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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zavodov, ki so registrirana in delujejo na
območju Krajevne skupnosti Sevnica, Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19 a, p. Sevnica, objavlja

Javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti društev in zavodov, ki so registrirana in delujejo na območju
Krajevne skupnosti Sevnica za leto 2022.
I.

Vsebina javnega razpisa

I. Naročnik:
Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društvom in zavodom, ki so registrirana in
delujejo na območju krajevne skupnosti Sevnica. Sofinanciranje je upravičeno tudi društvom ali
zavodom, ki so registrirana drugje v Republiki Sloveniji, v krajevni skupnosti Sevnica pa aktivno deluje
skupina večja od 10 članov.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo društva oziroma drugi izvajalci, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
•
da imajo sedež v krajevni skupnosti,
•
da imajo sedež drugje v Republiki Sloveniji, vendar aktivno deluje v krajevni skupnosti Sevnica
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 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.
IV. Višina razpoložljivih sredstev :
Predvidena višina sredstev namenjenih za sofinanciranje v letu 2022 je 12.000,00 €. Za dodatni
program, ki ga bodo prijavitelji prijavili v okviru sodelovanja praznovanja krajevnega praznika se v letu
2022 od tega zagotovi 1.000,00 €.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18050/412000 – Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam. Sredstva se delijo na podlagi kriterijev iz pravilnika.
V. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebni pogoji:
• vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa;
• vlagatelji, ki so redno oz. v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do krajevne
skupnosti.
Oba posebna pogoja morata biti izpolnjena.
2. Merila za izbor:
Prijaviteljem se sredstva delijo glede na doseženo število točk posameznega prijavitelja, sorazmerno
glede na skupno število točk vseh prijaviteljev. Višina oziroma vrednost točke se ugotovi po pregledu
vseh prijav in glede na višino razpoložljivih sredstev.
• Število dejansko aktivnih članov v društvu ali zavodu:
do 10 točk
Prijavitelj vpiše število vseh članov in število dejansko aktivnih članov.
• Vloga in pomen društva ali zavoda oziroma sodelovanje s KS:
do 10 točk
Prijavitelj opiše pomen društva ali zavoda in dosedanje sodelovanje s krajevno skupnostjo.
• Število predvidenih dogodkov v letu 2022:
do 80 točk
Prijavitelj navede predvidene prireditve oziroma projekte v letu 2022 (od 1.1.2022 do 31.12.2022),
njihovo terminsko in prostorsko izvedbo, namen prireditve, število aktivnih udeležencev v posamezni
prireditvi, finančno konstrukcijo za posamezno prireditev.
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3. Sodelovanje pri krajevnem prazniku 2022:
Krajevna skupnost Sevnica iz naslova sofinanciranja dejavnosti društvom ali zavodom pomaga
sofinancirati tudi projekte, ki so neposredno vezani na praznovanje krajevnega praznika, ki je v
mesecu maju. Prijavitelji, ki želijo sodelovati, lahko v tekočem letu k vlogi dodatno priložijo program, ki
bi ga želeli izvesti ob praznovanju krajevnega praznika skupaj s sodelovanjem s krajevno skupnostjo.
Komisija bo izbrala prijavitelja ali pa več prijaviteljev, ki bodo videli dodano vrednost dogodka
samostojno ali s povezovanjem in sodelovanjem več društev. Termin dogodka se bo prilagodil
organizaciji prijavitelja.
VI. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k vlogi. Prijavni
obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in finančno ovrednotenje
posameznih izvedenih aktivnosti, ki so predmet razpisa.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
1. osnovne podatki prijavitelja
2. kratek opis vsake posamezne prireditve, projekta, dejavnosti, ki jih društvo namerava izvesti v
letu 2022,
3. finančno konstrukcijo prireditve, projekta, dejavnosti,
4. število aktivnih članov,
5. število let aktivnega dela društva,
6. pomen in vloga društva za krajevno skupnost,
7. izredni dogodki (npr. obletnice, ipd.).
VII. Rok za prijavo in način prijave:
Prijavo na razpis z zahtevanimi prilogami je potrebno oddati osebno ali po pošti v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja, do 1.4.2022 na naslov: Krajevna skupnost Sevnica, Glavni trg 19
a, 8290 Sevnica, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DEJAVNOSTI DRUŠTEV IN ZAVODOV V LETU 2022« na prednji strani (vzorec opreme ovojnice je
sestavni del razpisnih pogojev). Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane na pošti najpozneje
1.4.2022 (datum poštnega žiga: 1.4.2022).
VIII. Obravnava vlog:
Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev (odpiranje prejetih vlog
ne bo javno) komisija krajevne skupnosti. Vse prispele in popolne vloge bo komisija krajevne
skupnosti ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa.
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme svet krajevne skupnosti.
Upravičencu bodo sredstva nakazana 30 dan po podpisu pogodbe o sofinanciranju.
IX. Informacije:
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave dvignejo v času uradnih ur v
prostorih Občine Sevnica (pri referentki za krajevne skupnosti) in na spletni strani Občine Sevnica
(http://www.obcina-sevnica.si/) pod zavihek Krajevne skupnosti, ikona Krajevna skupnost Sevnica.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Stanka Žičkar, tel. 041 880 522, email:zickar.stanka@gmail.com.
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(izpolni vložišče)
Datum in ura prejema:

(izpolni vlagatelj)

Vlagatelj:
(polni naziv in naslov)

PREJEMNIK

KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA
Glavni trg 19a
8290 SEVNICA
Oznaka ponudbe:

»NE ODPIRAJ«

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI
DRUŠTEV IN ZAVODOV V LETU
2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPREMA OVOJNICE
Z obrazcem opremite vlogo tako, da zgornjo tabelo prilepite na sprednjo stran zaprte
ovojnice in dopolnite podatke o vlagatelju. Rok za oddajo prijave do 1.4.2022.
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II. Obrazci za prijavo
Obrazec A
PODATKI O PRIJAVITELJU

Naziv prijavitelja: ____________________________________________________________
Naslov prijavitelja: ___________________________________________________________
Davčna številka: ________________________

Matična številka: ___________________

Zastopnik prijavitelja: ________________________________________________________
Kontaktna oseba:____________________________________________________________
Telefon kontaktne osebe: _____________________________________________________
E-naslov: __________________________________________________________________
IBAN račun: ________________________________________, odprt pri: _______________
Število vseh članov društva: ___________
Število aktivnih članov društva: _________
KRATEK OPIS OSNOVNIH DEJAVNOSTI PRIJAVITELJA, ČAS AKTIVNEGA
DELOVANJA, DOSEŽKI PRIJAVITELJA IPD.:

Kraj in datum:
............................................

Podpis odgovorne osebe
Žig:

.....................................................
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Obrazec B
PRIREDITEV, DOGODEK, DEJAVNOST V LETU 2022
Naziv prireditve, dogodka, dejavnosti (možno je navesti več prireditev ali dodati več
obrazcev B):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Opis ali scenarij prireditve, dogodka, dejavnosti (kraj, čas, aktivni udeleženci
prireditve, predvideno število obiskovalcev, pomen projekta (krajevni, občinski,
regijski, državni projekt)):

Finančna konstrukcija dogodkov (dogodke dodajate po potrebi):
Zap. št.
dogodka

Namen stroška

Predvidena
višina stroška
v EUR

Lastna
sredstva
DA / NE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pričakovana višina zneska sofinanciranja dejavnosti krajevne skupnosti: ______________ €.
Sredstva Občine Sevnica: ________________________ €.
Lastna sredstva: ________________________________€.
Druga sredstva: ________________________________ €.
SKUPAJ: _____________________________________ €.
Kraj in datum:
............................................

Podpis odgovorne osebe
Žig:

.....................................................
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Obrazec C
»PROGRAM SODELOVANJA PRI KRAJEVNEM PRAZNIKU 2022«
Naziv prireditve, dogodka:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Opis ali scenarij prireditve, dogodka, dejavnosti (kraj, čas, aktivni udeleženci
prireditve, predvideno število obiskovalcev):

Finančna konstrukcija stroškov (stroške dodajate po potrebi):
Zap. Namen stroška
št.

Predvidena Lastna
višina
sredstva
stroška v
DA / NE
EUR

1.
2.
3.
4.
5.
Pričakovana višina zneska sofinanciranja dejavnosti krajevne skupnosti: ______________ €.
Sredstva Občine Sevnica: _____________________________ €.
Lastna sredstva: ____________________________________ €.
Druga sredstva: _____________________________________ €.
SKUPAJ: __________________________________________ €.

Kraj in datum:
............................................

Podpis odgovorne osebe
Žig:

.....................................................
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Obrazec D
POROČILO za leto 2022
Ime prijavitelja: ___________________________________________________________
Zap.
št.

Ime prireditve, datum in kraj izvedbe
(prireditve in dogodke dodajate po potrebi)

Prejeta
sredstva po
pogodbi s
KS za leto
2022

Dejanski
končni
stroški
prireditve

Število
prilog
(kopije
računov
ipd.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POROČILO O IZVEDENIH PRIREDITVAH V PRETEKLEM LETU (poročilo mora s kratkim
opisom vključevati izvedene dejavnosti, prireditve, projekte, humanitarne aktivnosti)

Kraj in datum:
............................................

Podpis odgovorne osebe
Žig:

.....................................................

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev in zavodov, ki so registrirana in
delujejo na območju krajevne skupnosti Sevnica za leto 2022.

Obrazec E
POGODBA O SOFINANCIRANJU

ki jo skleneta
KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA , ki jo zastopa predsednica Stanka Žičkar,
davčna številka: 65049373, matična številka: 5018838000
(v nadaljevanju: financer)
in
____________________________________________________________, ki ga zastopa
__________________________________________________________,
identifikacijska davčna številka: _____________, matična številka: ___________________
(v nadaljevanju: izvajalec)
1. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje dejavnosti izvajanja prireditev/dogodka/dejavnosti (v
nadaljevanju: projekta).
Sredstva v višini ____________ eur so namenjena za izvedbo projekta, ki ga je izvajalec
naslovil na krajevno skupnost Sevnica.
2. člen
Krajevna skupnost se zaveže, da bo na transakcijski račun izvajalca, IBAN račun št:
_______________________________, nakazala znesek iz 1. člena te pogodbe 30. dan po
podpisu pogodbe.
3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo dobljena sredstva
dejavnosti/projekta iz 1. člena te pogodbe.

uporabil

izključno

za

izvedbo

4. člen
Najkasneje do 31.1. naslednjega leta je izvajalec dolžan krajevni skupnosti posredovati
poročilo o izvedbi projekta in če to krajevna skupnost posebej zahteva, predložiti tudi
dokazila o uporabi sredstev v obliki finančnega poročila.
Krajevna skupnost si pridržuje pravico, da v 30. dneh od prejema poročil iz prejšnjega
odstavka, ob morebitni ugotovitvi njihove nezadostnosti ali neustreznosti, zahteva dodatna
dokazila, s katerimi bo izvajalec izkazal porabo celotnih sredstev skladno s to pogodbo. Za
predložitev dodatnih dokazil postavi krajevna skupnost izvajalcu ustrezen rok, ki ne sme biti
krajši od 8 dni in ne daljši od 30 dni.
V primeru, da izvajalec ne predloži zahtevanih poročil in dodatnih dokazil v danem roku, ki je
določen v tem členu, je dolžan povrniti celotna sredstva za zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva prejema le-teh do dneva vračila.
5. člen
Pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
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organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.
6. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za
reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Sevnici.
7. člen
Pogodba je sklenjena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, financer
dva izvoda. Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Številka: 610-0007/2022
Datum:

Financer:
Krajevna skupnost Sevnica
Stanka Žičkar
Predsednica Sveta krajevne skupnosti

Izvajalec:

