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URADNI VESTNIK
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.
l. RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 18/98
Odl US), 53., 53.a, 54. 56. in 59. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09-pop., 65/09-pop. in 20/11), ter na
podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99,
3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 8. redni seji dne 15. septembra 2011 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
ZAVODA OSNOVNA ŠOLA
MENGEŠ
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 20/97, 5/08 in 2/10) se spremeni 23.
člen tako, da se glasi:
»Ravnatelja imenuje svet zavoda.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o
izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev svoje mnenje
obrazložita. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če ustanovitelj, učiteljski zbor ali svet
staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet
zavoda o izbiri kandidata za ravnatelja odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje
v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
zavoda odloči o imenovanju ravnatelja
brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po
poteku roka iz prejšnjega odstavka svet
zavoda odloči o imenovanju ravnatelja

s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta
zavoda je možno sodno varstvo v skladu
zakonom, ki ureja zavode.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,
pridobljeno po študijskih programih, ki v
skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge
stopnje, ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na
kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit.«.
2. člen
V 24. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora
svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja
največ dvakrat.«.
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 25. člena tako,
da se glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika
ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi
za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.«.
4. člen
Za 25. členom se doda nov 25. a člen, ki
se glasi:
»Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa
o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi
zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, učiteljski zbor in svet
staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za

mnenje ministra, če se ravnatelja razreši
na njegov predlog. V tem primeru svet
zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra
oziroma po preteku roka iz prejšnjega
odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in
ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta
zavoda je možno sodno varstvo v skladu
zakonom, ki ureja zavode.«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 56-8/2011
Datum: 15.9.2011

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur.
l. RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 18/98
Odl US), 53.a, 54. in 56. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09pop., 65/09-pop. in 20/11) in na podlagi
22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in
8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 8. redni seji dne 15. septembra 2011
sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ODLOKA
O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-VARSTVENEGA
ZAVODA VRTEC MENGEŠ
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 18/96, 7/07,
4/08 in 2/10) se prvi odstavek 11. člena
dopolni tako, da se na koncu dodata dve
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novi alinei, ki se glasita:
» - 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
in najetih nepremičnin«.
Spremeni se drugi odstavek, ki se glasi:
»Dejavnosti zavoda, navedene od 2. do
10. alineje, se lahko izvajajo kot dopolnilna dejavnost.«.
2. člen
Spremeni se 25. člen tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje svet zavoda.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o
izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora, mnenje
ustanovitelja in mnenje sveta staršev.
Ustanovitelj in svet staršev svoje mnenje
obrazložita. Vzgojiteljski zbor o mnenju
glasuje tajno.
Če ustanovitelj, vzgojiteljski zbor ali svet
staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet
zavoda o izbiri kandidata za ravnatelja odloči brez tega mnenja.
Ko svet zavoda izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje
v mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
zavoda odloči o imenovanju ravnatelja
brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po
poteku roka iz prejšnjega odstavka svet
odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom.
O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki
ureja zavode.«.
3. člen
Za 25. členom se doda nov 25. a člen, ki
se glasi:
»Ravnatelja razreši svet zavoda.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa
o razrešitvi seznaniti ravnatelja z razlogi
zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda s predlogom za razrešitev seznani ustanovitelja, vzgojiteljski zbor in

svet staršev.
Svet zavoda obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. Svetu zavoda ni treba zaprositi za
mnenje ministra, če se ravnatelja razreši
na njegov predlog. V tem primeru svet
zavoda o razrešitvi ravnatelja obvesti ministrstvo.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od
dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
zavoda odloči o razrešitvi ravnatelja brez
tega mnenja.
Svet zavoda po prejemu mnenja ministra
oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka odloči o razrešitvi s sklepom in ga
vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta zavoda je možno sodno varstvo v skladu z
zakonom, ki ureja zavode.«.
4. člen
V 26. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora
svet zavoda takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja
največ dvakrat.«.
5. člen
Spremeni se tretji odstavek 27. člena tako,
da se glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika
ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi
za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti vzgojiteljski zbor.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 57-8/2011
Datum: 15.9.2011

Franc Jerič
Župan

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09 in
51/10), 53. člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99,124/2000, 79/2001,
30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDTB, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,
109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN,
107/10), Zakona o humanitarnih organi-

zacijah (Ur. l. RS, št. 98/2003, 61/2006ZDru-1) in 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01, 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na 8. redni seji dne 15. septembra
2011 sprejel
PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU
HUMANITARNIH IN SOCIALNIH
PROGRAMOV IN PROJEKTOV 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 namenjeni za
sofinanciranje humanitarnih in socialnih
programov in projektov v občini Mengeš.
2. člen
Sofinanciranje humanitarnih in socialnih
programov in projektov v občini Mengeš
obsega:
• programe in projekte humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo
socialne stiske in težave posameznikov in
skupin;
• programe in projekte invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji
človekovih pravic in nediskriminaciji invalidov in
• podporo delovanju humanitarnih in invalidskih organizacij.
3. člen
Sofinanciranje humanitarnih in socialnih
programov in projektov se izvede na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede Občina
Mengeš.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Mengeš in v glasilu Mengšan.
Javni razpis je časovno prilagojen postopku priprave in sprejema občinskega
proračuna in se izvede najkasneje v devetdesetih (90) dneh po sprejemu Odloka o
proračunu Občine Mengeš za tekoče leto.
4. člen
Na javni razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje humanitarnih in socialnih
programov in projektov v občini Mengeš
se lahko prijavijo društva, zveze društev,
klubi, združenja in organizacije (v nadaljevanju društva), ki so registrirana za izvajanje humanitarne ali socialne dejavnosti
oziroma imajo humanitarno ali socialno
dejavnost opredeljeno v svojem temeljnem aktu in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež društva v občini Mengeš ali
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imajo sedež društva izven občine Mengeš,
vendar sta med člani društva vsaj 2 občana
občine Mengeš s stalnim prebivališčem v
občini Mengeš oziroma vsaj 2 uporabnika
programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Mengeš,
- so registrirani v skladu z Zakonom o društvih;
- prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa;
- program ali projekt izvajajo na območju
občine Mengeš ali program ali projekt izvajajo izven občine Mengeš, s tem, da v
njem aktivno sodelujejo člani ali prostovoljci, ki imajo stalno prebivališče v občini Mengeš;
- imajo humanitarno dejavnost ali dejavnosti socialnega varstva opredeljeno v
svojih aktih;
- nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Mengeš;
- delujejo najmanj eno leto;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev prijavljenih programov in
projektov;
- imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon
o društvih;
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.
5. člen
Občina Mengeš bo v okviru proračuna
sofinancirala naslednje programe in projekte humanitarne in socialne dejavnosti
društev:
- zbiranje in delitev pomoči socialno ogroženim posameznikom, družinam in članom društva;
- obiskovanje in obdarovanje težjih bolnikov in ostarelih;
- organiziranje rednih medgeneracijskih
srečanj skupin za starejše občane;
- organiziranje ekskurzij, izletov, rekreativnih prireditev, večdnevnih taborov in
letovanj;
- organiziranje humanitarnih prireditev;
- organiziranje strokovnih srečanj in izobraževalnih predavanj;
- izobraževanje prostovoljcev za vodenje
humanitarnih in socialnih programov in
projektov;
- programe založniške dejavnosti in promocijskih aktivnosti.
6. člen
Občina Mengeš bo za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov društev, ki bodo kandidirala na jav-

nem razpisu, v tekočem proračunskem letu
namenila razpoložljivo kvoto sredstev, ki
bodo v proračunu zagotovljena za ta namen.
Programi in projekti se bodo sofinancirali
do višine v proračunu razpoložljivih sredstev in na podlagi izvedenega javnega razpisa.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- navedbo naročnika (naziv, sedež);
- predmet javnega razpisa oziroma področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;
- subjekte, ki se lahko prijavijo na javni
razpis;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji;
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
- merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje predlaganih vsebin;
- rok, do katerega morajo biti predložene
vloge;
- način dostave vlog;
- datum odpiranja vlog;
- določitev obdobja za porabo sredstev;
- kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo
razpisno dokumentacijo in
- rok, v katerem bodo predlagatelji 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.
8. člen
Predloge programov in projektov oziroma 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 sta dva uslužbenca občinske uprave Občine Mengeš, en član pa se imenuje
izmed članov Odbora za družbene in društvene dejavnosti Občine Mengeš.
Komisija pripravi predlog izbora programov in projektov, ki se sofinancirajo, in
višino sredstev za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov.
V primeru, da je član komisije predstavnik
ali član društva, ki kandidira na javnem
razpisu za sofinanciranje humanitarnih in
socialnih programov in projektov, se pri

obravnavi in vrednotenju predmetne vloge, le-ta izloči iz postopka obravnave.
9. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija,
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, ki vsebujejo vloge,
in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile
predložene.
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.
10. 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 prijavitelj v roku osem
(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.
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.
11. člen
Občinska uprava mora v roku osem (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.
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V primeru, da popolna vloga ne izpolnjuje
pogojev iz 4. člena tega pravilnika, se leta s sklepom, ki ga izda občinska uprava,
zavrne.
12. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena
tega pravilnika, ter jih ovrednoti na podlagi meril in kriterijev, ki so priloga temu
pravilniku. O pregledu in vrednotenju se
vodi zapisnik, ki vsebuje tudi predlog prejemnikov sredstev in višino le-teh.
Predlog prejemnikov sredstev in višina leteh se predloži občinski upravi, ki izda odločbo o sofinanciranju programov. Zoper
odločbo se lahko v roku petnajst (15) dni
po prejemu odločbe vloži pritožbo, o kateri
odloča župan Občine Mengeš. V pritožbi
mora natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je bila pritožba vložena.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.
13. člen
Po pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju programov in projektov mora občinska
uprava izbranemu prijavitelju poslati pogodbo in ga pozvati k podpisu le-te.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo v
roku trideset (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.
14. 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 in posameznih programskih
sklopov ali 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, leta vrniti na račun Občine Mengeš skupaj z
zakonitimi obrestmi;
- 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.
15. člen
Skrbniki pogodb so odgovorni za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalcev programov in projektov,
ki so prejeli sredstva iz občinskega proračuna.
16. člen
Izvajalec je dolžan obvestiti Občino Mengeš o spremembi okoliščin, ki utegnejo
kakor koli vplivati na izpolnitev njegovih
pogodbenih obveznosti.
17. 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.
18. člen
Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in socialnih programov in projektov 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, in so obvezni in sestavni del
tega pravilnika.
19. člen
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 humanitarnih in socialnih programov in projektov. Vrednost točke določi oziroma izračuna komisija.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 54-8/2011
Datum: 15.9.2011

Franc Jerič
Župan

Priloga:
- Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in socialnih programov
in projektov
MERILA IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE
HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV
Občina Mengeš bo za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov ocenila in ovrednotila predlagane programe in projekte na podlagi naslednjih
meril in kriterijev.
MERILA IN KRITERIJI

(maksimalno število točk, ki
jih lahko prijavitelj doseže)

1

sedež društva in delovanje društva v javnem interesu

170 točk

2

dostopnost programa ali projekta

250 točk

3

izdelani cilji in izvedba programa ali projekta

50 točk

4

finančna konstrukcija programa ali projekta

100 točk

5

programi pomoči, prireditve, obiski, razna srečanja,
izobraževanje in razne akcije

1. SEDEŽ DRUŠTVA IN DELOVANJE DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
(kriterij 1)
1.1

sedež društva

150 točk

1.2

delovanje društva v javnem interesu

20 točk
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1.1 Sedež društva

Društvo ima sedež v občini Mengeš.

150 točk

Društvo ima sedež izven občine Mengeš, vendar ima več kot 30 njegovih članov
50 točk
stalno prebivališče v občini Mengeš.

1.2 Delovanje društva v javnem interesu

Društvo ima sedež izven občine Mengeš, vendar imata najmanj 2 in največ 29
njegovih članov stalno prebivališče v občini Mengeš.

30 točk

Društvo ima izdano veljavno Odločbo državnega organa, da deluje v javnem
interesu.

20 točk

Društvo nima izdane veljavne Odločbe državnega organa, da deluje v javnem
interesu.

0 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po kriteriju številka ena (1), je 170.
2. DOSTOPNOST PROGRAMA ALI PROJEKTA
(kriterij 2)

2.1 Lokacija izvajanja programa ali
projekta
2.2 Število uporabnikov (koristnikov)
programa ali projekta, ki imajo stalno
prebivališče v občini Mengeš in jim je
program ali projekt tudi namenjen (ni
nujno, da so koristniki programa ali
projekta tudi člani društva).

2.1

lokacija izvajanja programa ali projekta

150 točk

2.2

število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki imajo
stalno prebivališče v občini Mengeš (ni nujno, da so koristniki programa ali projekta tudi člani društva)

100 točk

Program ali projekt se v celoti izvaja v občini Mengeš.

150 točk

Program ali projekt se deloma izvaja v občini Mengeš.

50 točk

Program ali projekt se izvaja izven občine Mengeš.

20 točk

minimalno dva (2) in največ devetinštirideset (49) uporabnikov (koristnikov)
programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Mengeš, ki jim je program ali projekt tudi namenjen

20 točk

minimalno petdeset (50) in maksimalno devetindevetdeset (99) uporabnikov
(koristnikov) programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Mengeš, ki
jim je program ali projekt tudi namenjen

50 točk

nad sto (100) uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s stalnim
prebivališčem v občini Mengeš, ki jim je program ali projekt tudi namenjen

100 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po kriteriju
številka dve (2), je 250.
3. IZDELANI CILJI IN IZVEDBA PROGRAMA ALI PROJEKTA
(kriterij 3)
3.1

3.1 Program ali projekt ima natančno
določene cilje

Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo.

50 točk

Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo.

50 točk

Program ali projekt nima natančno določenih ciljev in izvedbe.

0 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po kriteriju
številka tri (3), je 50.
4. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI PROJEKTA
(kriterij 4)

4.1 Program ali projekt ima natančno
opredeljene vire financiranja

4.1

Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo
izvedbo.

4.2

Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo namembnost. 25 točk

4.3

Pričakovana višina sofinanciranja programa ali projekta s strani Občine
Mengeš.

25 točk

50 točk

Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo izvedbo.

25 točk

Program ali projekt nima natančno opredeljenih virov financiranja za svojo izvedbo.

0 točk
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4.2 Program ali projekt ima natančno
opredeljene stroške in njihovo namembnost

Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo namembnost.

25 točk

Program ali projekt nima natančno opredeljenih stroškov in njihove namembnosti.

0 točk

4.3 Pričakovana višina sofinanciranja
programa ali projekta s strani Občine
Mengeš bo ovrednotena na podlagi naslednje tabele

Delež pričakovanega sofinanciranja s strani Občine Mengeš

Št. točk

od 0 % do 25 %

50 točk

od 26 % do 50 %

40 točk

od 51 % do 75 %

25 točk

od 76 % do 100 %

10 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj po kriteriju številka štiri (4), je 100.
5. PROGRAMI POMOČI, PRIREDITEV, OBISKOV, RAZNA SREČANJA,
IZOBRAŽEVANJA IN RAZNE AKCIJE (Program ali projekt se vrednoti le
po tisti točki, v katero prijavljeni program ali projekt sodi)
(kriterij 5)
5.1 Zbiranje in delitev pomoči (oblačila, hrana, finančna sredstva …) socialno
ogroženim posameznikom, družinam in
članom društva v občini Mengeš

zbiranje in delitev pomoči v občini Mengeš skozi celotno leto oziroma stalno

300 točk

zbiranje in delitev pomoči v občini Mengeš občasno

150 točk

5.2 Programi obiskov in obdarovanja
težjih bolnikov, invalidov, oseb z motnjami v duševnem razvoju in ostarelih
v občini Mengeš

do deset (10) obiskov letno

50 točk

minimalno enajst (11) do maksimalno petdeset (50) obiskov letno

100 točk

nad petdeset (50) obiskov letno

300 točk

5.3 Organizacija humanitarne prireditve ali sodelovanje na humanitarni prireditvi drugega organizatorja

organizacija samostojne humanitarne
prireditve

5.4 Organizacija strokovnih srečanj in
izobraževalnih predavanj

5.5 Organizacija večdnevnih taborov,
letovanj, ekskurzij, izletov in rekreativnih prireditev

5.6 Organizacija rednih medgeneracijskih srečanj skupin za samopomoč, ki se
odvijajo v občini Mengeš in so namenjena občanom Mengša
5.7 Izobraževanje prostovoljcev

5.8 Založniška dejavnost in promocijske
aktivnosti

sodelovanje na humanitarni prireditvi
drugega organizatorja

v občini Mengeš

izven občine Mengeš

200 točk

50 točk

v občini Mengeš

izven občine Mengeš

100 točk

25 točk

Pri točki 5.4 dobi prijavitelj za vsako posamezno organizacijo strokovnega srečanja, ki se
odvija na področju občine Mengeš ali ga organizira društvo s sedežem v občini Mengeš,
100 točk. Za vsako posamezno organizacijo strokovnega srečanja izven občine Mengeš,
ki ga organizira društvo s sedežem izven občine Mengeš, pa 20 točk.
organizacija večdnevnih taborov, letovanj,
ekskurzij, izletov in rekreativnih prireditev

Organizator ima
sedež v občini
Mengeš.

Organizator ima sedež
izven občine Mengeš.

100 točk

20 točk

redna medgeneracijska srečanja do 1-krat mesečno

50 točk

redna medgeneracijska srečanja do 1-krat tedensko

100 točk

redna medgeneracijska srečanja več kot 1-krat tedensko

150 točk

Pri točki 5.7 prijavitelj dobi 25 točk na posameznega prostovoljca, vendar le, če bo ta
deloval na območju občine Mengeš oziroma za občane Mengša. Prijavitelj lahko prijavi
največ štiri prostovoljce.
glasilo ali bilten društva in spletna stran društva

10 točk

brošure z vsebinami preventivno-informativnega značaja

20 točk

obsežnejše knjižne publikacije z vsebinami s področja preventive, zdravega
načina življenja ali s prispevki članov društva

40 točk
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Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 8. redni seji dne 15.
septembra 2011 sprejel
PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU ŠTUDIJA V
TUJINI
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja predmet, upravičence,
pogoje ter višino in način sofinanciranja
študija na tujih izobraževalnih ustanovah.
II. PREDMET SOFINANCIRANJA
2. člen
Predmet sofinanciranja je izobraževanje
na tujih izobraževalnih ustanovah s ciljem
pridobitve javno veljavnega spričevala,
in sicer za dodiplomski ali podiplomski
(magistrski) študij na področju glasbene
umetnosti, družboslovja, naravoslovja ali
tehnike.
Sofinanciranje študija se izvaja do višine v
proračunu razpoložljivih sredstev.
Za področje glasbene umetnosti se nameni
70 %, za ostala študijska področja pa 30 %
v proračunu razpoložljivih sredstev.
V primeru, da za posamezno študijsko
področje ni zadosti prijav, se preostanek
razpoložljivih sredstev nameni za drugo
študijsko področje.
III. POGOJI
3. člen
Kandidat mora biti slovenski državljan s
stalnim prebivališčem v občini Mengeš.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni tudi naslednji pogoji:
- kandidat mora biti sprejet ali vpisan na
dodiplomski ali podiplomski (magistrski)
študij s področja, kot je opredeljeno v prvem odstavku 2. člena tega pravilnika;
- študij iz prejšnje alineje poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani) tuji izobraževalni ustanovi;
- kandidat na tem študiju pridobi uradno
formalno javno veljavno raven izobrazbe,
za katero bo prejel javno veljavno spričevalo;

- kandidat ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
- ne gre za skupne študijske programe (Joint Degree Program), torej študijske programe za pridobitev izobrazbe, ki jih visokošolska ustanova sprejme in izvaja skupaj
z eno ali več visokošolskimi ustanovami,
če ima katerakoli izmed sodelujočih ustanov sedež v Republiki Sloveniji;
- ne gre za študijske programe, pri katerih
je možno del obveznosti opravljati v Republiki Sloveniji;
- oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo glede na število ur
študijskih obveznosti ali študijskih kreditov;
- oblika študija ni študij na daljavo;
- kandidat bo v času študija prebival v tuji
državi, v kateri se izvaja izobraževanje;
- kandidat od začetka študijskega leta študija, za katerega sofinanciranje se prijavlja,
ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo
opravljal samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini in tudi
ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini,
- sredstva bodo upravičenci dobili izplačana po predložitvi potrdila o uspešno opravljenem letniku.
IV. VIŠINA SOFINANCIRANJA
4. člen
Višina zneska sofinanciranja študija znaša:
- za prvi letnik največ 2.000 evrov,
- za drugi letnik največ 2.200 evrov,
- za tretji letnik največ 2.400 evrov,
- za četrti letnik največ 2.600 evrov,
- za peti letnik največ 2.800 evrov.
Če zagotovljena sredstva iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, zaradi večjega števila upravičencev ne zadoščajo za
sofinanciranje študija v višini, kot so opredeljena v prejšnjem odstavku, se zneski
sorazmerno zmanjšajo.
V. NAČIN SOFINANCIRANJA
5. člen
Sofinanciranje študija se opravi na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v glasilu
Mengšan. Sklep o razpisu in vsebino razpisa določi župan.
6. člen
Občinska uprava obravnava pravočasne
in popolne vloge v skladu s pogoji iz tega
pravilnika, in sicer najkasneje v 10 dneh

od roka za oddajo vlog. Nepravočasne
vloge se s sklepom zavržejo, nepopolne pa
se pozovejo v 8 dneh na dopolnitev.
7. člen
Občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju, predvidoma v roku 30 dni po roku
za oddajo vlog.
8. člen
Medsebojna razmerja med sofinancerjem
in upravičencem do sofinanciranja se uredijo s pogodbo.
Upravičenec, ki v 10 dneh od pisnega poziva ne sklene pogodbe o sofinanciranju,
izgubi pravico do sofinanciranja.
VI. KONČNI DOLOČBI
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju nadarjenih dijakov in študentov v občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 4/00) in Pravilnik o štipendiranju dijakov in študentov v občini Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 15/96, 26/97
in 6/99).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 55-8/2011
Datum: 15.9.2011

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04
in 126/07) in 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, 3/01 in 8/06 ) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 8. redni seji dne
15. septembra 2011 sprejel naslednji
SKLEP
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
I.
Na nepremičnini parc. št. 2872/3 k.o. Mengeš, 1938 Mengeš (ID znak 1938-2872/30), po katastrskih podatkih v površini 29
m2, se ukine javno dobro in tako postane
lastnina Občine Mengeš.
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II.
Pri parc. št. 2872/3 k.o. Mengeš, 1938
Mengeš (ID znak 1938-2872/3-0), po katastrskih podatkih v površini 29 m2, se
vknjiži lastninska pravica v korist Občine
Mengeš do celote.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 58-8/2011
Datum: 15.9.2011

Franc Jerič
Župan

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 47/04
in 126/07) in 22. člena Statuta Občine
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš,
št. 5/99, 3/01 in 8/06 ) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji 8. redni seji dne 15.
septembra 2011 sprejel naslednji
SKLEP
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA
I.
Na nepremičnini parc. št. 2847/5 k.o. Mengeš, 1938 Mengeš (ID znak 1938–2847/5–
0), po katastrskih podatkih v izmeri 1381
m2 in parc. št. 2864/23 k.o. Mengeš, 1938
Mengeš (ID znak 1938-2864/23-0), po katastrskih podatkih v izmeri 154 m2, se ukine javno dobro in tako postaneta lastnina
Občine Mengeš.
II.
Pri parc. št. 2847/5 k.o. Mengeš, 1938
Mengeš (ID znak 1938–2847/5–0), po
katastrskih podatkih v izmeri 1381 m2 in
parc. št. 2864/23 k.o. Mengeš, 1938 Mengeš (ID znak 1938-2864/23-0), po katastrskih podatkih v izmeri 154 m2, se vknjiži
lastninska pravica v korist Občine Mengeš
do celote.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 59-8/2011
Datum: 15.9.2011

Franc Jerič
Župan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.: 94/07-UPB2 in
naslednji), 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji 8. redni seji dne 15. septembra 2011 sprejel
SKLEP
O POVEČANJU ŠTEVILA OTROK V
VSEH ODDELKIH
Občinski svet Občine Mengeš soglaša,
da se število otrok v vseh oddelkih Vrtca
Mengeš lahko poveča za največ 2 otroka.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 60-8/2011
Datum: 15.9.2011

Občine Mengeš, št. 2/99, 7/00, 6/07, 10/07,
6/10) je Občinski svet Občine Mengeš na
svoji 8. redni seji dne 15. septembra 2011
sprejel
SKLEP
O SOGLASJU K IMENOVANJU
PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA
V SVET ZAVODA OŠ ROJE
I.
Občinski svet Občine Mengeš daje soglasje k imenovanju g. Viktorja Jemca, Rafolče
6a, Lukovica, za predstavnika ustanoviteljev v Svet zavoda Osnovna šola Roje.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Franc Jerič
Župan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB,
76/08, 79/09, 51/10) in 22. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski
svet Občine Mengeš na svoji 8. redni seji
dne 15. septembra 2011 sprejel

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 62-8/2011
Datum: 15.9.2011

SKLEP
O SOFINANCIRANJU ŠTUDIJA V
TUJINI
1.
Mihu Koscu in Eriku Košaku se za leto
2010/2011 dodeli vsakemu znesek v višini
po 3.900,00 EUR. Meti Skok in Katji Ilovar pa vsaki po 2.000,00 EUR vendar po
predložitvi potrdila o opravljenem letniku.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 61-8/2011
Datum: 15.9.2011

Franc Jerič
Župan

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
5/99, 3/01in 8/06) in 1. člena Odloka o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Roje (Uradni vestnik
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