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Na podlagi Statuta Qbdine Sevnica (Uradni list RS, 5t. 46/15 - UPB) je Svet krajevne skupnosti
Studenec na svoji i
. redni seji, One 1 illsprejel
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PRAVILNIK
o sofinanciranju dejavnosti dru5tev, ki so regi$trirana in detujejo na
obmoiju Krajevne skupnosti Studenec
1. dlen
Pravilnik doloda medla in pogoje za sofinanciranje dejavnosti druStev (v nadaljevanju:
-(v
prijavitelj),

ki so registrirana in delujejo na

nadaljevanju: krajevne skupnosti).

obmodju krajevne skupnosii Studenec

2,6len
(1) Sredstua za sofinanciranje dejavnosti dru$tev se dodelijo prijaviteljem na osnovi
javnega razpisa in pravotasne, pravilne ln popolne vloge.
. (2) Javni razpis se objavi na spletni strani Obdine Sevnica ter oglasni deski krajevne
skupnosti.

3. 6len
Krajevna skupnost vsako leto nameni sredstva za sofinanciranje dejavnosti dru5tev
prosilcem v okviru razpoloZljivih sredstev. Znesek sredstev dolodi Svet ft4evhe skupnosti
na
rednisejiv svojem finandnem nadrtu. Dinamika pladil se vr5i skozi proradunsko leto glede na
vi5ino razpolotllivih sredstev krajevne skupnostiza ta namen.
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4. Elen
Prosilciza sofinanciranje dejavnosti so lahko tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje.
da imajo sedei v krajevniskupnosti,
da je iz njihovih dejanj v preteklosti jasno razidna dejavna funkcija na njihovem
podrodju,
da sodelujejo s krajevno skupnostjo in jih obveS6ajo o svojih aktivnostih,

da s svojim delom posredno promovirajo krajevno skupnost, prispevajo v korist
krajanov, bodisi na podroiju Sporta, dru2bino kutturne dejavnosti, kreativnih

dejavnosti, na podrodju ohranjanja podeZelja in obidajev, humahitarnem ter ostalih
podrodjih.
5. 6len
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Vloga za dodelitev sofinanciranja dejavnosti dru5tvom mora vsebovati:
ime in naslov vlagatelja ter osnovne podatke o vlagatelju,
katek opis prireditve, projekta, dejavnosti, kijih dru$tvo namerava izvestiv letu podane
vloge,
finandno konstrukcijo prireditve, projekta, dejavnosti,
Stevilo aktivnih 6lanov,
potrdilo o registraciji prijavitelja.
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Kriteriji, ki bodo vplivali na viiino upraviienih sredstev prijavitelja, so:
Stevilo aktivnih dlanov dru5tva,
Stevilo izvedenih dejavnosti, projektov oziroma dogodkov v preteklem
letu,
polTl€n in vloga druitva za krajevno skupnost,
aktivno sodelovanje s krajevno skupnostjo,
Stevilo let aktivnega delovanja druitva.
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6.6len
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izrednidogodki (npr. obletnice, ipd.).
(11 Vloge prijaviteljev

7.6len
bo obravnaval Svet krajevne skupnosti na svoji redni seji

in

sprejme sklep o dodelitvi sredstev.
(2) Krajevna skupnost finandna sredsfua na podlagisklepa sveta krajevne skupnosti in
pogodbe o sofinanciraniu nakaie na transakcijski radun prijavitelja v roku gO Uni od podpisa
pogodbe o sofinanciranju.

9.6len
Prosilci, ki so upravideni do sredstev za delovanje, so dolZni krajevni skupnosti
predloZiti porodilo o svojih aktivnostih in projektih najkasneje do 31.januarja za preteklo leto.
Poro6ilo mora vsebovati vsebinski in finandni del, z ustreznimi dokizili (raduni, iotografijami,
itd.).

10. dlen
Ta pravilnik zaine veljati naslednji dan po sprejemu na seji sveta krajevne skupnosti,
objavi pa na spletnih straneh Ob6ine $evnica in oglasni deski Krajevne skufnosti Studenec.
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