Predlog
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) in 82.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/17 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Mengeš na svoji ______ redni seji
dne_______ sprejel
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU
HUMANITARNIH IN SOCIALNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI MENGEŠ
1. člen
(1) V Pravilniku o sofinanciranju humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini
Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 6/11 in 2/14) se v napovednem stavku 4. člena
črta besedilo: »so registrirana za izvajanje humanitarne ali socialne dejavnosti oziroma imajo
humanitarno ali socialno dejavnost opredeljeno v svojem temeljnem aktu in«.
(2) Prva alinea se spremeni tako, da se glasi: »imajo sedež društva v občini Mengeš ali imajo
sedež društva izven občine Mengeš, vendar je med člani društva vsaj 15 občanov občine
Mengeš s stalnim prebivališčem v občini Mengeš oziroma vsaj 15 uporabnikov programa ali
projekta s stalnim prebivališčem v občini Mengeš,«.
(3) Peta alinea se spremeni tako, da glasi: »- imajo humanitarno, invalidsko ali socialno
dejavnost opredeljeno v svojih aktih;«.
2. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Društva, ki imajo
sedež izven občine Mengeš lahko prijavijo največ tri programe ali projekte.«.
3. člen
Drugi odstavek 8. člena se črta. Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Priloga pravilnika: Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih in socialnih
programov in projektov, se nadomesti z novo prilogo.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

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
1.
2.
3.
4.
5.

sedež društva in delovanje društva v javnem interesu
dostopnost programa ali projekta
izdelani cilji in izvedba programa ali projekta
finančna konstrukcija programa ali projekta
programi pomoči, prireditve, obiski, razna srečanja,
izobraževanje in razne akcije

(maksimalno
število
točk, ki jih lahko
prijavitelj doseže)
170 točk
250 točk
50 točk
100 točk

1. SEDEŽ DRUŠTVA IN DELOVANJE DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU (kriterij 1)
1.1 sedež društva
1.2 delovanje društva v javnem interesu

150 točk
20 točk

1.1 Sedež društva
Društvo ima sedež v občini Mengeš.
150 točk
Društvo ima sedež izven občine Mengeš, vendar ima več kot 30 njegovih 50 točk
članov stalno prebivališče v občini Mengeš.
Društvo ima sedež izven občine Mengeš, vendar imata najmanj 15 in 30 točk
največ 29 njegovih članov stalno prebivališče v občini Mengeš.
1.2 Delovanje društva v javnem interesu
Društvo ima izdano veljavno Odločbo državnega organa, da deluje v 20 točk
javnem interesu.
Društvo nima izdane veljavne Odločbe državnega organa, da deluje v 0 točk
javnem interesu.

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
150 točk
2.2 število uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta, ki imajo 100 točk
stalno prebivališče v občini Mengeš (ni nujno, da so koristniki
programa ali projekta tudi člani društva)

2.1 Lokacija izvajanja programa ali projekta
Program ali projekt se v celoti izvaja v občini Mengeš.
Program ali projekt se deloma izvaja v občini Mengeš.
Program ali projekt se izvaja izven občine Mengeš.

150 točk
50 točk
20 točk

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).
minimalno dva (2) in največ devetinštirideset (49) uporabnikov (koristnikov) 20 točk
programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini Mengeš, ki jim je
program ali projekt tudi namenjen
minimalno petdeset (50) in maksimalno devetindevetdeset (99) 50 točk
uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s stalnim prebivališčem v
občini Mengeš, ki jim je program ali projekt tudi namenjen
nad sto (100) uporabnikov (koristnikov) programa ali projekta s stalnim 100 točk
prebivališčem v občini Mengeš, ki jim je program ali projekt tudi namenjen

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 Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo.

50 točk

3.1 Program ali projekt ima natančno določene cilje
Program ali projekt ima natančno določene cilje in izvedbo.
Program ali projekt nima natančno določenih ciljev in izvedbe.

50 točk
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 za svojo 25 točk
izvedbo.
4.2 Program ali projekt ima natančno opredeljene stroške in njihovo 25 točk
namembnost.
4.3 Pričakovana višina sofinanciranja programa ali projekta s strani Občine 50 točk
Mengeš.

4.1 Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja
Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo izvedbo. 25 točk
Program ali projekt nima natančno opredeljenih virov financiranja za svojo 0 točk
izvedbo.

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 0 točk
namembnosti.

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
od 0 % do 25 %
od 26 % do 50 %
od 51 % do 75 %
od 76 % do 100 %

Število točk
50 točk
40 točk
25 točk
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
zbiranje in delitev pomoči v občini Mengeš občasno

300 točk
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
minimalno enajst (11) do maksimalno petdeset (50) obiskov letno
nad petdeset (50) obiskov letno

50 točk
100 točk
300 točk

5.3 Organizacija humanitarne prireditve ali sodelovanje na humanitarni prireditvi
drugega organizatorja
organizacija samostojne humanitarne v občini Mengeš
prireditve
200 točk

izven občine Mengeš

sodelovanje na humanitarni prireditvi v občini Mengeš
drugega organizatorja
100 točk

izven občine Mengeš

50 točk

25 točk

5.4 Organizacija strokovnih srečanj ali izobraževalnih predavanj
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.

5.5 Organizacija večdnevnih taborov, letovanj, ekskurzij, izletov ali rekreativnih
prireditev
organizacija večdnevnih taborov, Organizator ima sedež v Organizator ima sedež
letovanj, ekskurzij, izletov ali občini Mengeš.
izven občine Mengeš.
rekreativnih prireditev
100 točk
20 točk

5.6 Organizacija rednih medgeneracijskih srečanj skupin za samopomoč, ki se
odvijajo v občini Mengeš in so namenjena občanom Mengša
redna medgeneracijska srečanja do 1-krat mesečno

50 točk

redna medgeneracijska srečanja do 1-krat tedensko
redna medgeneracijska srečanja več kot 1-krat tedensko

100 točk
150 točk

5.7 Izobraževanje prostovoljcev
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.

5.8 Založniška dejavnost in promocijske aktivnosti
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 40 točk
načina življenja ali s prispevki članov društva

