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ZADEVA:

PRAVllNIK 0 SOFINANCIRANJU CEBELARSKEDEJAVNOSTI
V OBCINI DOM:ZAlE - SKRAJSANI POSTOPEK

NAMEN:

SPREJEM PRAVllNIKA IN RAZDElITEV NACRTOVANIH
SREDSTEVV PRORACUNU OBCINE DOM:ZAlE

PRAVNA PODLAGA:

20. elen Statuta
Obeine
Domzale, st. 9/11 - UPB2)

PREDlAGATELJ:

Toni DRAGAR, zupan Obeine Domzale

POROCEVAlCA:

Toni DRAGAR, zupan Obeine Domzale

Domzale

(Ur. vestnik

Obeine

mag. Marjeta PODPESKAR OMAHEN, vodja Oddelka za
finance in gospodarstvo

DElOVNI TElESI:

Odbor za gospodarstvo
Statutarno

FINANCNE POSlEDICE:

pravna komisija

Sredstva
za sofinanciranje
eebelarske
dejavnosti
so
zagotovljena v proracunu obcine Domzale za leto 2017 na
proracunskl postavki 112208.

Davcna stevilka. SI 62862006
Maticna stevilka. 5880513000
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OBRAZlOZITEV:
Pri sprejemu

proracuna

obCine Domzale za leta 2017 in 2018 smo zagotovili

sredstva za sofinanciranje
sofinanciranju
temelj

cebelarske dejavnosti

v obCini Domzale. Prilozen Pravilnik

0

cebelarske dejavnosti v obCini Domzale (v nadaljevanju: Pravilnik) predstavlja

za izvedbo javnega

upravicence

financna

razpisa in razdelitev zagotovljenih

do proracunskih

sredstev in postopek

sredstev. Pravilnik doloca

na podlagi

katerega

se ta sredstva

dodeljujejo.
Merila na podlagi katerih obcinska uprava odloca
osnovi predlogov,

0

dodelitvi sredstev so bila oblikovana na

ki smo jih v casu priprave proracuna prejeli

5

strani svetnikov. Financna

sredstva se bodo dodelila predvsem za programe cebelarskih drustev, ki bodo:
- organizirali prireditve na vseh ravneh,
- izobrazevali svoje dane in obcane,
- vodili krozke na osnovnih selah,
- pripravljali in izvajali razstave

5

cebelarsko vsebino ter

- oblikovali cebelarsko ucno pot.

o

dodelitvi

sredstev bo obcinska uprava odloCila z odlocbo, posamezno drustvo pa bo po

dokoncnosti
dodelila

odlocbe podpisalo pogodbo

z dvema dotacijama.

0

sofinanciranju.

Financno in vsebinsko

Sredstva se bodo upravicencern

poroCilo bodo

morali

upravicenci

predlozif najkasneje do 30. 11. za tekoce leto.

PREDlOG SKlEPA:
1.) Obcinski

svet Obcine

Dornzale

sprejrne

dejavnosti v obcini Dornzale.
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Pravilnik

0

sofinanciranju

cebelarske

Na podlagi 6. elena Odloka

0

proracunu ObCine Domzale za leta 2017 (Uradni vestnik Obcine

Dornzale, st. 09/16) in 20. elena Statuta ObCine Domzale (Uradni vestnik ObCine Dornzale, st.
09/11 - Uradno preeiseeno besedilo 2) je ObCinski svet Obcine Dornzale na svoji
dne

. sep

sprejel

o

PRAVllNIK
SOFINANCIRANJU eEBELARSKE DEJAVNOSTI V OBelNI DOMZAlE

I.

SPLOSNEDOLOCBE
1. den

Ta pravilnik

doloca

upravrcence

do

proracunskih

sredstev,

namenjenih

sofinanciranju

cebelarske dejavnosti v ObCini Domza!e in postopek, na podlagi katerega se upravicencern ta
sredstva dodeljujejo.
Visina proracunskih
posameznim

sredstev, ki jih bo Obcina Dornzale na podlagi tega pravilnika dodelila

upravicencem,

ne

bo

presegala

osemdeset

(80) odstotkov

nacrtovanih

upravicenih stroskov, povezanih z izvedbo posameznih programov cebelarskih drustev.
Do sofinanciranja na podlagi tega pravilnika niso upraviceni programi cebelarskih drustev, ki
so predmet sofinanciranja na podlagi drugih postavk obCinskega proracuna,

II.

UPRAVICENCI
2.

den

Pravico do sredstev na podlagi tega pravilnika lahko pridobijo cebelarska drustva, ki:
imajo svoj sedez na obmoqu ObCine Dornzale,
so registrirana najmanj enG leto,
imajo urejeno evidenco

0

danstvu in

predlozijo financni in vsebinski program dejavnosti drustva za tekoce leto.

III.

POSTOPEK

3. den
Sredstva iz prvega elena tega pravilnika se upravicencern dodelijo na podlagi javnega razpisa.
ObCinska uprava pripravi besedilo javnega razpisa in poskrbi za njegovo objavo v obCinskem
glasilu.
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4.

den

Javni razpis iz prejsnjeqa dena tega pravilnika mora vsebovati:
visino

proracunskih

sredstev, namenjenih

sofinanciranju

cebelarske

dejavnosti

v

ObCini Dornzale,
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati cebelarska drustva, da bi bila upravicena do sredstev
na podlagi javnega razpisa,
merila na podlagi katerih obcinska uprava odloca

0

dodelitvi sredstev ter

naCin oddaje vlog in rok za njihovo oddajo.

5. den
Programi cebelarskih drustev, ki so predmet

sofinanciranja

na podlagi tega pravilnika

In

merila za njihovo tockovanje so:
PROGRAM CEBELARSKEGADRUSTVA

MERILO ZA TOCKOVANJE

PRIREDITVE
Organiziranje in izvedba prireditve
- na obCinski ravni
- na medobcinski ravni
- na drzavni in rneddrzavni ravni
Sodelovanje na drugih prireditvah
IZOBRAZEVANJE

Do 20 tock

-

-

-

Organizacija
in
izvedba
seminarjev,
predavanj, tecajev, izobrazevarje
clanov
drustva,
- vodenje krozkov na osnovnih selah
PROMOCIJSKA DEJAVNOST
- Priprava in izvedba razstav,
- vzpostavitev cebelarske ucne poti
DRUGE AKTlVNOSTI
Aktivnosti, ki niso zajete z zgornjimi merili, so pa
pomembne za spodbujanje cebelarske dejavnosti v
obCini

5
5
5
5

tock
tock
tock
tock

Do 10 tock
5 tock

-

5 tock
Do 15 tock
- 5 tock
- 10 tock
Do 5 tock

Stroski reprezentance (pogostitve ipd.), obdaritev, izletov oz. ekskurzij telefonije in prevozov
niso upraviceni stroski v skladu

5

tem pravilnikom.

6. den
ObCinska uprava obravnava prispele vloge in odloca
uporablja dolocbe Zakona
ObCinska uprava

0

0

0

dodelitvi sredstev. Pri tem smiselno

splosnern upravnem postopku.

dodelitvi sredstev odloci z odlocbo.
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7. den
Dokoncna

odlocba

0

dodelitvi

sredstev je

pravna

podlaga

za sklenitev

pogodbe

0

sofinanciranju, ki jo z upravicencem sklene zupan.
Obvezne sestavine pogodbe

0

sofinanciranju so:

naziv in sedez upravicenca,
visina dodeljenih sredstev,
navedba tistih programov upravicenca, za katere so mu bila dodeljena sredstva in
nacin nadzora nad namensko porabo dodeljenih sredstev.

8. den
Upravicencem se sredstva dodelijo v obliki dveh dotacij. IzplaCilo prve dotacije je predvideno
takoj po sklenitvi pogodbe
po predlozitvi

0

sofinanciranju. IzplaCilo druge je predvideno v tridesetih dneh

popolnega financneqa in vsebinskega porocila

0

namenski porabi dodeljenih

sredstev, najkasneje do 30. 11. za tekoce leto.

o popolnosti

porocila iz prvega odstavka odloca obcinska uprava.

IV.

KONCNA DOLOCBA

9. den
Ta pravilnik zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obcine Oornzale.

OBCINA DOMZALE
OBCINSKI SVET
Stevilka:
Datum:
Zupan
Toni DRAGAR
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