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Krajevna skupnost Šentjanž, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž  objavlja 

 
Javni razpis 

za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju 
Krajevne skupnosti Šentjanž za leto 2019.  

 
 

I. Naročnik:  
Krajevna skupnost Šentjanž, Šentjanž 22, 8297 Šentjanž. 
 
II.   Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društvom, ki so registrirana in delujejo 
na območju Krajevne skupnosti Šentjanž.  

  
III.  Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: 
Na javni razpis se lahko prijavijo društva oziroma drugi izvajalci, ki izpolnjujejo vse naslednje 
splošne pogoje:         

 da imajo sedež v krajevni skupnosti,  

 da je iz njihovih dejanj v preteklosti jasno razvidno dejavno opravljanje aktivnosti 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 skupnih sredstev : 
Predvidena višina skupnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje dejavnosti društev v letu 
2019 je 14.217,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18070 – Tekoči 
transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.  
 

A  Višina razpoložljivih osnovnih sredstev: 
 Sredstev za sofinanciranje osnovnega delovanja društev je 4.000,00 EUR. 
 

B.  Višina razpoložljivih dodatnih sredstev: 
Dodatnih sredstev, namenjenih za projekte, programe in nabave, ki jih bodo društva izvajala 
skozi leto 2019, je 10.217 EUR. 
 
 
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: 
Vlagateljem se sredstva dodelijo glede na doseženo število točk posameznega vlagatelja, 
sorazmerno glede na skupno število točk vseh vlagateljev. Višina oziroma vrednost točke se 
določi po pregledu vseh prijav.  
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A)  Merila za ocenjevanje osnovnih dejavnosti društva:  

OPIS TOČKE (max) 

Število stalnih članov društva 3 

Izpeljane osnovne aktivnosti v tekočem letu 5 

Program dela za tekoče leto 5 

Izpeljane aktivnosti v sodelovanju z ostalimi društvi  5 

Izpeljane aktivnosti, namenjene mladini v KS 5 

Skrb za podmladek društva (dejavnosti, programi) 3 

Pomen delovanja društva za širšo skupnost 5 

Vzdrževanje oziroma najem prostorov 5 

 
Pri opisu izpeljave aktivnosti v sodelovanju z ostalimi društvi morajo društva navesti, katero 
društvo je organizator aktivnosti in katero le sodelujoče. 
Za dodelitev zgoraj omenjenih točk mora društvo oddati do 30. aprila tekočega leta poročilo 
o delu društva. V poročilu naj bodo opisane izpeljane posamezne postavke aktivnosti pod 
točko A. 
 
B) Merila za ocenjevanje dodatnih aktivnosti društva:   
 

OPIS Ocena stroškov 

Izvedba prireditve (kulturno, športno, zabavno, 
obletnice delovanja) 

5 

Strokovne aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje, 
delavnice, ekskurzija, predavanje) 

5 

Literarne in multimedijske dejavnosti (izdaja tiskovin, 
objave multimedijskih vsebin) 

5 

Nabava osnovnih sredstev 5 

Izvedba projekta  5 

Sodelovanje s krajevno skupnostjo (praznovanje 
krajevnega praznika, skrb za urejenost prostorov ) 

5 

 
 
Za razpisana sredstva lahko kandidira vsako zainteresirano društvo ali zavod, ki želi izpeljati 
načrtovano aktivnost v tekočem letu. Vsako izmed aktivnosti prijavi na svojem obrazcu. 
   
 
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 vlagatelja, 
število aktivnih članov, število članov starih manj kot 18 let in število članov starih več 
kot 18 let, 
število let aktivnega dela društva,  
pomen in vloga društva za krajevno skupnost, 
dokazilo o najemu prostorov, če le-te društvo najema za potrebe svojega delovanja, 
kratek opis osnovnih dejavnosti vlagatelja ter čas aktivnega delovanja, dosežki 
vlagatelja (Obrazec A). 

2. kratek opis vsake posamezne prireditve, dogodka, projekta, dejavnosti, nabave, ki jih 
društvo namerava izvesti v letu 2019, 
finančno konstrukcijo prireditve, dogodka, projekta, dejavnosti, nabave, izredni 
dogodki (npr. obletnice, ipd.) s pripadajočimi predračuni (Obrazec B).  
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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 15. aprila 2019 na naslov: KS Šentjanž, 
Šentjanž 22, 8297 Šentjanž, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V LETU 2019« na prednji strani. 
Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane na pošti najpozneje 15. 4. 2019 (datum 
poštnega žiga: 15. 4. 2019). Pošiljke oddane po tem datumu se ne odpre po pregledu 
komisije in izdelavi zapisnika vrnejo pošiljatelju. 
 
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/) in  KS Šentjanž (www.sentjanz.si/ ).   
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Petra Majcen, e-mail: 
info@sentjanz.si. 
 
 
 
 
  

http://www.obcina-sevnica.si/
http://www.ks-sevnica.si/
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Številka:                      Krajevna skupnost Šentjanž 
Datum:             
 

          Obrazec A 
 

PODATKI O VLAGATELJU 
 
 
Naziv vlagatelja:   
 
Naslov vlagatelja:   
 
Davčna številka:  Matična številka:  
 
Zastopnik vlagatelja:   
 
Kontaktna oseba:  
 
Telefon kontaktne osebe:   
 
E-naslov:   
 
IBAN račun:   odprt pri:  
 
Število vseh članov društva:   
 
Število aktivnih članov društva:    
 
Število članov mlajših od 18 let:    
 
 
KRATEK OPIS OSNOVNIH DEJAVNOSTI VLAGATELJA TER ČAS AKTIVNEGA 
DELOVANJA, DOSEŽKI VLAGATELJA: 
 

 
Kraj in datum: 

Žig: 

Podpis odgovorne osebe: 
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Obrazec B 
 

 DODATNE AKTIVNOSTI DRUŠTVA  V LETU 2019 
 
Naziv  dodatne aktivnosti društva:  
 

 
Opis dodatne aktivnosti društva:  
 

 
Finančna konstrukcija 
 

Zap. št. Namen stroška Predvidena višina 
stroška v EUR 

Lastna sredstva 
DA / NE 

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

Pričakovana višina zneska sofinanciranja dejavnosti krajevne skupnosti:   € 

Sredstva Občine Sevnica:   € 

Lastna sredstva:   € 

Druga sredstva:   € 

SKUPAJ:   € 

 
Kraj in datum: 

Žig: 

Podpis odgovorne osebe: 
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Obrazec C 

 
POROČILO 

 
Naziv društva:   
 
Naziv dodatne aktivnosti društva:  
 
 
Kraj izvedbe dodatne aktivnosti društva:   
 
Datum izvedbe:   
 
Prejeta sredstva po sklepu JR v višini    €   
 
Dejanski končni stroški aktivnosti:   €   
 
Število priloženih kopij računov:      
 
 
POROČILO O IZVEDENIH  DODATNIH AKTIVNOSTIH V PRETEKLEM LETU 
 

 
 
 
 
Kraj in datum: 

Žig: 

Podpis odgovorne osebe: 
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Obrazec D 
 

POGODBA O SOFINANCIRANJU 
 
 
ki jo skleneta  
 
KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ, ki jo zastopa predsednik Boštjan Repovž, 
davčna številka: 77562054, matična številka: 5018820000 
(v nadaljevanju: financer) 
 
in 
 
____________________________________________________________,  ki ga zastopa 
__________________________________________________________, 
identifikacijska davčna številka: _____________, matična številka: ___________________ 
(v nadaljevanju: izvajalec) 
 

1. člen 
Predmet te pogodbe je sofinanciranje izvajanja osnovne in dodatne dejavnosti društva. 
Sredstva v višini ____________ € so namenjena za izvajanje osnovne dejavnosti, sredstva v 
višini ________€ pa za izvedbo dodatnih dejavnosti društva skladno z vlogo.  
 
 

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 uporabil izključno za izvedbo osnovnih ali 
dodatnih dejavnosti iz 1. člena te pogodbe. 
 

4. člen 
Najkasneje do 31.1. naslednjega leta je izvajalec dolžan krajevni skupnosti posredovati 
poročilo o izvedbi dodatnih dejavnosti (Obrazec C). 
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 z 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 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku.  
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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: __________ 
Datum: ____________                                 
 
              
 
 
 
 
 
Financer:                                                                               Izvajalec: 
Predsednik Sveta krajevne skupnosti 
 
_______________________     __________________________ 
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A) KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA TEKOČE DELOVANJE DRUŠTVA 
 
 

 
Najvišje število točk je 36. 

OPIS KRITERIJA MOŽNO ŠT. TOČK 

I. ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA V PRETEKLEM LETU 
(razpisna komisija lahko od društva kadarkoli zahteva 
seznam članov društva z rojstnimi podatki) 
I. a) do 10 članov 
I. b) od 10 do 30 članov 
I. c) nad 30 članov 

DO 3 TOČKE 
 
 
1 
2 
3 

II. REALIZACIJA PLANA DELA V PRETEKLEM LETU 
II. a) plan dela ni bil izpolnjen 
II. b) plan je bil deloma izpolnjen 
II. c) plan je bil izpolnjen 
II. d) plan je bil presežen 

DO 5 TOČK 
0 
1 
4 
5 

III. PROGRAM DELA ZA TEKOČE LETO 
III. a) program je okrnjen v primerjavi s programom za lansko leto 
III. b) program ostaja enak programu za lansko leto 
III. c) program je v primerjavi s programom za lansko leto 
obogaten z novimi vsebinami 

DO 5 TOČK 
2 
3 
5 

IV. SODELOVANJE Z OSTALIMI DRUŠTVI  
IV. a) sodelovanja v preteklem letu ni bilo 
IV. b) sodelovanje je bilo pri eni aktivnosti 
IV. c) društvo je z drugimi društvi sodelovalo pri več aktivnostih 

DO 5 TOČK 
0 
3 
5 

V. IZPELJAVA AKTIVNOSTI, KI SO NAMENJENE MLADIM V 
KS ŠENTJANŽ 
V. a) aktivnosti, ki so namenjene mladim v preteklem letu ni bilo 
V. b) v preteklem letu je bila izvedena ena aktivnost, ki je 
namenjena mladim 
V. c) v preteklem letu je bilo izvedenih več aktivnosti, ki so 
namenjene mladim 

DO 5 TOČK 
0 
3 
 
5 

VI. SKRB ZA PODMLADEK DRUŠTVA 
VI. a) društvo nima podmladka 
VI. b) društvo ima manj kot 10 članov, ki so mlajši od 18 let 
VI. c) društvo ima več kot 10 članov, ki so mlajši od 18 let 

DO 3 TOČKE 
0 
2 
3 

VII. POMEN DELOVANJA DRUŠTVA ZA ŠIRŠO SKUPNOST 
VII. a) društvo je v preteklem letu ni izvedlo aktivnosti, ki je bila 
namenjena vsem krajanom naše KS (ne le članom društva) oz. 
širše 
VII. b) društvo je v preteklem letu izvedlo vsaj eno aktivnost, ki je 
bila namenjena vsem krajanom naše KS (ne le članom društva) 
oz. širše 
VII. c) društvo je v preteklem letu izvedlo več kot eno aktivnost, ki 
je bila namenjena vsem krajanom naše KS (ne le članom društva) 
oz. širše 

DO 5 TOČK 
 
0 
 
2 
 
5 

VIII. VZDRŽEVANJE PROSTOROV, NAJEM PROSTOROV 
VIII. a) društvo ni lastnik nepremičnin, prostorov in jih ne najema 
VIII. b) društvo za svoje delovanje potrebuje prostore, za katere 
plačuje najemnino (nujna priloga – zadnje dokazilo o plačilu) 
VIII. c) društvo ima v lasti nepremičnine, prostore, ki jih tudi samo 
vzdržuje 

DO 5 TOČK 
0 
2 
 
5 
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B) KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZVEDBO POSAMEZNEGA DOGODKA, 
AKTIVNOSTI kamor sodi: 

 Izvedba kulturne, športne, zabavne prireditve, obeleževanje obletnice društva; 

 izvedba strokovne aktivnosti – izobraževanje, usposabljanje, delavnice, 

ekskurzija, predavanje;  

 Literarne in multimedijske dejavnosti – izdaja tiskovin, objave multimedijskih 

vsebin;  

 Nabava osnovnih sredstev; 

 Izvedba projekta; 

 Sodelovanje s krajevno skupnostjo (praznovanje krajevnega praznika, skrb za 

urejenost prostorov in okolja). 

 

OPIS KRITERIJA MOŽNO ŠT. TOČK 

I. OBSEG DEJAVNOSTI 
I. a) Dejavnost je opravljena v enem dnevu 
I. b) Dejavnost je večdnevna 
I. c) Dejavnost je večtedenska/mesečna, daljše časovno obdobje 
izpeljave/trajanja 

DO 5 TOČK 
1 
3 
5 

II. DRUŽBENI POMEN DEJAVNOSTI 
II. a) Dejavnost ima društveni pomen 
II. b) Dejavnost ima krajevni pomen 
II. c) Dejavnost ima regionalni/državni pomen 

DO 5 TOČK 
1 
3 
5 

III. ČASOVNI POMEN DEJAVNOSTI 
III. a) Dejavnost ima trenutni pomen 
III. b) Rezultat dejavnosti ima večletni/trajni pomen 

DO 5 TOČK 
2 
5 

IV. TRADICIONALNOST 
IV. a) Dejavnost ni tradicionalna 
IV. b) Dejavnost je tradicionalna 

DO 3 TOČK 
0 
3 

V. FINANČNI POMEN DEJAVNOSTI (na podlagi finančne 
konstrukcije, ki mora biti realna – nujna priloga so predračuni): 
V. a) Ocenjen strošek je do …… 
V. b) Ocenjen strošek je od ……. do ……. 
V. c) Ocenjen strošek je nad ……….. 
Razpon ocenjenih stroškov za dodelitev točk bo oblikovan naknadno 
po pregledu vlog. 

DO 5 TOČK 
 
 
1 
3 
5 

VI. POVEZOVANJE S KRAJEVNO SKUPNOSTJO 
VI. a) Dejavnost se ne povezuje z delovanjem Krajevno skupnosti 
Šentjanž (praznovanje krajevnega praznika, skrb za urejenost 
prostorov in okolja) 
VI. b) Dejavnost se povezuje z delovanjem Krajevno skupnosti 
Šentjanž (praznovanje krajevnega praznika, skrb za urejenost 
prostorov in okolja) 

DO 5 TOČK 
0 
 
 
5 

VII. IZOBRAŽEVALNI POMEN DEJAVNOSTI: 
VII. a) Dejavnost nima izobraževalnega pomena 
VII. b) Dejavnost ima izobraževalni pomen 

DO 3 TOČK 
0 
3 

 
 
Najvišje število točk je 31. 
 


