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Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na 
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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na 
območju Krajevne skupnosti Boštanj, Krajevna skupnost Boštanj, Boštanj 30, p. Boštanj 
objavlja 

 
Javni razpis 

za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju 
Krajevne skupnosti Boštanj za leto 2023.  

 
 

I. Naročnik:  
Krajevna skupnost Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj. 
 
II.   Predmet javnega razpisa: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društvom, ki so registrirana in delujejo 
na območju Krajevne skupnosti Boštanj.  

  
III.  Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: 
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:         

• da imajo sedež v krajevni skupnosti,  

• da imajo sedež drugje, vendar aktivno deluje v Krajevni skupnosti skupina nad 10 
članov društva, 

• 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, nabava opreme, pripomočkov in vzdrževanje prostorov, 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 v letu 2023  znaša 8.000,00 €. 
 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18011/412000 – Tekoči transferi 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Sredstva se delijo na podlagi kriterijev  iz 
pravilnika. 
 
Sredstva so namenjena za tekoče delovanje prijaviteljev, za projekte, aktivnosti (nabava 
opreme, pripomočkov in vzdrževanja prostorov ter aktivnosti ob praznovanju krajevnega 
praznika). 
 
V. Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev: 
 

1. Posebni pogoji: 

• vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom razpisa; 

• vlagatelji 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. 

 
 
 



Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na 
območju krajevne skupnosti  Boštanj za leto 2023 

 

 

 

 
a. Število dejansko aktivnih članov v društvu  (obrazec A) 
Društvo vpiše število dejansko aktivnih članov. 
 
in sicer: do 20 aktivnih članov      1 točki 
       21 do 50 aktivnih članov     3 točke 
  nad 50 aktivnih članov      6 točke 
 
b. Vloga in pomen društva oziroma sodelovanje s KS (obrazec A) 
Društvo opiše pomen društva in dosedanje sodelovanje v krajevni skupnosti. 
 
in sicer: do 10 let delovanja      1 točka 
  nad 10 let delovanja      2 točki 
  nad 20 let delovanja      3 točke 
  pomen delovanja v KS:  
                       lokalno za člane    1 točka 

del krajevne skupnosti    2 točki 
za celotno KS     4 točke 

  objave medijih ali spletni strani     1 točka 
 
c. Število predvidenih dogodkov v letu 2023 (obrazec B) 
Društvo navede predvidene dejavnosti v letu 2023 (od 1.1. do 31.12.2023), njihovo terminsko in 
prostorsko izvedbo, namen prireditve, število aktivnih udeležencev, finančno konstrukcijo. 
 
In sicer: projekt prijavljena na SAZAS, IPF / PP,UE   1 točka 
  okrogli jubilej (okrogla obletnica delovanja, npr. 10, 20, 30,…) 10 točk 
  izvedba dejavnosti lokalno     10 točk 
  izvedba dejavnosti občinsko, regijsko    10 točk 
  izvedba dejavnosti državno     5 točk 
  finančna konstrukcija vseh dejavnosti do 500 EUR  5 točk 
  finančna konstrukcija vseh dejavnosti od 501 do 5000 EUR 10 točk 
  finančna konstrukcija vseh dejavnosti od >5000 EUR  20 točk 
  število udeležencev na vseh dejavnostih do 100 oseb  1 točka 
  število udeležencev na vseh dejavnostih do 500 oseb  3 točke 
  število udeležencev na vseh dejavnostih nad 500 oseb  5 točk 

 
d. Sodelovanje pri krajevnem prazniku  (obrazec C) 
Društvo navede program sodelovanja pri krajevnem prazniku 2024 kraj, čas, število aktivnih 
udeležencev in finančno konstrukcijo za prireditev. 

 
Sodelovanje pri krajevnem prazniku    5 točk 

 
3. Sodelovanje pri krajevnem prazniku:     

Krajevna skupnost Boštanj iz naslova sofinanciranja dejavnosti društvom pomaga 
sofinancirati tudi projekte, ki so neposredno vezani na praznovanje krajevnega praznika, ki je 
v mesecu februarju. Prosilci, ki želijo sodelovati morajo k vlogi dodatno priložiti program, ki bi 
ga želeli izvesti ob praznovanju krajevnega praznika v tekočem letu. 
 
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 podatke prijavitelja 
2. kratek opis dejavnosti, ki jih društvo namerava izvesti v letu 2023, 
3. finančno konstrukcijo načrtovanih dejavnosti,  
4. število aktivnih članov,  
5. število let aktivnega dela društva. 
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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 30.4.2023 na naslov: Krajevna skupnost 
Boštanj, Boštanj 30, 8294 Boštanj, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V LETU 2023« na prednji strani. Pošiljke, 
oddane po pošti, morajo biti oddane na pošti najpozneje 30.4.2023 (datum poštnega žiga: 
30.4.2023). 
 
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 KS 
Boštanj (https://www.ks-bostanj.si/).   
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Vincenc Knez, tel. 041-348 729, e-
mail: ks.bostanj@obcina-sevnica.si. 
 
 
Številka: 610-0003/2023                        Krajevna skupnost Boštanj 
Datum:  1.4.2023 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


