Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12–ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18–ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20ZIUOOPE) in Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2022 (Uradni list RS, št. 194/21),
Občina Sevnica objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij
v Občini Sevnica v letu 2022
1. Predmet javnega poziva:
Predmet javnega poziva je sofinanciranje izvajanja programov veteranskih organizacij, ki
delujejo na območju Občine Sevnica in katerih vsebina vključuje:
- organizacijo prireditev občinskega pomena (proslave, žalne in spominske
slovesnosti…),
- informiranje in svetovanje svojim članom,
- skrb za spomenike in spominska obeležja,
- organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja,
obletnice…),
- obujanje in negovanje tradicije.
2. Pogoji sofinanciranja:
Na poziv se lahko prijavijo društva, ki izvajajo programe veteranskih organizacij in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež na območju Občine Sevnica,
- dejavnost izvajajo na območju Občine Sevnica,
- sodelujejo z organi Občine Sevnica in jih obveščajo o svojih aktivnostih,
- redno delujejo najmanj dve leti,
- opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
prijavljenih programov,
- prijavitelji niso pridobili sredstev za izvedbo prireditev, ki so predmet tega poziva, na
osnovi drugih razpisov Občine Sevnica.
Programi, ki so že sofinancirani s strani Občine Sevnica na drugi osnovi, na tem pozivu ne
morejo biti sofinancirani.
3. Merila za dodeljevanje sredstev:
− število članov s statusom,
− program dela,
− opisane in časovno opredeljene aktivnosti programa,
− program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa (lastna sredstva, javna sredstva, sredstva uporabnikov/uporabnic,
sredstva iz drugih virov).
4. Način točkovanja:
Za vsa našteta merila bo točkovanje sledeče:
0 točk

ne izpolnjuje (oz. ima najmanj članov)

1 točka

slabo izpolnjuje

2 točki

ne izpolnjuje v celoti

3 točke

povsem izpolnjuje (oz. ima največ članov)

1

Točkovanje za merilo 1 se opravi tako, da se društva primerjajo med seboj in dobi društvo z
največ člani največ točk (3), društvo z najmanj člani pa najmanj točk (0).
5. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2022: 7.000,00 EUR.
6. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2022.
7. Oddaja in rok prijave:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do vključno 25.2.2022 na naslov Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto najpozneje do
25.2.2022 (datum poštnega žiga na dan 25.2.2022).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI POZIV ZA
SOFINANCIRANJE VETERANSKIH ORGANIZACIJ V LETU 2022« na prednji strani ter
obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja ali opremljena z obrazcem za opremo
kuverte. Prijave, ki ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene.
8. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela v roku enega
tedna po zaključenem zbiranju vlog. Odpiranje ne bo javno.
OPOZORILO: Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali jih ne bo vložila upravičena
oseba, bodo zavržene s sklepom. Pošiljatelji vlog, katerih vloge ne bodo popolne,
bodo pozvani k dopolnitvi. Vlogo mora pošiljatelj dopolniti v osmih dneh od dneva
vročitve poziva. Če pošiljatelj vloge ne bo dopolnil v zahtevanem roku, bo vloga
zavržena s sklepom.
9. Izid javnega poziva:
Prijavitelji bodo o izidu javnega poziva pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma
ocenjevanja prijav.
Občina Sevnica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju dejavnosti in
programov v okviru sredstev zagotovljenih v sprejetem proračunu za leto 2022.
Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega
javnega razpisa.
10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo dokumentacijo:
Dokumentacija je od 14.1.2022 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica www.obcina-sevnica.si ali pa jo zainteresirani v tem roku dvignejo na Občini
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
11. Dodatne informacije in pojasnila:
Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, tel. št. 07 81 61 262 ali 041 480
091, e-pošta: maja.grabrijan@obcina-sevnica.si.
Številka: 139-0001/2022
Datum: 14.1.2022
Srečko Ocvirk,
Župan Občine Sevnica
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