Domžale, 28. 10. 2013, št. 9

Na podlagi 106f. člena Zakona o javnih
financah (Ur. list RS, št. 11/11-uradno
prečiščeno besedilo 4 (14/13-popr.),
110/11-ZDIU12), 6. člena Odloka o
proračunu Občine Domžale za leto
2013 (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 14/12, 6/13) in 20. člena Statuta
Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 25. seji dne 24. 10.
2013 sprejel

PRAVILNIK
ZA VREDNOTENJE
KULTURNIH PROJEKTOV
IN PROGRAMOV, KI SE
SOFINANCIRAJO IZ
PRORAČUNA OBČINE
DOMŽALE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje, merila, upravičence in postopke za vreUradni Vestnik Št. 09/13

cena z DDV: 2,71 €

dnotenje in razdelitev proračunskih
sredstev, namenjenih za kulturne
projekte in programe, ki jih iz občinskega proračuna lahko sofinancira
Občina Domžale.
(2) Občina Domžale želi s tem pravilnikom doseči naslednje cilje:
-

-

spodbujati prostovoljstvo,
podpirati množičnost,
z javnimi sredstvi podpirati projekte oziroma programe, in sicer
na način sofinanciranja stroškov
za te projekte oziroma programe,
podpirati aktivnosti v občini,
razen, če pravilnik ne določa drugače.
2. člen

(1) Ta pravilnik ureja sofinanciranje
kulturnih projektov in programov iz
naslednjih proračunskih postavk:
-

Sofinanciranje kulturnih prireditev,
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-

-

Programi Kulturnih društev in
Zveze kulturnih društev (Javni
kulturni programi),
Založniška dejavnost,
Sofinanciranje infrastrukture in
opreme kulturnih društev (Sofinanciranje infrastrukture in opreme za kulturne domove),
Ohranjanje kulturne dediščine,
Miklavževanje, božično novoletne
prireditve in silvestrovanje.
3. člen

(1) Pravico do prijave imajo pravne
ali fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika.
(2) Izjema so javni kulturni programi, kjer imajo pravico do prijave le
društva ali zveze društev ter projekti
založništva, kjer imajo poleg oseb,
navedenih v prvem odstavku tega
člena, pravico do prijave tudi druge
fizične osebe, ki z dosedanjim delom
izkazujejo pričakovano kakovost.
(3) Pravice do prijave na podlagi tega
pravilnika nimajo neposredni in posredni proračunski uporabniki.
4. člen
(1) Višina proračunskih sredstev, ki
jih Občina Domžale na podlagi tega
pravilnika dodeli posameznemu upravičencu, ne presega 80% načrtovanih
stroškov povezanih z izvedbo prijavljenih kulturnih projektov oziroma
programov.

252

(2) Projekti in programi, ki bi sicer
izpolnjevali pogoje, niso predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika,
če so lahko predmet financiranja na
podlagi drugih proračunskih postavk
občinskega proračuna, ki niso zajete
v 2. členu tega pravilnika.
5. člen
(1) Poleg pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in so opredeljeni v
III. poglavju tega pravilnika, morajo
prijavitelji vlogi priložiti tudi natančen
načrt stroškov po vrstah za izvajanje
prijavljenega kulturnega projekta
oziroma programa in zapisnik zadnje
seje zbora članov v kolikor je prijavitelj društvo, oziroma zapisnik zadnje
seje organa upravljanja, ki ne sme biti
starejši od 1 leta.
(2) Občina Domžale ne sofinancira
stroškov reprezentance (pogostitve
ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma ekskurzij, stroškov zdravilišč,
stroškov telefonije in stroškov prevozov, ki niso v neposredni povezanosti
z izvajanjem kulturnega projekta
oziroma programa.

II. POSTOPEK
6. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov in programov se
upravičencem dodelijo na podlagi
postopka opredeljenega v zakonu, ki
ureja področje kulture.
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(2) O načinu dela se člani strokovne
komisije dogovorijo med seboj, v kolikor to ni v nasprotju z zakonom ali
tem pravilnikom.
7. člen
(1) Višina proračunskih sredstev, ki
se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb tega
pravilnika in je odvisna od rezultatov
vrednotenja vseh vlog, višine pričakovanih sredstev s strani upravičenca
ter višine razpoložljivih proračunskih
sredstev.
(2) Za posamezno vrsto kulturnih projektov oziroma programov se določi
najnižji znesek sofinanciranja v višini
200,00 EUR, ki ga mora za dodelitev
proračunskih sredstev, v skladu s
pogoji in merili, doseči posamezen
prijavljen projekt oziroma program.

III. POGOJI IN MERILA
8. člen
(1) Z Odlokom o proračunu Občine
Domžale se vsako leto določi obseg
sredstev, namenjen sofinanciranju
kulturnih projektov in programov,
opredeljenih v 2. členu tega pravilnika.

9. člen
1. SOFINANCIRANJE KULTURNIH
PRIREDITEV
1.1 Predmet sofinanciranja so kulturne prireditve oziroma posamični
kulturni projekti s področja glasbene,
gledališke, plesne in drugih kulturnih
dejavnosti na območju občine Domžale, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju kulturnih potreb in prepoznavnosti občine. Prireditve, povezane s
praznovanji, kot so miklavževanje,
božične in druge novoletne prireditve se ne sofinancirajo v okviru tega
javnega povabila.
1.2 Pogoji za sofinanciranje:
-

-

1.3 Merila:
-

-
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program, s katerim prijavitelj
kandidira, še ni financiran ali sofinanciran iz javnih sredstev, razen
če gre za prireditev, ki je ni bilo
mogoče vnaprej načrtovati in še
ni financirana ali sofinancirana v
okviru programa,
prireditev se izvaja na območju
občine Domžale.

pomen in odmevnost prireditve v
širšem prostoru in za občane občine Domžale in Občino Domžale
(kontinuiteta delovanja prijavitelja, priznanja, pohvale in nagrade,
gostovanja),
delež lastne produkcije,
število vključenih izvajalcev, občanov občine Domžale,
pričakovano število obiskovalcev,
občanov občine Domžale,
jasno opredeljeni cilji in nameni
projektov oziroma programov,
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-

prispevek k prepoznavnosti in
promocija Občine Domžale,
kakovost, izvirnost in inovativnost,
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev (finančna
konstrukcija, projekt/program
ima natančno opredeljene stroške
in vire sofinanciranja, pričakovani
delež sofinanciranja),
delež prostovoljnega dela pri izvedbi prireditve.

-

2. PROGRAMI KULTURNIH
DRUŠTEV IN ZVEZE KULTURNIH
DRUŠTEV (JAVNI KULTURNI
PROGRAMI)

-

2.1 Predmet sofinanciranja so javni
kulturni programi, ki se izvajajo na
območju občine Domžale in pomenijo
prispevek k zadovoljevanju kulturnih
potreb občanov občine Domžale.

-

-

-

-

-

-

2.2 Pogoji za sofinanciranje:
-

društvo ali zveza društev izvaja
dejavnost na območju občine
Domžale.

2.3 Merila:
-

-

načrtovano število samostojnih
prireditev (nastopov) oziroma
prireditev v lastni produkciji in število prireditev v soorganizaciji na
območju Občine Domžale (število
prireditev, delež lastne produkcije
in lastne organizacije),
število sodelujočih izvajalcev občanov občine Domžale po posameznih projektih oziroma programih
in skupno,
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pričakovano število obiskovalcev,
občanov občine Domžale,
izvirnost, inovativnost, kakovost
programov (vsebinska zaokroženost programa v smiselno celoto,
aktualnost in inovativnost, reference),
doseganje izjemnih individualnih ali skupinskih rezultatov v
preteklem koledarskem letu (priznanja in nagrade na lokalnem/
državnem/mednarodnem nivoju,
pohvale v lokalnih/nacionalnih
medijih),
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev ( p r o g r a m
ima stroške, namembnost in vire
natančno opredeljene, delež sofinanciranja),
delež programa, realiziran s prostovoljnim delom,
že izkazana kvaliteta oziroma
pomen za promocijo občine Domžale (kontinuiteta delovanja, dosežki, odmevnost in prepoznavnost, gostovanja).

3. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
3.1 Predmet sofinanciranja so projekti
založništva. Izdaja občasnih ali rednih
glasil, letakov in podobnih publikacij
za promocijo prijavitelja niso predmet
sofinanciranja.
3.2 Pogoji za sofinanciranje:
-

registrirana dejavnost založništva,
razen v primeru samozaložništva,
če ne gre za opravljanje dejavnosti.
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3.3 Merila:
-

-

-

-

projekt (izdaja knjige, zbornika in
podobne publikacije) predstavlja
pomemben prispevek za promocijo občine Domžale v smislu
predstavitve naravne, kulturne
in podobne dediščine z območja
občine Domžale,
izvedba projekta v samozaložništvu (občani občine Domžale)
oziroma delež samozaložništva,
izvedba projekta za obeležitev
obletnice, jubileja neprofitne organizacije, ki deluje na območju
občine Domžale,
reference (priporočila mentorjev
ali uglednih avtorjev/strokovnjakov, več objavljenih bibliografskih
enot),
prvič prijavljeni avtorji občani
občine Domžale.

-

-

4.3 Merila:
-

-

4. SOFINANCIRANJE
INFRASTRUKTURE IN OPREME
ZA KULTURNE DOMOVE
4.1 Predmet sofinanciranja je obnova
kulturnih domov na območju občine
Domžale za nujna vzdrževalna dela
na objektih in nabava opreme z namenom preprečevanja propadanja
objektov in izboljšanja možnosti
organizacije kulturnih aktivnosti v
teh objektih.

v primeru nakupa opreme prijavitelj ni nujno lastnik objekta, nakup
opreme pa predstavlja osnovno
sredstvo potrebno za izvajanje
kulturnih dejavnosti oziroma prireditev,
objekt je javno dostopen, tudi v primeru nakupa opreme se dejavnost
odvija v javno dostopnem objektu,
prijavitelj predloži načrt vzdrževalnih in drugih del z navedenimi viri
financiranja.

-

-

zasedenost oziroma izkoriščenost
objekta z javnimi prireditvami s
področja kulture v preteklem letu
in načrt za tekoče leto,
letno število uporabnikov objekta
in delež za kulturne prireditve (za
preteklo leto in načrt za tekoče
leto),
izkazana nujnost vlaganj v obnovo
objekta ali opreme,
načrtovani delež prostovoljnega
dela krajanov in njihovo angažiranje za pridobitev drugih virov
sredstev za vzdrževanje,
lastni in drugi neproračunski viri
financiranja.

5. OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE

4.2 Pogoji za sofinanciranje:

5.1 Predmet sofinanciranja so projekti
ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale, in sicer:

-

-

prijavitelj je lastnik objekta (tudi
letna gledališča) ali ima stavbno
pravico na objektu, ki se uporablja
za izvajanje kulturnih dejavnosti
oziroma prireditev,
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akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito
kulturne dediščine,

255

-

-

restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturni
dediščini,
raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine,
nujna vzdrževalna dela zaradi
preprečitve propadanja kulturne
dediščine,
akcije in vzdrževalna dela druge
kulturne dediščine lokalnega
pomena, za katere je izražen širši
lokalni interes,
zbiranje, urejanje in hranjenje premične kulturne dediščine.

6. MIKLAVŽEVANJE, BOŽIČNO
NOVOLETNE PRIREDITVE IN
SILVESTROVANJE
6.1 Predmet sofinanciranja so javne
prireditve za popestritev kulturnega, tradicionalnega, turističnega in
zabavnega decembrskega utripa občine Domžale, ki pomenijo prispevek
k zadovoljevanju tovrstnih potreb in
prepoznavnosti občine.
6. 2 Pogoji za sofinanciranje:
-

5.2 Pogoji za sofinanciranje:
-

-

prijavitelji so lastniki kulturne dediščine ali imajo stavbno pravico
na kulturni dediščini ali imajo v
primeru premične kulturne dediščine dovoljenje lastnika kulturne
dediščine za izvedbo prijavljenega
projekta;
imajo vsebinsko in finančno opredeljen projekt;
prijavitelji so pridobili pozitivno
mnenje pristojnega javnega zavoda, ki opravlja javno službo na
področju varstva nepremične ali
premične dediščine (pristojni javni
zavod).

5.3 Merila:
-

registrirana kulturna dediščina,
pomen kulturne dediščine v občini
Domžale,
stopnja ogroženosti kulturne dediščine,
mnenje pristojnega javnega zavoda (pozitivno mnenje, priporočilo).
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program se izvaja na območju
občine Domžale.

6.3 Merila:
-

-

-

-

-

pomen in odmevnost javne prireditve (programa) v širšem prostoru
in za občane občine Domžale ter
Občino Domžale,
javne prireditve namenjene večjemu številu udeležencev, zlasti
prireditve za otroke občine Domžale,
tradicionalne in osrednje prireditve v občini Domžale,
prireditve s priznano kvaliteto
(vsebinska zaokroženost programa v smiselno celoto, izvirnost in
aktualnost, reference izvajalcev),
prispevek k prepoznavnosti občine in pomembnost za promocijo
občine (prispevki v krajevnih/
občinskih in nacionalnih medijih
ter širše),
delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih) sredstev,
delež prostovoljnega dela pri izvedbi javne prireditve.
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IV. NADZOR NAD PORABO
SREDSTEV

V. KONČNA DOLOČBA
11. člen

10. člen
(1) Namensko porabo proračunskih
sredstev spremlja in preverja občinska uprava Občine Domžale.
(2) Upravičenec mora v primeru nenamenske porabe proračunskih sredstev ali če je v postopku dodeljevanja
sredstev navajal neresnične podatke,
na podlagi katerih so mu bila proračunska sredstva dodeljena, vrniti
prejeta proračunska sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunajo od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
(3) V primeru nenamenske porabe
proračunskih sredstev oziroma navajanja neresničnih podatkov v postopku dodeljevanja sredstev, se lahko
upravičencu omeji pravica do prijave
na podlagi tega pravilnika.
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(1) Pravilnik začne veljati 15. dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0072-22/2013
Datum: 24. 10. 2013
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 6. člena Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2013 (Ur.
vestnik Občine Domžale, št. 14/12,
6/13) in 20. člena Statuta Občine
Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo
2) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 25. seji dne 24. 10. 2013 sprejel

PRAVILNIK
ZA VREDNOTENJE
DRUŽBENIH, SOCIALNIH
IN HUMANITARNIH
PROJEKTOV IN PROGRAMOV,
KI SE SOFINANCIRAJO
IZ PRORAČUNA OBČINE
DOMŽALE
I. SPLOŠNE DOLOČBE

-

2. člen
(1) Ta pravilnik ureja sofinanciranje
družbenih in socialnih projektov in
programov iz naslednjih proračunskih
postavk:
-

1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje, merila, upravičence in postopke za vrednotenje in razdelitev proračunskih
sredstev, namenjenih za družbene
in socialne projekte in programe, ki
jih iz občinskega proračuna lahko
sofinancira Občina Domžale.
(2) Občina Domžale želi s tem pravilnikom doseči naslednje cilje:
-

spodbujati prostovoljstvo,
z javnimi sredstvi podpirati projekte oziroma programe, ki jih določa
ta pravilnik, in sicer na način sofinanciranja stroškov za te projekte
oziroma programe,
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podpirati aktivnosti v občini,
razen, če pravilnik ne določa drugače.

-

Družbeno-socialna in socialno
humanitarna društva,
Sofinanciranje programov upokojenskih in podobnih društev,
Društva s področja raziskovanja
ter tehnične kulture,
Dotacija organizacijam in društvom (Programi veteranskih
organizacij in društev),
Preventivni program za boj proti
odvisnostim,
Preventivni socialni programi za
mlade in samopomočne skupine,
Sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi.
3. člen

(1) Pravico do prijave na podlagi tega
pravilnika imajo fizične osebe, ki so
registrirane za izvajanje dejavnosti, ki
so predmet javnih razpisov, v kolikor
ni v pravilniku določeno drugače in
pravne osebe, ki niso neposredni in
posredni proračunski uporabniki.
4. člen
(1) Višina proračunskih sredstev, ki
jih Občina Domžale na podlagi tega
pravilnika dodeli posameznemu
Uradni Vestnik Št. 09/13

upravičencu, ne presega 80% načrtovanih stroškov povezanih z izvedbo
prijavljenih družbenih ali socialnih
projektov oziroma programov.
(2) Projekti in programi, ki bi sicer
izpolnjevali pogoje, niso predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika,
če so lahko predmet sofinanciranja na
podlagi drugih proračunskih postavk
občinskega proračuna, ki niso zajete
v 2. členu tega pravilnika.
5. člen
(1) Poleg pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in so opredeljeni v
III. poglavju tega pravilnika, morajo
prijavitelji vlogi priložiti tudi natančen
načrt stroškov po vrstah za izvajanje
prijavljenega družbenega ali socialnega projekta oziroma programa in
zapisnik zadnje seje zbora članov v
kolikor je prijavitelj društvo, oziroma
zapisnik zadnje seje organa upravljanja, ki ne sme biti starejši od 1 leta.
(2) Občina Domžale ne sofinancira
stroškov reprezentance (pogostitve
ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma ekskurzij, stroškov zdravljenja,
stroškov telefonije in stroškov prevozov, ki niso v neposredni povezanosti
z izvajanjem družbenega ali socialnega projekta oziroma programa.

II. POSTOPEK

gramov se upravičencem dodelijo na
podlagi postopka opredeljenega v
zakonu, ki ureja javne finance.
(2) O načinu dela se člani strokovne
komisije dogovorijo med seboj, v kolikor to ni v nasprotju z zakonom ali
tem pravilnikom.
7. člen
(1) Višina proračunskih sredstev, ki
se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb tega
pravilnika in je odvisna od rezultatov
vrednotenja vseh vlog, višine pričakovanih sredstev s strani upravičenca
ter višine razpoložljivih proračunskih
sredstev.
(2) Za posamezno vrsto družbenih
ali socialnih projektov oziroma programov se določi najnižji znesek
sofinanciranja v višini 200,00 EUR, ki
ga mora za dodelitev proračunskih
sredstev, v skladu s pogoji in merili,
doseči posamezen prijavljen družbeni
ali socialni projekt oziroma program.

III. POGOJI IN MERILA
8. člen
(1) Z Odlokom o proračunu Občine
Domžale se vsako leto določi obseg
sredstev, namenjen sofinanciranju
projektov in programov, opredeljenih
v 2. členu tega pravilnika.

6. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje družbenih in socialnih projektov in proUradni Vestnik Št. 09/13
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9. člen
1. DRUŽBENO-SOCIALNA IN
SOCIALNO HUMANITARNA
DRUŠTVA
1.1 Predmet sofinanciranja so programi družbeno socialnih in socialno humanitarnih društev oziroma
organizacij, ki izvajajo dejavnosti na
območju občine Domžale oziroma za
občane občine Domžale.

2. SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV UPOKOJENSKIH
IN PODOBNIH DRUŠTEV
2.1 Predmet sofinanciranja so programi društev upokojencev in drugih
društev, ki izvajajo aktivnosti za občane v tretjem življenjskem obdobju
v občini Domžale.
2.2 Pogoji za sofinanciranje:
-

1.2 Pogoji za sofinanciranje:
-

-

status društva oziroma organizacije, ki ima registrirano družbeno
socialno ali socialno humanitarno
dejavnost,
z ustreznim aktom urejeno dodeljevanje humanitarnih pomoči ter
vodenje ustreznih evidenc,
izvajanje programa na območju
občine Domžale oziroma za občane občine Domžale.

1.3 Merila:
-

-

obseg programa, namenjen občanom Občine Domžale,
obseg družbene in socialne dejavnosti, vključno s pomočjo določenim družbenim skupinam,
obseg dobrodelne in humanitarne
dejavnosti ter skrb za brezdomce,
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev (natančno
opredeljeni viri financiranja, pričakovani delež sofinanciranja),
delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.
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-

status društva, ki izvaja dejavnosti
za starejše občane, s sedežem v
občini Domžale,
društvo izvaja aktivnosti za starejše občane v občini Domžale.

2.3 Merila:
-

-

obseg dejavnosti za občane v
tretjem življenjskem obdobju Občine Domžale (pogostost izvajanja
dejavnosti, raznolikost dejavnosti),
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.

3. DRUŠTVA S PODROČJA
RAZISKOVANJA TER TEHNIČNE
KULTURE
3.1 Predmet sofinanciranja so projekti
oziroma programi društev s področja
tehnične kulture, ki izvajajo dejavnost na območju občine Domžale in
pomenijo prispevek k zadovoljevanju
tovrstnih potreb občanov občine
Domžale.
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3.2 Pogoji za sofinanciranje:

4.2 Pogoji za sofinanciranje:

-

-

-

status društva, ki ima registrirano
ali v temeljnem aktu opredeljeno
dejavnost s področja raziskovanja
in tehnične kulture,
društvo izvaja dejavnost na območju občine Domžale.

-

status društva oziroma organizacije, ki ima registrirano veteransko
ali podobno dejavnost,
izvajanje dejavnosti na območju
občine Domžale oziroma za občane občine Domžale.

4.3 Merila:
3.3 Merila:
-

-

obseg programa, namenjen občanom Občine Domžale,
jasno opredeljeni cilji in nameni projektov oziroma programov,
doseganje izjemnih individualnih
ali skupinskih rezultatov v preteklem koledarskem letu (priznanja,
nagrade, pohvale),
izvirnost, inovativnost, kakovost
programov,
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.

4. DOTACIJA ORGANIZACIJAM
IN DRUŠTVOM (PROGRAMI
VETERANSKIH ORGANIZACIJ
IN DRUŠTEV)
4.1 Predmet sofinanciranja so programi veteranskih društev in organizacij,
ki izvajajo dejavnosti na območju
občine Domžale oziroma za občane
občine Domžale.

-

-

5. PREVENTIVNI PROGRAMI ZA
BOJ PROTI ODVISNOSTIM
5.1 Predmet sofinanciranja so preventivni projekti oziroma programi za boj
proti odvisnostim.
5.2 Pogoji za sofinanciranje:
-

-

prijavitelj je fizična ali pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost s
področja preventivnih programov
za boj proti odvisnostim,
projekt oziroma program se izvaja
na območju občine Domžale.

5.3 Merila:
-

Uradni Vestnik Št. 09/13

obseg dejavnosti, namenjene
občanom Občine Domžale (organizacija prireditev občinskega
pomena, organizacija družabnih
in drugih oblik dejavnosti, sodelovanje z mlajšimi generacijami),
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.

jasno opredeljeni cilji in nameni projektov oziroma programov,
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-

-

delež udeležencev projekta oziroma programa, občanov Občine
Domžale,
izvirnost, inovativnost, kakovost
projektov oziroma programov
(program prilagojen starosti udeležencev, strokoven kader, program
je bil v preteklem letu že izvajan,
uporaba sodnih znanj o zasvojenosti in metod dela, aktivno vključevanje udeležencev),
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.

6. PREVENTIVNI SOCIALNI
PROGRAMI ZA MLADE IN
SAMOPOMOČNE SKUPINE

-

-

izvirnost, inovativnost, kakovost
programov oziroma projektov
(program prilagojen starosti udeležencev, strokoven kader, program
je bil v preteklem letu že izvajan,
uporaba sodnih znanj in metod
dela, aktivno vključevanje udeležencev),
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.

7. SOFINANCIRANJE
PROJEKTOV IN PROGRAMOV
DELA Z MLADIMI
7.1 Predmet sofinanciranja so projekti
oziroma programi za delo z mladimi.

6.1 Predmet sofinanciranja so preventivni socialni projekti oziroma
programi za mlade in samopomočne
skupine.

7.2 Pogoji za sofinanciranje:

6.2 Pogoji za sofinanciranje:

-

-

-

prijavitelj je fizična ali pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost
s področja preventivnih socialnih
programov za mlade in samopomočne skupine,
program oziroma projekt se izvaja
na območju občine Domžale.

6.3 Merila:
-

jasno opredeljeni cilji in nameni
projektov oziroma programov,
delež udeležencev projekta
oziroma programa občanov Občine Domžale,
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-

fizična in pravna oseba, ki ima
registrirano dejavnost s področja
za delo z mladimi,
program oziroma projekt se izvaja
na območju občine Domžale ali za
občane občine Domžale.

7.3 Merila:
-

-

jasno opredeljeni cilji in nameni
projektov oziroma programov
(starostne skupine, katerim je
program namenjen, namenjeno
otrokom iz socialno ogroženih
družin),
pričakovano število vključene
mladine, občanov občine Domžale,
izvirnost, inovativnost, kakovost
programov oziroma projektov (program prilagojen starosti udeležencev, strokoven kader, sodelovanje
Uradni Vestnik Št. 09/13

-

z vrtci, šolami, centri za socialno
delo, program je v preteklem letu
že bil izvajan, program uporablja
sodobna znanja in spoznanja ter
metode dela, aktivno vključevanje
udeležencev),
delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.

IV. NADZOR NAD PORABO
SREDSTEV
10. člen
(1) Namensko porabo proračunskih
sredstev spremlja in preverja občinska uprava Občine Domžale.

V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(1) Pravilnik začne veljati 15. dan po
objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0072-22/2013
Datum: 24. 10. 2013
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.

(2) Upravičenec mora v primeru nenamenske porabe proračunskih sredstev ali če je v postopku dodeljevanja
sredstev navajal neresnične podatke,
na podlagi katerih so mu bila proračunska sredstva dodeljena, vrniti
prejeta proračunska sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunajo od dneva nakazila do
dneva vračila sredstev.
(3) V primeru nenamenske porabe
proračunskih sredstev oziroma navajanja neresničnih podatkov v postopku dodeljevanja sredstev, se lahko
upravičencu omeji pravica do prijave
na podlagi tega pravilnika.
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Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 23/07 – popr. in 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG in 57/12), 6.
člena Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil
storitev – uradno prečiščeno besedilo (Ur. vestnik Občine Domžale št. 10/03,
7/04, 10/05 in 6/06), 19. člena Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za
podeljevanje koncesije za pomoč družini na domu ter Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07 in 51/08 – NPB, 5/09, 6/12) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur.
vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski
svet Občine Domžale na svoji 25. seji dne 24. 10. 2013 sprejel

SKLEP
O SPREJEMU CENE ZA POMOČ
DRUŽINI NA DOMU
1. Občinski svet Občine Domžale sprejme ekonomsko ceno storitve pomoč
družini na domu, ki znaša:
- ob delavnikih (tudi soboto)............................................ 16,28 € na efektivno uro,
- v nedeljo ali nočnem času..............................................22,42 € na efektivno uro,
- na dan državnega praznika in dela prostega dne.... 23,74 € na efektivno uro.

2. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 7,73 € na efektivno
uro, ne glede na čas oziroma dan izvajanja storitve, razliko do ekonomske
cene storitve na efektivno uro subvencionira Občina Domžale.
3. Cene storitve pomoči na domu veljajo od 01. 11. 2013 dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-27/2013
Datum: 24. 10. 2013
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05,
25/08), 78. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. list RS, št. 12/96 in 64/01), Zakona o spremembi in dopolnitvah o sistemu
plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 46/13) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je
Občinski svet Občine Domžale na svoji 25. seji dne 24. 10. 2013 sprejel

SKLEP
O SPREJEMU SPREMEMBE CEN PROGRAMOV
VRTCA DOMŽALE, VRTCA URŠA IN OSNOVNE ŠOLE ROJE
1. Cene programov vrtcev, ki opravljajo javno službo znašajo mesečno na
otroka:
- za otroke I. starostnega obdobja je cena programa 420,00 EUR,
- za otroke II. starostnega obdobja, kombinirani oddelek in oddelek otrok
starih od 3-4 leta je cena programa 320,00 EUR,
- za razvojni oddelek je cena programa 951,67 EUR,
- stroški živil v ceni za otroke I. starostnega obdobja znašajo 31,71 EUR.
- stroški živil v ceni za otroke II. starostnega obdobja znašajo 32,34 EUR,
- mesečni strošek staršev za izvajanje cicibanovih uric znaša 5 EUR.
2. Vrtcu Domžale se, upoštevaje dodatne stroške poslovanja, zaradi delovanja
na številnih lokacijah znotraj občine, zagotavljajo proračunska sredstva
izven cene programa največ do višine 3.300,00 EUR mesečno za leto 2013
in v času do naslednje spremembe cene programa.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine
Domžale in se uporablja od 1.11.2013 dalje.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-29/2013
Datum: 24. 10. 2013
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale,
št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine Domžale na
svoji 25. seji dne 24. 10. 2013 sprejel

SKLEP
O SEZNANITVI S POROČILOM
O SOCIALNEM POLOŽAJU MLADE IN
STAREJŠE GENERACIJE
V OBČINI DOMŽALE
1. Občinski svet Občine Domžale se seznani s Poročilom o socialnem položaju
mlade in starejše generacije v Občini Domžale.
2. Občinska uprava naj prouči posamezna poročila in pripombe ter opozorila
v povezavi s pripombami občinskega sveta in pripravi morebitne ukrepe
do konca februarja.

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-30/2013
Datum: 24. 10. 2013
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04,
92/05, 108/09, 57/12) in 20. člena Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 9/11 – uradno prečiščeno besedilo 2) je Občinski svet Občine
Domžale na svoji 25. seji dne 24. 10. 2013 sprejel

SKLEP
O SPREJEMU UKINITVE
STATUSA JAVNEGA DOBRA
Ukine se status javnega dobra pri zemljiščih:
parc.št.
2784/1
2784/2
2799/4
505/1
1054/2
1054/3
1054/4
1136/6
5461/5
1044/2
488/2
1202/8
1202/11
1202/12
1202/13
452/2

katastrska občina
Domžale
Domžale
Domžale
Študa
Rova
Rova
Rova
Brezovica
Domžale
Rova
Študa
Radomlje
Radomlje
Radomlje
Radomlje
Dragomelj

ID znak
1959-2784/1-0
1959-2784/2-0
1959-2799/4-0
1963-505/1-0
1935-1054/2-0
1935-1054/3-0
1935-1054/4-0
1958-1136/6-0
1959-5461/5-0
1935-1044/2-0
1963-488/2-0
1936-1202/8-0
1936-1202/11
1936-1202/12
1936-1202/13
1758-452/2-0

OBČINA DOMŽALE
Občinski svet
Številka: 0073-31/2013
Datum: 24. 10. 2013
ŽUPAN
TONI DRAGAR, l.r.
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