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SEDEŽ DRUŠTVA IN DELOVANJE DRUŠTVA V 
JAVNEM INTERESU (kriterij 1)

Sedež društva
Društvo ima sedež v Občini Sveta Ana in ima 
vsaj 15 članov

300 točk

Društvo ima sedež v Občini Sveta Ana in ima 
manj kot 15 članov

150 točk

Društvo ima sedež izven Občine Sveta Ana, 
vendar ima vsaj 15 njegovih članov stalno 
prebivališče v Občini Sveta Ana

50 točk

Društvo ima sedež izven Občine Sveta Ana, 
vendar ima najmanj 10 in največ 14 njegovih 
članov stalno prebivališče v Občini Sveta Ana

30 točk

Zveza društev, združenje ima sedež v Občini 
Sveta Ana

300 točk

Zveza društev, združenje ima sedež izven 
Občine Sveta Ana, vendar ima najmanj 1 član 
(društvo) sedež v Občini Sveta Ana

100 točk

Delovanje društva v javnem interesu
Društvo ima izdano veljavno Odločbo 
državnega organa, da deluje v javnem interesu

20 točk

Društvo nima izdane veljavne Odločbe 
državnega organa, da deluje v javnem interesu

0 točk

PROGRAMI IN PROJEKTI
(Program ali projekt se vrednoti le po tisti točki, v katero 

prijavljeni program ali projekt sodi) – (kriterij 2)
Prireditve lokalnega značaja

organizacija tradicionalne prireditve (tudi 
tekmovanja, kvizi, ipd.) v Občini Sveta Ana

200 točk

organizacija prireditve (tudi tekmovanja, kvizi, 
ipd.) v Občini Sveta Ana

100 točk

sodelovanje na prireditvi drugega organizatorja 
(tudi tekmovanja, kvizi, ipd.)

20 točk

Strokovna srečanja in izobraževalna predavanja s področja, 
ki je predmet razpisa

organizacija strokovnega srečanja, 
izobraževanja, predavanja, ki ga organizira 

društvo s sedežem v Občini Sveta Ana

100 točk

organizacija strokovnega srečanja, 
izobraževanja, predavanja, ki ga organizira 
društvo s sedežem izven Občine Sveta Ana

20 točk

sodelovanje na strokovnem srečanju, 
izobraževanju, predavanju drugega 

organizatorja 

20 točk

Organizacija ekskurzij in izletov
organizacija ekskurzije ali izleta, ki ga 
organizira društvo s sedežem v Občini Sveta 
Ana

40 točk

organizacija ekskurzije ali izleta, ki ga 
organizira društvo s sedežem izven Občine 
Sveta Ana

10 točk

148

Na podlagi 29. 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), 6. in 
15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/2010, 
107/2010, MUV 6/2014) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 
svoji 3. redni seji, dne: 8. aprila 2015 sprejel

S P R E M E M B E  P R A V I L N I K A
o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v 

Občini Sveta Ana

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov raznih 

društev v Občini Sveta Ana se spremeni zadnji stavek 3. člena, 
tako da se po novem glasi:

Javni razpis se objavi na spletni strani občine ali v javnem 
glasilu.

2. člen
Spremeni se prva alineja 4. člena, ki se po novem glasi:

− imajo sedež v Občini Sveta Ana ali izven občine, vendar je 
med člani društva vsaj 10 občanov Občine Sveta Ana s stal-
nim prebivališčem oziroma vsaj 10 uporabnikov programa ali 
projekta s stalnim prebivališčem v občini,
Na koncu 4. člena se doda nova alineja:

− Posamezen program ali projekt se lahko na razpis prijavi le 
enkrat, ne glede na to, če ga izvaja več izvajalcev hkrati (npr. 
društvo, zveza društev, ipd.). Po tem razpisu ne morejo biti 
sofinancirane naloge oz. dejavnosti, ki so po zakonu dodelje-
ne v reševanje posameznim inštitucijam oz. organizacijam v 
državi.

3. člen
Priloga k pravilniku: Merila in kriteriji za ocenjevanje in vre-

dnotenje programov in projektov raznih društev se nadomestijo 
z novimi:

MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN 
VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 

RAZNIH DRUŠTEV
Občina Sveta Ana bo za sofinanciranje programov in projek-

tov raznih društev ocenila in ovrednotila predlagane programe in 
projekte na podlagi naslednjih meril in kriterijev.
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CILJI IN IZVEDBA PROGRAMA ALI PROJEKTA 
(kriterij 4)

Cilji in izvedba projekta
Program ali projekt ima natančno določene cilje 
in izvedbo

50 točk

Program ali projekt nima natančno določenih 
ciljev in izvedbe

0 točk

FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI 
PROJEKTA (kriterij 5)

Opredelitev stroškov in njihova namembnost
Program ali projekt ima natančno opredeljene 
stroške in njihovo namembnost

25 točk

Program ali projekt nima natančno opredeljenih 
stroškov in njihove namembnosti

0 točk

Opredelitev virov financiranja za izvedbo programa ali pro-
jekta
Program ali projekt ima natančno opredeljene 
vire financiranja za svojo izvedbo

25 točk

Program ali projekt nima natančno opredeljenih 
virov financiranja za svojo izvedbo

0 točk

4. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po ob-

javi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 61005-01/2014 Župan Občine Sveta Ana
Datum: 8. april 2015 Silvo Slaček, dipl. ekon., inž. gr., s.r

Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti
Izdaja glasila, biltena društva ali izdelava 
spletne strani društva

50 točk

Izdaja obsežnejše knjižne publikacije z 
vsebinami, ki predstavljajo aktivnosti društva in 
Občino Sveta Ana

200 točk

DOSTOPNOST PROGRAMA ALI PROJEKTA (kriterij 3)
Lokacija izvajanja programa ali projekta

Program ali projekt se v celoti izvaja v Občini 
Sveta Ana

150 točk

Program ali projekt se deloma izvaja v Občini 
Sveta Ana

50 točk

Program ali projekt se izvaja izven Občine 
Sveta Ana

20 točk

Število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki 
imajo stalno prebivališče v Občini Sveta Ana in jim je program 
ali projekt tudi namenjen (ni nujno, da so koristniki programa ali 
projekta tudi člani društva).
manj kot 10 uporabnikov (koristnikov) 
programa ali projekta s stalnim prebivališčem 
v Občini Sveta Ana, ki jim je program/projekt 
namenjen

program/
projekt ne 
izpolnjuje 
pogojev za 
prijavo na 

razpis (4. čl. 
pravilnika)

Minimalno 10 in največ 19 uporabnikov 
(koristnikov) programa ali projekta s stalnim 
prebivališčem v Občini Sveta Ana, ki jim je 
program ali projekt namenjen

20 točk

Minimalno 20 in maksimalno 99 uporabnikov 
(koristnikov) programa ali projekta s stalnim 
prebivališčem v Občini Sveta Ana, ki jim je 
program ali projekt namenjen

50 točk

Nad 100 uporabnikov (koristnikov) programa 
ali projekta s stalnim prebivališčem v Občini 
Sveta Ana, ki jim je program ali projekt 
namenjen 

100 točk


