2. obravnava
Na 12. redni seji, dne 29. januarja 2008 je občinski svet v prvi obravnavi obravnaval predlog
pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v občini Poljčane.
Pripombe so bile podane k 2. in 7. členu in so v predlogu pravilnika upoštevane.
Spremenjeni členi glede na 1. obravnavo;
1. K 2. členu
Peta alineja 2. člena se spremeni tako, da se glasi: »da imajo sedež v občini Poljčane ali imajo
sedež v drugi občini in vključujejo najmanj 12 članov s stalnim prebivališčem na območju
občine Poljčane«.
2. K 7. členu
Glede na spremembo 2. člena se posledično spremeni besedilo v tabeli pod zaporedno
številko 1.
V tretjem odstavku se pred besedno zvezo »delovanja društva« v oklepaju doda besedilo »10.,
20., 30., …)«.
Pravilnik je bil poslan vsem društvom s področja kmetijstva v občini Poljčane, da podajo
svoje pripombe in mnenja. Ker pripomb in mnenj s strani društev ni bilo, se smatra, da se
društva s takšnim besedilom pravilnika strinjajo.
Glede financiranja ribištva in lovstva, smo dobili odgovor iz Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter ZOS-a, da za te dejavnosti veljajo druga pravila »deminimis v
ribištvu« oz. »deminimis v gospodarstvu« za lovstvo in bi bilo v primeru financiranja teh
društev potrebno pripraviti samostojen pravilnik.

Glede na navedeno Občinskemu svetu Občine Poljčane predlagamo, da obravnava predloženo
gradivo in v zvezi z njim sprejme naslednji

s k l e p :
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov društev na
področju kmetijstva v občini Poljčane – 2. obravnava
S spoštovanjem!

Pripravila:
Klavdija Majer, dipl. upr. org.
Župan
Stanislav Kovačič

Priloženo:
− Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v občini
Poljčane – 2. obravnava
− Razpisna prijava

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS št. 51/06 – UPB 1), 8. člena
Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, 5/2007) je Občinski svet Občine Poljčane
na ___________ redni seji občinskega sveta dne _______________ sprejel
P R A V I L N IK
o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v občini
Poljčane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in
nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov društev, ki
opravljajo registrirane nepridobitne dejavnosti na področjih podeželja oziroma
kmetijstva in izvajajo programe v občini Poljčane. Sredstva za sofinanciranje
programov na področju kmetijstva v občini Poljčane se zagotavljajo iz Občinskega
proračuna, njihovo višino pa določi Občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče
leto.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati
naslednje pogoje:
− da so registrirana po zakonu o društvih,
− da delujejo najmanj eno leto,
− da delujejo v javnem interesu,
− da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane s pospeševanjem,
razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti in podeželja
nasploh,
− da imajo sedež v občini Poljčane ali imajo sedež v drugi občini in vključujejo
najmanj 12 članov s stalnim prebivališčem na območju občine Poljčane,
− da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvajanje registriranih dejavnosti,
− da redno izvajajo svojo dejavnost,
− da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa
zakonodaja in
− izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen

Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Poljčane.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija se pošlje vsem društvom s področja kmetijstva na območju
občine Poljčane in se objavi na spletni strani Občine. Obvestilo o javnem razpisu se
objavi v enem javnem mediju.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 20
dni pred rokom za oddajo prijave.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov,
ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravnotako ne sme
društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi
aktivnostmi za druga sredstva proračuna občine.

5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki;
– navedbo, da gre za zbiranje programov s področja pospeševanja razvoja
podeželja;
– rok za prijavo.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska
uprava.
6. člen
Pregled in ocenitev predloženih prijav na razpis opravi tri članska komisija, ki jo s
sklepom imenuje župan (v nadaljevanju komisija). O delu komisije se vodi zapisnik.
Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne
kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti
najkasneje v 8 dneh od prejema poziva.
Komisija pregleda vloge in pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga najkasneje v
roku 30 dni po zaključku razpisa posreduje občinski upravi. Na podlagi predloga
komisije o razdelitvi sredstev občinska uprava izda sklep o sofinanciranju dejavnosti
društev.
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju društev izbrana društva sklenejo
pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društva, ki jo podpiše župan.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.

III. MERILA IN KRITERIJI
7. člen
Po ugotovitvi pravočasnosti prijave na razpis in popolnosti vloge komisija ocenjuje
izvedene aktivnosti in programe, navedene v vlogi po naslednjih merilih in kriterijih:
Zap.
št.
1.

Kriterij

Vrednost točke

Delovanje društev s sedežem v občini Poljčane
200
Delovanje društva, ki nima sedeža na območju 50
občine Poljčane in vključuje najmanj 12 članov
iz občine Poljčane

2.
3.

Organizacija izobraževanja članov in občanov
Organizacija samostojne prireditve

4.

Organizacija razstav, tekmovanj in ocenjevanj

5.
6.

Sodelovanje društva na prireditvah
Število članov s plačano članarino

50 x št. izobraževanj
50 x št. prireditev
40
x
št.
razstav,
tekmovanj in ocenjevanj
20 x št. sodelovanj
5 točk do 10 članov
10 točk do 20 članov
15 točk do 30 članov
20 točk do 40 članov
25 točk do 50 članov
30 točk nad 50 članov

Društvo, ki izpolnjuje pogoje navedene v 2. členu tega pravilnika in nima sedeža na
območju občine Poljčane ne more pridobiti točk na podlagi kriterijev pod zaporedno
št. 2, 3 in 4, pri kriteriju pod zaporedno št. 6 se upoštevajo samo člani iz območja
občine Poljčane.
Društvo s sedežem v občini Poljčane prejme za okroglo obletnico (10., 20., 30.,…)
delovanja društva v tekočem letu, dodatnih 100 točk.
8. člen
Posameznemu društvu se dodelijo sredstva občinskega proračuna za delovanje
društva po kriterijih iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki se ovrednotijo na podlagi
poročila za preteklo leto in pisnih dokazil. Vrednost točke se določi na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev za tekoče leto.
Za točkovanje samostojnih prireditev se upoštevajo le prireditve, ki so bile prijavljene
na občino in izvedene v skladu s prijavljenim programom.
9. člen
Programi se točkujejo. Za eno izvedeno aktivnost društvo ne more pridobiti točk iz
dveh alinej. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega
števila zbranih točk in vrednosti točke. Društvom se dodelijo sredstva na podlagi

sklepa o določitvi števila doseženih točk in izračunane vrednosti sofinanciranja
dejavnosti društva. Sredstva se društvu izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe o
sofinanciranju dejavnosti društva za tekoče leto.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za
namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci programov morajo najkasneje do 1. 3. tekočega leta podati Občini
Poljčane letno poročilo o izvedbi pogodbenih določil v preteklem letu.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka morajo upravičenci podati realizacijo
proračunskih sredstev vedno, kadar to zahteva župan.
Če nadzorni organ ugotovi, da društvo ne izvršuje pogodbe, mu lahko zadrži
izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih
sredstev.
Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo
za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, občina prekine
pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na
naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za občino Poljčane izvajajo:
– komisija za gospodarstvo,
– občinska uprava (oddelek, ki pokriva področje kmetijstva)
– nadzorni odbor občine,
– župan.
Izvajalci nadzora morajo nepravilnosti ugotoviti z zapisnikom in ga posredovati
občinski upravi, ki izda ustrezno odločbo.
Zoper odločbo ima izvajalec pravico do pritožbe v 15 dneh po prejemu odločbe, o
kateri odloča župan.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Poljčane, dne __________________
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

Razpisni obrazec 2008

OB ČINA POLJ ČANE
Žu p a n
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 02 8029 220

fax: 02 8029 226

e-mail: obcina@poljcane.si

SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU
KMETIJSTVA OBČINE POLJČANE

RAZPISNA PRIJAVA
I.

SPLOŠNI PODATKI DRUŠTVA

……………………………………………………………………………...................................
(naziv društva)

…………………………………………………………………………………...........................
( naslov društva)

…………………………………………………………………………………………………..
(telefon/fax)

…………………………………………………………………………………………………...
(e-mail naslov)

…………………………………………………………………………………...........................
(davčna številka)
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…………………………………………………………………………………………………...
(številka TRR/naziv in sedež banke, kjer je odprt TRR)

ODGOVORNA OSEBA:

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(naslov/telefon)
KONTAKNA OSEBA:

…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
(naslov/telefon)

ŠTEVILO ČLANOV V DRUŠTVU

SKUPAJ
Število vseh članov
Število članov s prebivališčem v občini Poljčane

DRUŠTVO V LETU 2008 PRAZNUJE OKROGLO OBLETNICO DELOVANJA
_____________ LET.
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II. DRUŠTVO JE V LETU 2007 ORGANIZIRALO NASLEDNJA
IZOBRAŽEVANJA ČLANOV IN OBČANOV:
Zap. št.

Vrsta izobraževanja

Datum
izobraževanja

Izvajalec
izobraževanja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III. DRUŠTVO JE V LETU 2007 ORGANIZIRALO NASLEDNJE SAMOSTOJNE
PRIREDITVE:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prireditev

Datum prireditve

IV. DRUŠTVO JE V LETU 2007 ORGANIZIRALO NASLEDNJE RAZSTAVE,
TEKMOVANJA IN OCENJEVANJA
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naziv razstave, tekmovanja, ocenjevanja

Datum
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V. DRUŠTVO JE V LETU 2007 SODELOVALO NA NASLENJIH PRIREDITVAH:
Zap. št.

Naziv prireditve

Datum
prireditve

Organizator
prireditve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

IZJAVA VLAGATELJA:

Izjavljam;
− Da, je društvo registrirano za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
− Da, so vsi v vlogi navedeni podatki (vključno z dokumentacijo) resnični in točni.
− Da, za resničnost vseh navedenih podatkov v vlogi kazensko in materialno
odgovarjam.

V ____________________________, dne_____________

Podpis vlagatelja
pečat
__________________

K izpolnjeni razpisni prijavi je potrebno OBVEZNO priložit:
− Vsebinski in finančni načrt programov za leto 2008
− Vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih dejavnostih društva v letu
2007
− Pisna dokazila k II., III., IV. in V. točki razpisne prijave
− Dokazilo o članstvu in plačani članarini
− Potrdilo o registraciji društva

