PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI MENGEŠ*

1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, postopek, pogoje, merila in kriterije za ocenjevanje, vrednotenje in
razdelitev sredstev iz občinskega proračuna, ki so namenjena za sofinanciranje dejavnosti turističnih
društev na območju občine Mengeš z namenom spodbujanja razvoja turizma.
2. člen
Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na območju občine Mengeš se lahko izvede le na podlagi
izvedenega postopka javnega razpisa.
Občinska uprava zbira predloge za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in skrbi za organizacijo
in izvedbo javnega razpisa. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Mengeš in v glasilu Mengšan.
3. člen
Do sofinanciranja dejavnosti turističnih društev so upravičena društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so registrirana po Zakonu o društvih;
- imajo sedež na območju občine Mengeš;
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa
Zakon o društvih;
- dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi;
- redno predložijo letna poročila za preteklo koledarsko leto v skladu z Navodilom o predložitvi
letnih poročil društev;
- delujejo na območju občine Mengeš na področju turizma;
- predložijo finančni in vsebinski program za tekoče leto;
- ima v temeljnem aktu opredeljeno turistično dejavnost.
4. člen
Skupni obseg sredstev, namenjenih sofinanciranju dejavnosti turističnih društev, se določi v proračunu
Občine Mengeš za posamezno proračunsko leto.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev, po sprejemu proračuna, poteka po naslednjem zaporedju:
- priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog za dodelitev sredstev za sofinanciranje
turističnih društev;
- 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.

6. člen
Z javnim razpisom se določi:
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji;
- višino razpoložljivih finančnih sredstev;
- vsebino 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 vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok javnega razpisa ne sme biti krajši od petnajst (15) dni in ne daljši od trideset (30) dni od
dneva objave javnega razpisa.
7. člen
Prejete vloge bo obravnavala komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija se imenuje za vsako
proračunsko leto posebej.
Komisija je sestavljena iz treh članov, od katerih je eden uslužbenec občinske uprave Občine Mengeš.

V primeru, da je član komisije predstavnik ali član kandidata, ki kandidira na javnem razpisu, se pri
obravnavi in vrednotenju predmetne vloge le-ta izloči iz postopka obravnave.
8. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija iz prejšnjega člena, izvede pa se v roku, ki je določen v javnem
razpisu.
Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloga
izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika.
Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, in sicer v vrstnem redu, v katerem so
bile predložene.
Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, ki je določen v razpisu.
Vloga je ustrezno označena, če je označena na način, kot to določa javni razpis.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
- kraj in čas odpiranja vlog;
- imena navzočih članov komisije;
- ugotovitve o nepravočasnih, neustrezno označenih in nepopolnih vlogah;
- seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa;
- seznam vlog, ki naj se dopolnijo;
- podpise vseh članov komisije.
Komisija preda vloge skupaj s podpisanim zapisnikom občinski upravi.

9. člen
Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občinska uprava sklep o zavrženju vlog, ki so bile
prepozne ali neustrezno označene.
Zoper sklep lahko vlagatelj v roku osmih (8) dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan
občine Mengeš. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim
sodiščem.
10. člen
Občinska uprava mora v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno pozvati tiste vlagatelje, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji kljub pozivu za dopolnitev ne dopolnijo, se s sklepom občinske uprave
zavržejo.
V primeru, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev iz 3. člena tega pravilnika, se njegova vloga z odločbo, ki jo
izda občinska uprava, zavrne.
11. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih ovrednoti na podlagi meril in kriterijev iz 13. člena
tega pravilnika. O pregledu in vrednotenju se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi predlog prejemnikov sredstev
in višino le-teh.
Predlog prejemnikov sredstev in višina le-teh se predloži občinski upravi, ki izda odločbo o
sofinanciranju programov oz. projektov. Zoper odločbo se lahko v roku petnajstih (15) dni po prejemu
odločbe vloži pritožbo, o kateri odloča župan občine Mengeš.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
12. člen
V postopku dodelitve sredstev se upošteva naslednja merila in kriterije:
- strokovno izobraževanje,
- promocijska dejavnost in organizacija projektov s področja pospeševanja turizma,
- organiziranje in izvedba prireditev,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva in mladine za sodelovanje oz. za delo na področju turizma,
- urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture,
- število članov društva iz občine Mengeš
- čas delovanja.
13. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov oziroma projektov sofinanciranja so
naslednja:

1) Strokovno izobraževanje
organizacija delavnic, predavanj in izletov
sodelovanje pri organizaciji delavnic in predavanj
za vsakega aktivnega turističnega vodnika (s certifikatom)

20 točk/aktivnost
5 točk/aktivnost
5 točk/vodnika

2) Promocijska dejavnost in organizacija projektov s področja pospeševanja turizma
izdaja zgibank, razglednic
sodelovanje pri izdaji promocijskega gradiva
oblikovanje nove turistične ponudbe (programov, proizvodov, spominkov …)
sodelovanje pri projektih Srca Slovenije, RRA LUR
promocija kulinarike in ohranjanja kulturne dediščine

15 točk
5 točk
20 točk
10 točk
10 točk

3) Organiziranje in izvedba prireditev
na občinski ravni
na regijski ravni (Arboretum Volčji potok, Srce Slovenije, RRA LUR …)
na državni ravni (sejem TIP)
na mednarodni ravni

15 točk/prireditev
20 točk/prireditev
25 točk/prireditev
30 točk/prireditev

4) Spodbujanje lokalnega prebivalstva in mladine za sodelovanje oz. za delo na področju turizma
delovanje mladinske sekcije v društvu (nad 5 otrok)
sodelovanje v projektih z mladimi (osnova šola, vrtec in mladinske organizacije)

20 točk
10 točk

5) Urejanje in vzdrževanje turistične infrastrukture
Urejanje sprehajalnih poti

20 točk

Urejanje kolesarskih poti

20 točk

Urejanje učnih poti

20 točk

Vzdrževanje in urejanje turistične obvestilne infrastrukture

20 točk

6) Število članov iz občine Mengeš
do 30 članov

5 točk

od 31 do 50 članov

10 točk

nad 51 članov

(1)

7) Čas delovanja
do 5 let

5 točk

od 5 do 20 let

10 točk

nad 20 let

15 točk

očk

14. člen
Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina
sofinanciranja posameznega programa oziroma projekta je odvisna od števila zbranih točk in vrednosti
točke.
Skupni seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila
vseh društev in razpoložljivih sredstev.
15. člen
Po pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju programov in projektov občinska uprava izbranega
izvajalca pozove k podpisu pogodbe.
Izbrani izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v roku tridesetih (30) dni od njenega prejema, sicer se
šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.
Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če izvajalec Občini Mengeš pisno sporoči objektivne razloge
za podaljšanje roka.
16. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
- pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka računa, zastopnik);
- predmet pogodbe, ki opredeljuje naziv pogodbenega dela, obseg, čas realizacije, celotno
vrednost in višino sofinanciranja programa oziroma projekta;
- trajanje pogodbe;
- rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva;
- navedba skrbnikov pogodbe za vsako stranko;
- način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programov in projektov;
- določilo, po katerem mora prejemnik sredstev ob njihovi nenamenski porabi le-ta vrniti na račun
Občine Mengeš skupaj z zakonitimi obrestmi;
- rok za dostavo poročila o porabljenih sredstvih;
- določilo, da mora prejemnik sredstev obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev
glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje
porabe sredstev;
- druge medsebojne pravice in obveznosti ter
- datum in podpis.
17. člen
Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev
programov in projektov, ki so prejeli sredstva iz občinskega proračuna.
18. člen
Izbrani izvajalec je dolžan obvestiti Občino Mengeš o spremembi okoliščin, ki utegnejo kakor koli vplivati
na izpolnitev njegovih pogodbenih obveznosti.

19. člen
Izvajalec je dolžan Občini Mengeš predložiti zaključno poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta
pogodbe ter vsa ostala poročila in dokazila, ki so določena v pogodbi, in sicer skladno z roki, določenimi
v pogodbi.
19. a člen
Izvajalec v tekočem letu, ne sme kandidirati na nobenem drugem javnem razpisu občine s področja
sofinanciranja dejavnosti in projektov.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

*Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v občini Mengeš,

ki obsega:
-

Pravilnik o sofinanciranju turističnih društev v občini Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 7/12) in
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika sofinanciranju turističnih društev v občini Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 2/14).

