Na podlagi Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB) je Svet krajevne skupnosti
Sevnica na svoji 11. redni seji, dne 23.2.2021, sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju dejavnosti društev in zavodov, ki so registrirana in
delujejo na območju krajevne skupnosti Sevnica
1. člen
Pravilnik določa merila in pogoje za sofinanciranje dejavnosti društev in zavodov (v
nadaljevanju: prijavitelj), ki so registrirana in delujejo na območju krajevne skupnosti Sevnica
(v nadaljevanju: Krajevne skupnosti).
2. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev in zavodov se dodelijo prijaviteljem
na osnovi javnega razpisa in pravočasne, pravilne ter popolne vloge.
(2) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Sevnica ter spletni strani Krajevne
skupnosti.
3. člen
Krajevna skupnost vsako leto nameni sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev in
zavodov prosilcem v okviru razpoložljivih sredstev. Znesek sredstev določi Svet krajevne
skupnosti na redni seji, razpisni pogoji se objavijo praviloma v marcu za tekoče leto.







4. člen
Prosilci za sofinanciranje dejavnosti so lahko tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
da imajo sedež v krajevni skupnosti Sevnica,
da imajo sedež drugje, vendar aktivno deluje v Krajevni skupnosti skupina nad 10
članov društva ali zavoda,
da je iz njihovih dejanj v preteklosti jasno razvidna dejavna funkcija na njihovem
področju,
da sodelujejo z organi krajevne skupnosti Sevnica in jih obveščajo o svojih aktivnostih,
da s svojim delom posredno promovirajo krajevno skupnost, prispevajo v korist
krajanov, bodisi na področju športa, družbeno kulturne dejavnosti, kreativnih
dejavnosti, na področju ohranjanja podeželja in običajev, humanitarnem ter ostalih
področjih.





5. člen
Vloga za dodelitev sofinanciranja dejavnosti društvom mora vsebovati:
ime in naslov vlagatelja ter osnovne podatke o vlagatelju,
kratek opis prireditve, projekta, dejavnosti, ki jih društvo namerava izvesti v letu podane
vloge,
finančno konstrukcijo prireditve, projekta, dejavnosti,
število aktivnih članov,
potrdilo o registraciji prijavitelja.






6. člen
Kriteriji, ki bodo vplivali na višino upravičenih sredstev prijavitelja, so:
število aktivnih članov društva,
število izvedenih dejavnosti, projektov oziroma dogodkov v preteklem letu,
pomen in vloga društva za krajevno skupnost,
aktivno sodelovanje s krajevno skupnostjo,







število let aktivnega delovanja društva.
izredni dogodki (npr. obletnice, ipd.).

7. člen
Krajevna skupnost iz naslova sofinanciranja dejavnosti sofinancira tudi prireditve, ki so
neposredno vezane na praznovanje krajevnega praznika Krajevne skupnosti. Prosilci, ki želijo
sodelovati, morajo k prošnji dodatno priložiti program sodelovanja pri krajevnem prazniku, ki
bi ga želeli izvesti ob praznovanju krajevnega praznika.
8. člen
(1) Vloge prijaviteljev bo obravnavala imenovana komisija za vodenje postopka javnega
razpisa za sofinanciranje društev in zavodov s strani sveta krajevne skupnosti Sevnica (v
nadaljevanju komisija), ki točkuje vse prejete vloge glede na vsebino vlog ter višino
razpoložljivih sredstev in števila prijaviteljev. Sklep o dodelitvi sredstev sprejme svet Krajevne
skupnosti.
(2) Krajevna skupnost finančna sredstva na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti in
pogodbe o sofinanciranju nakaže na transakcijski račun prijavitelja v roku 30 dni od podpisa
pogodbe o sofinanciranju.
9. člen
Prosilci, ki so upravičeni do sredstev za delovanje, so dolžni Krajevni skupnosti
predložiti poročilo o svojih aktivnostih in projektih najkasneje do 31.januarja za preteklo leto.
Poročilo mora vsebovati vsebinski in finančni del, z ustreznimi dokazili (računi, fotografijami,
itd.).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji sveta krajevne skupnosti,
objavi pa se na spletnih straneh Občine Sevnica in Krajevne skupnosti Sevnica. Z dnem
začetka veljave tega pravilnika vsi prejšnji pravilniki prenehajo veljati.
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