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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA:

PRAVILNIK O DODELITVI PRORAČUNSKIH DONATORSKIH SREDSTEV

PRAVNA PODLAGA:

17. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/15)

PRIPRAVLJAVCA:

Bogo Ropotar, podžupan, Urban Kolar

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Bogo Ropotar, podžupan

PRILOGA:
Predlog Pravilnika o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev.
OBRAZLOŽITEV:
S tem Pravilnikom se določa postopek, upravičence in kriteriji za dodelitev donacij iz sredstev občinskega
proračuna. Donacije se lahko dodelijo za prireditve, ki nimajo tržnega značaja in za pomoč pri nakupu
osnovnih sredstev oziroma opreme za društva, ki imajo sedež v občini Mengeš in delujejo v javnem interesu.
Donacije so omejene po subjektih in višini. Postopek dodelitve donacije se začne na podlagi vloge, po
predhodnem javnem pozivu. Vlogo obravnava tri članska komisija, ki jo imenuje župan. Z vsakim
upravičencem s nato sklene donatorska pogodba. Donatorska sredstva se lahko uporabijo zgolj za namen, za
katerega so bila dodeljena.
Finančne posledice
Finančne posledice so opredeljene v predlogu proračuna za leto 2015.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Pravilnik o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev, v
predloženem besedilu.
Franc Jerič
župan

Pregledala: Franc Jerič, župan; Marija Kos, direktorica občinske uprave.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

predlog pravilnika
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/15) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji
redni seji dne sprejel
PRAVILNIK
o dodelitvi proračunskih donatorskih sredstev
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v občinskem proračunu za
sofinanciranje dejavnosti, programov, projektov, prireditev in pomoči pri nakupu osnovnih sredstev oziroma
opreme posameznim prejemnikom proračunskih sredstev Občine Mengeš.
2. člen
Občina Mengeš je lahko pokrovitelj prireditev, ki nimajo tržnega značaja. Sredstva, dodeljena na podlagi tega
pravilnika ne smejo biti namenjena aktivnostim političnih strank in njihovi promociji.
3. člen
V občinskem proračunu se lahko zagotovijo sredstva za naslednje namene:
- sofinanciranje prireditev, dogodkov, projektov, aktivnosti katerih organizator ali soorganizator je fizična
ali pravna oseba na različnih nivojih (nivo društva oziroma druge organizacije, krajevni nivo,
medobčinski nivo, državni nivo, mednarodni nivo);
- sofinanciranje gostovanj skupin iz tujine pri naših društvih in drugih oblikah organizacij oziroma naših
društev in drugih oblik organizacij na gostovanjih v tujini;
- sofinanciranje prireditev, katerih organizator ali soorganizator je Občina Mengeš;
- sofinanciranje drugih dejavnosti v skladu z odločitvijo Komisije za dodeljevanje proračunskih sredstev
za namen prireditev, ob upoštevanju tega pravilnika.
V nadaljevanju pravilnika se vsi našteti nameni iz prvega odstavka tega člena označujejo z besedo
»prireditve«.
Občina Mengeš lahko zagotavlja tudi sredstva namenjena kot pomoč pri nakupu osnovnih sredstev oziroma
opreme za društva, ki imajo sedež v občini Mengeš in delujejo v javnem interesu.
4. člen
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva, in sicer:
- 100,00 evrov za sofinanciranje manjših prireditev;
- 200,00 evrov za sofinanciranje večjih prireditev;
- 300,00 evrov za sofinanciranje večjih prireditev doma, ki so postale že tradicionalne in so večjega
pomena;
- 600,00 evrov za sofinanciranje večjih prireditev doma, ki so postale že tradicionalne in s širšo
udeležbo;
- od 600,00 do 1.000,00 evrov za sofinanciranje prireditev po posebni odločitvi komisije, v skladu z
določbami tega pravilnika in z ustrezno utemeljitvijo;
- do 2000,00 evrov za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev oziroma opreme.
5. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Mengeš;
- fizične osebe s stalnim prebivališčem v drugi občini, če se prireditev organizira na območju občine
Mengeš;
- fizične in pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani tudi občani Občine Mengeš ali pa
- prireditev organizirajo na območju občine Mengeš;
- društva, ki imajo sedež v občini Mengeš in delujejo v javnem interesu (če gre za sofinanciranje nakupa
osnovnih sredstev oziroma opreme).

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku ni upravičena tista fizična ali pravna oseba, ki so ji bila v
tekočem letu za isti namen že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna občine ali drugega javnega
razpisa.
Posamezni fizični ali pravni osebi se lahko samo enkrat v tekočem letu dodelijo finančna sredstva za
sofinanciranje prireditev oziroma nakupa osnovnih sredstev oziroma opreme. Izjemoma se lahko sredstva
delijo dvakrat, če gre za dogodek, ki ga ni bilo mogoče vnaprej predvideti, vendar pa skupna vrednost prejetih
sredstev ne sme presegati 1.000,00 evrov, če gre za sofinanciranje prireditev, oziroma 3.000,00 evrov, če gre
za sofinanciranje nakupa osnovnih sredstev oziroma opreme.
V primeru iz pete alineje 4. člena tega pravilnika, se lahko proračunska sredstva isti fizični ali pravni osebi
dodelijo zgolj enkrat.
6. člen
Sredstva iz 1. člena tega pravilnika se lahko dodelijo na podlagi vloge upravičene osebe, po predhodno
izvedenem javnem pozivu. Za namen obravnave prejetih vlog in predloga višine dodeljenih sredstev, župan
imenuje komisijo, ki šteje tri člane.
7. člen
Komisija iz 6. člena tega pravilnika se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava vse tekoče
popolne vloge.
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga upošteva predvsem pomembnost prireditve za kraj in za
družbeno življenje občanov, pričakovano udeležbo ter sorazmernost sofinanciranja podobnih prireditev
oziroma drugih dejavnosti.
Glede sofinanciranja nakupa osnovnih sredstev, je potrebno upoštevati utemeljenost potreb oziroma
upravičenost za nakup opreme, ki je potrebna za nemoteno oziroma lažje delovanje društva, ki deluje v
javnem interesu.
O dodelitvi sredstev odloči župan s sklepom na podlagi predloga komisije.
8. člen
Z vsakim upravičencem se sklene pogodba. Dodeljena sredstva se lahko uporabijo samo za namen, za
katerega so bila dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, lahko občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi obrestmi.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
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Franc Jerič
župan

