
 
O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  V  E 

K TOČKI DNEVNEGA REDA IN PREDLOGU SKLEPA  
NA 3. KORESPONDENČNI SEJI OBČINSKEGA SVETA,  

ki poteka od torka, 17. 4. 2012  do četrtka, 19. 4. 2012 do 10.00 
 

 
 

Točka 1 

 
Zaradi informacij, pridobljenih dne 16. 4. 2012, da je možno med upravičene stroške za delovanje 
društev uvrstiti tudi stroške, ki so v sprejetem pravilniku navedene po alinejo, da se pomoč ne dodeli 
smo se odločili za spremembo še pred objavo pravilnika v Uradnem listu. 
Pravilnik se od prejšnjega, ki ga je Občinski svet sprejel s sklepom št. 104, razlikuje le v 21. členu, ki 
govori o delovanju društev in njihovih združenj.   
 
Med upravičene stroške se dodatno uvrščajo: 

- stroški strokovnega dela oziroma pomoči v društvu (plačilo tajnici …);  
- stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali upravnega odbora ipd. društva/združenja ter 
stroški udeležbe na občnih zborih drugih društev/združenj (vključno s potnimi stroški).  

Ker pravilnik še ni bil objavljen, se predlaga novelacija besedila pravilnika pred objavo v Uradnem 
listu. 
 
Novelirano besedilo 21. člena, ki se predlaga občinskemu svetu v sprejem, se tako po novem glasi: 
                                                         
                                                                        21. člen 
                                             (delovanje društev in njihovih združenj) 

»Upravičeni stroški:  
– materialni stroški za delovanje društev: najem prostora za delovanje društva, pisarniški material, 
poštne storitve, fotokopiranje, elektrika, telefon, internet, komunalne storitve, računovodske 
storitve, članarina – vključitev v razne zveze/združenja s področja kmetijstva in gozdarstva, naročnina 
na strokovno publikacijo (revije …) s področja kmetijstva in gozdarstva (1 izvod), izdajanje 
društvenega glasila, promocijski material, potni stroški predsednika, tajnika, blagajnika in članov 
društva, ki jih imajo v zvezi z delovanjem društva, npr. nakup pisarniškega materiala, materiala za 
promocijo …;  
– stroški strokovnega dela oziroma pomoči v društvu (plačilo tajnici …);  
– stroški izvedbe občnega zbora, seje nadzornega ali upravnega odbora ipd. društva/združenja ter 
stroški udeležbe na občnih zborih drugih društev/združenj (vključno s potnimi stroški).  
 
Pomoč se ne dodeli za:  
– izvajanje izobraževanj, usposabljanj, tečajev ipd;  
– sofinanciranje stroškov organiziranja raznih sejmov, razstav, delavnic, prireditev, kvizov, iger, 
srečanj, strokovnih ekskurzij, izletov ipd. oziroma stroškov udeležbe na njih (vključno s potnimi 
stroški, stroški avtobusnih prevozov ter stroški hrane in pijače);  
– sofinanciranje promocijskega materiala (reklamne majice …) za potrebe udeležbe članov društva na 
raznih sejmih, razstavah, delavnicah, prireditvah, kvizih, srečanjih, igrah, strokovnih ekskurzijah, 
izletih …;  

 
 
 



 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane soglaša s predlagano spremembo 21. člena pravilnika o 
dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Gorenja vas – 
Poljane, ki se nanaša na razširitev upravičenih stroškov za delovanje društev. 
 
Glasovanje bo potekalo na naslednji način: 
 
1. Priložene izpolnjene glasovnice lahko oddate po elektronski pošti na naslov 

natasa.kopac@obcina-gvp.si ali osebno ali po navadni pošti na naslov občine ter po faksu št. 04 
51 83 101. 
 

2. Osebno na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane v času glasovanja. 
 
 
3. Glasovnice morajo prispeti na naslov občine najkasneje do 19. 4. 2012 do 10. ure. V kolikor vaše 

glasovnice ne bomo prejeli do tega roka, se bo štelo, da ste bili pri glasovanju vzdržani.  
 
 

 
         Milan ČADEŽ, l.r. 

     ŽUPAN 
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