PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA IZ PRORAČUNA
OBČINE MENGEŠ*
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta pravilnik določa postopke, pogoje, merila in kriterije za izvajanje, ovrednotenje in razdelitev sredstev
iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov in projektov društev v občini Mengeš, ki delujejo
na področju kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: društva).
2. člen
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo letni programi in projekti ter redna dejavnost društev.
Skupni obseg sredstev, namenjenih sofinanciranju, se določi v proračunu Občine Mengeš za
posamezno proračunsko leto.
II.

POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
3. člen

Postopek dodeljevanja finančnih sredstev po sprejemu proračuna poteka po naslednjem zaporedju:
•
priprava in objava javnega razpisa,
•
zbiranje vlog,
•
pregled in vrednotenje prispelih vlog ter odločanje o razdelitvi razpoložljivih sredstev v
upravnem postopku,
•
sklepanje pogodb,
•
nakazilo pripadajočih finančnih sredstev in spremljanje izvajanja pogodb.
4. člen
Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•
da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
•
da predložijo potrdilo o registraciji,
•
da imajo kmetijsko dejavnost opredeljeno v svojem temeljnem aktu,
•
da imajo sedež društva v občini Mengeš ali imajo sedež društva izven občine Mengeš, vendar
je med člani najmanj 10 občanov občine Mengeš s stalnim prebivališčem v občini Mengeš,
•
da delujejo na območju občine Mengeš,
•
da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa
Zakon o društvih,
•
da redno – letno, do 31. marca, dostavijo občinski upravi poročilo o realizaciji aktivnosti
preteklega leta,
•
da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
•
da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi.

5. člen
Z javnim razpisom se določi:
•
področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
•
okvirno višino finančnih sredstev za predmet javnega razpisa,
•
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
•
vsebina dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
•
merila in kriterije, po katerih se vloge ocenjujejo,
•
obdobje za porabo sredstev,
•
rok za prijavo,
•
način oddaje vlog,
•
rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa.
6. člen
Predloge programov in projektov oziroma vloge obravnava tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan Občine Mengeš. Strokovna komisija se imenuje za vsako proračunsko leto posebej.
Administrativno-tehnične naloge, povezane s sofinanciranjem po tem pravilniku, vodi občinska uprava.
7. člen
Vloge, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda strokovna komisija. Vloge, ki niso prispele v
razpisnem roku, se neodprte vrnejo vlagatelju.
V primeru nepopolne vloge strokovna komisija vlagatelja pozove, da v roku 8 delovnih dni od dneva
prejema poziva vlogo dopolni. Če tudi po poteku tega roka vlagatelj ne dopolni vloge, občinski upravni
organ vlogo s sklepom zavrže.
Strokovna komisija na podlagi kriterijev in meril iz 9. in 10. člena tega pravilnika pripravi predlog
dodelitve sredstev (sofinanciranja) in ga predloži občinski upravi.
8. člen
Občinska uprava o dodelitvi sredstev odloči z odločbo v upravnem postopku.
Z društvom sklene Občina Mengeš pogodbo o sofinanciranju. V primeru, da društvo ne podpiše
pogodbe v določenem roku, se šteje, da od zahteve za sofinanciranje odstopa.
III.

KRITERIJI IN MERILA
9. člen

Strokovna komisija v postopku predloga dodelitve sredstev upošteva naslednje kriterije:
 poročilo o delu preteklega leta, vrednost izvedenih aktivnosti z dokazili (računi oz. dokazila, iz
katerih je razvidna vrednost izvedenih aktivnosti; za aktivnosti brez dokazil je lahko predložena
izjava o višini sredstev posamezne aktivnosti, podpisana s strani odgovorne osebe) in finančno
ovrednoten program dela za tekoče leto,
•
število članov društva (glede na sedež društva),
•
strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji itd.),

•
•


promocijska dejavnost,
organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih prireditvah ali tekmovanjih,
čas delovanja društva.
10. člen

Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov sofinanciranja so naslednja:
MERILA – ŠTEVILO TOČK
1. Poročilo o delu, vrednost izvedenih aktivnosti in finančno ovrednoten program dela za tekoče
leto:
a) od 0 do vključno 500 €

10 točk

b) nad 500 do vključno 1000 €

20 točk

c) nad 1000 €

30 točk

2. Število članov društva (glede na sedež društva):
A) število članov društva s sedežem v občini Mengeš:
a) do 30 članov

10 točk

b) od 31 do vključno 50 članov

20 točk

c) 51 ali več članov

30 točk

B) število članov društva s sedežem izven občine Mengeš:
a) do 30 članov

5 točk

b) od 31 do vključno 50 članov

10 točk

c) 51 ali več članov

15 točk

3. Strokovno izobraževanje:
a)

organizacija in izvedba seminarjev, predavanj

10 točk/seminar (predavanje)

b)

organizacija in izvedba tečajev s praktičnim prikazom

20 točk/tečaj

c)

organizacija in izvedba strokovno-izobraževalne ekskurzije

30 točk/ekskurzijo

d)

udeležba članov na strokovnih izobraževanjih

2 točki/člana, ki se izobražuje

4. Promocijska dejavnost:

a)

izdaja zgibank (minimalna naklada je dvakratno število članov)

10 točk/aktivnost

b)

drugi promocijsko-informativni material (minimalna naklada je število članov) 20 točk/aktivnost

c)

internetna stran

30 točk

5. Organiziranje in izvedba prireditev ali tekmovanj:
a)

na občinski ravni

10 točk/prireditev

b)

na regijski ravni

20 točk/prireditev

c)

na državni ravni

30 točk/prireditev

d)

sodelovanje na tekmovanjih

5 točk /tekmovanje

6. Čas delovanja društva:
a) do 10 let

5 točk

b) od 11 do vključno 20 let 10 točk
c) od 21 do vključno 30 let 20 točk
d) nad 30 let

40 točk
11. člen

Merila in kriteriji za vrednotenje programov in projektov društev s področja kmetijstva so podlaga za
odločitev o izbiri programov in projektov za sofinanciranje in odločitve o višini sofinanciranja posameznih
programov in projektov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira Občina Mengeš.
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je
odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu Občine Mengeš namenjena za sofinanciranje društev s
področja kmetijstva. Vrednost točke določi oziroma izračuna strokovna komisija.
12. člen
Če občinska uprava ugotovi, da društvo ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, mu lahko zadrži
izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Društvo mora do konca marca tekočega leta oddati občinski upravi poročilo o namenski porabi
dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna v preteklem letu.
Če društvo sredstev ne porabi namensko, občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva plačila do dneva vračila denarnih
sredstev.
Društvo, ki krši določila tega člena, ne sme kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.

12. a člen
Izvajalec v tekočem letu, ne sme kandidirati na nobenem drugem javnem razpisu občine s področja
sofinanciranja dejavnosti in projektov.
IV. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
*Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju

kmetijstva iz proračuna občine Mengeš, ki obsega:
- Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna
občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/12) in
- Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju
kmetijstva iz proračuna občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/14).

