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Svet KS Škale-Hrastovec je podlagi 43. člena Statuta KS Škale-Hrastovec na svoji 35. 
redni seji dne 29. 7. 2010 sprejel 

 
PRAVILNIK 

o sofinanciranju izvajanja letnega programa društev v KS Škale-Hrastovec.  
 
 
SPLOŠNE DOLOČBE-NAMEN PRAVILNIKA 

1. člen 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, ter delitev 
sredstev namenjenih sofinanciranju delovanja društev, klubov ali odborov (v nadaljevanju 
društva) s sedežem v KS Škale-Hrastovec. 
 

 

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 
2. člen 

Za uresničevanje interesa delovanja društev v KS se v proračunu KS Škale-Hrastovec 
zagotavljajo sredstva v višini, ki jo vsako leto sprejme Svet KS Škale-Hrastovec (v 
nadaljevanju svet KS). Svet KS lahko glede na možnost zagotavljanja sredstev spremeni 
način in višino določanja sredstev v 6. in 7. členu tega pravilnika. 
 

 

NADZOR NAD IZVAJANJEM 
3. člen 

Nadzor nad izvajanjem delovanja društev se izvaja na osnovi: 
1. Letnih poročil društev ter zapisnika letnega sestanka društva,  
2. Letnega vprašalnika  (priloga 1 tega pravilnika). 
 

 
 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO SOFINANCIRANJA 
4. člen 

Društvo predloži dokazila iz 3. člena tega pravilnika najkasneje do 30.04. tekočega leta 
svetu KS. Vsebinsko morajo predložena dokazila društva zajemati kriterije v 5. členu tega 
pravilnika.  
Društvo mora za izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega pravilnika izvesti letni sestanek 
društva na katerem svoje člane seznani z aktivnostmi v preteklem letu in sprejeti poročila, 
ki so za to društvo predvidena z Zakonom o društvih.  
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KRITERIJI 
5. člen 

Sofinanciranje delovanja društev se izvaja na osnovi naslednjih kriterijev: 
 
 
1. Vključevanje mladih članov v delo društva  

Pogoj: člani imajo plačano letno članarino v društvu in so stari do vključno 21 let 
dopolnjenih v koledarskem letu; 
Točkovanje: 0 - 50 točk; 

-društvo ima 26 ali več mladih članov    50 točk, 
-društvo ima od 1 do vključno 25 mladih članov  25 točk. 
 
 
2. Vključevanje starejših članov v delo društva  

Pogoj: člani imajo plačano letno članarino v društvu in so stari nad vključno 75 let 
dopolnjenih v koledarskem letu; 
Točkovanje: 0 - 50 točk; 

-društvo ima 26 ali več starejših članov    50 točk, 
-društvo ima 1 do vključno 25 starejših članov   25 točk. 
 
 
3. Prireditve v organizaciji KS Škale-Hrastovec - sodelovanje pri organizaciji prireditev, 

ki jih organizira KS 
Pogoj: člani imajo plačano letno članarino v društvu in aktivno sodelujejo na 
prireditvi;  
Točkovanje: 0 - 225 točk; 

3.1.  kresovanje     1 član = 3 točke,  največ 75 točk, 
3.2.  čistilna akcija     1 član = 3 točke,  največ 75 točk, 
3.3.  druge vnaprej napovedane prireditve 1 član = 3 točke,  največ 75 točk. 
 
Nadzor nad popisom udeležbe izvaja svet KS ali zadolžena oseba. 
 
Za druge vnaprej napovedane prireditve se šteje prireditev, za katero je poslano vabilo v 
pisni ali elektronski obliki (e-pošta, SMS) predsednikom društev vsaj 2 dni pred izvedbo 
prireditve.  
 
 
4. Delo v splošno korist - organizacija javnih prireditev v KS Škale-Hrastovec 

Pogoj: društvo je organizator prireditve; 
Točkovanje: 0 - 150 točk; 

4.1. javna prireditev       50 točk, največ 100 točk, 
4.2. prireditev za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja  25 točk, največ 50 točk. 
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Za javno prireditev se šteje vsaka prireditev na katero je društvo povabilo zainteresirano 
širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja in pridobilo ustrezna dovoljenje za javno 
prireditev na UE Velenje ali policijski postaji Velenje. 
 
Za prireditev za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja se šteje vsaka prireditev na katero 
je društvo povabilo zainteresirano širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja. 
 
Upoštevajo se prireditve, pri katerih se vse aktivnosti na prireditvi izvajajo izključno na 
ozemlju KS Škale-Hrastovec. 
 
 
5. Promocija kraja 

Pogoj: organizacija ali udeležba v sodelovanju s svetom KS na prireditvi izven 
ozemlja KS Škale-Hrastovec; 
Točkovanje: 0 - 80 točk; 

5.1. organizacija ene prireditve   20 točk, največ 20 točk, 
5.2. udeležba na prireditvi  10 točk, največ 30 točk, 
5.3. gostovanje društva v tujini   30 točk, največ 30 točk. 
 
 
6. Sodelovanje med društvi s sedežem v KS Škale-Hrastovec 

Pogoj: sodelujejo krajani in društva s sedežem v KS Škale-Hrastovec; 
Točkovanje: 0 - 150 točk; 

6.1. organizacija krajevne prireditve     50 točk, največ 100 točk, 
6.2. skupna organizacija javne prireditve ali prireditve 25 točk, največ 50 točk. 
 
Za krajevno prireditev se šteje vsaka prireditev namenjena krajanom in društvom v KS 
Škale-Hrastovec na katero je društvo povabilo udeležence preko preko sredstev javnega 
obveščanja ter o tem predhodno obvestilo svet KS. 
 
Za javno prireditev in prireditev veljajo pogoji zapisani v 5. točki tega člena, upoštevajo se 
prireditve, pri katerih se vse aktivnosti na prireditvi izvajajo izključno na ozemlju KS Škale-
Hrastovec. 
 

7. Uporaba prostorov v lasti ali najemu KS 
Pogoj: društvo koristi prostore v lasti ali najemu KS Škale-Hrastovec; 
Točkovanje: največ -450 točk; 

7.1. društvo oddaja prostore v podnajem     -300 točk, 
7.2. društvo ima v prostorih KS svoje društvene prostore   -150 točk. 
 
Ne velja za PGD Skale kot solastnika prostorov v GD Skale. 
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Za podnajem šteje oddaja prostorov, za katero društvo prejme finančna ali materialna 
sredstva, za isti prostor pa društvo ne plačuje vseh tekočih stroškov obratovanja  
(ogrevanje, elektrika, vodovod). 
 
Društveni prostor predstavlja prostor namenjen samo temu društvu (shramba, pisarna, 
večnamenski prostor, itd.). 
 
NAČIN DOLOČANJA OBSEGA DONACIJ 

6. člen 
Glede na tako doseženo število točk se razdelijo donacije na osnovi doseženega deleža 
točk društva in višine sredstev, ki jo Svet KS Škale-Hrastovec določi v 2. členu tega 
pravilnika. 
Svet KS določi tričlansko komisijo (v nadaljevanju komisija), katera izvede pregled in 
ocenjevanje prispelih Letnih vprašalnikov društev. 
Komisija po izvedenem pregledu in ocenjevanju poda svetu KS predlog o višini donacij za 
posamezno društvo v skladu z 2. členom tega pravilnika.  
 
POGODBA O DONACIJI 

7. člen 
Na osnovi predloga komisije se pripravi pogodba z društvom. Dotacija se izplača 
praviloma v 30 dneh, po podpisu pogodbe obeh strank, oziroma najkasneje do 30.11. v 
tekočem koledarskem letu. 
 
DODATNA SREDSTVA 

8. člen 
Ob praznovanju okrogle obletnice delovanja pripada društvu odstotek v tistem letu 
zagotovljenih sredstev iz 2. členu tega pravilnika. 

Pogoj: velja samo za društva in ne velja za morebitne sekcije društva; 
-društvo praznuje 10 let delovanja 1%,  
-društvo praznuje 20 let delovanja 2%,  
-društvo praznuje 30 let delovanja 3%,  
-društvo praznuje 40 let delovanja 4%,  
-društvo praznuje 50 let delovanja in vsako naslednjo okroglo obletnico delovanja 5%. 
 

Društvo dodatna sredstva pridobi na osnovi pisne vloge na svet KS, pisni vlogi pa obvezno 
predloži Sklep o vpisu društva v register društev ali zapisnik ustanovne seje društva.  

 
PRIZNANJA KS ŠKALE-HRASTOVEC 

9. člen 
KS Škale-Hrastovec organizacijam in društvom, ki praznujejo okroglo obletnico delovanja 
za njihov prispevek k raznovrstni ponudbi aktivnosti, sodelovanje pri akcijah v organizaciji 
KS Škale-Hrastovec in promociji KS Škale-Hrastovec v letu praznovanja okrogle 
obletnice, ob izjemnih dosežkih pa tudi izven, poleg finančnih sredstev na podlagi 
pravilnika lahko podeli skulpturo v obliki »MASTODONTA«. 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE-SPREMEMBE IN VELJAVNOST PRAVILNIKA 

10. člen 
Ta pravilnik in njegove spremembe začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na svetu KS 
Škale-Hrastovec in velja do sprejetja novega. 
 
Pravilnik je bil na 12. redni seji sveta KS Škale-Hrastovec dne 29. 11. 2011 spremenjen- 
dopolnjen s sklepom 142/12-2011 v členu 5/7-sodelovanje med društvi s sedežem v KS 
Škale-Hrastovec. 
 
Pravilnik je bil na 19. redni seji sveta KS Škale-Hrastovec dne 28. 8. 2012 spremenjen- 
dopolnjen s sklepom 223/19-2012 v členih: 5/3-delo v splošno korist, 5/4-prireditve v 
organizaciji KS Škale-Hrastovec, 5/6-sodelovanje med društvi s sedežem v KS, 8-dodatna 
sredstva, 8/1-dolžina delovanja društva, 8/2-prošnje, 9-priznanja KS Škale-Hrastovec. 
 
Pravilnik je bil na 27. redni seji sveta KS Škale-Hrastovec dne 23. 5. 2013 spremenjen- 
dopolnjen s sklepom 339/27-2013 v členu 5/4-prireditve v organizaciji KS Škale- 
Hrastovec-točke glede na udeležbo članov v odstotkih števila članov. 
 
Pravilnik je bil na 11. redni seji sveta KS Škale-Hrastovec dne 9. 11. 2015 spremenjen- 
dopolnjen s sklepom 126/11-2016 v členu 2-Zagotavljanje sredstev, v členu 4-Pridobitev 
pravice do sofinanciranja, v členu 5/2-Vključevanje mladih v delo društva, 5/3-Ocena dela 
in aktivnosti društva/kluba/odbora, 5/8-Uporaba prostorov v lasti KS Škale- Hrastovec, v 
členu 6-Način določanja obsega donacij, v členu 7-Pogodba o donaciji in v členu 8/2-
Prošnje. 
 
Pravilnik je bil na 9. redni seji sveta KS Škale-Hrastovec dne 10. 12. 2019 spremenjen- 
dopolnjen s sklepom 80/9-2019 v členu 1-Splošne določbe, v členu 2-Zagotavljanje 
sredstev, v členu 3-Nadzor nad izvajanjem, v členu 4-Pogoji za pridobitev pravice do 
financiranja, v členu 5-Kriteriji, v členu 6-Način določanja obsega donacij, v členu 7-
Pogodba o donaciji in v členu 8-Dodatna sredstva. 
 
 
Škale, dne 10. 12. 2019  
 
 
Predsednica Sveta KS Škale-Hrastovec:  
Petra Bevc 
 
 
Priloga 1: Letni vprašalnik društev  
 
 
 
 


