
Na podlagi Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 

90/11, 27/14, 13/16, 79/16 in 26/19), je Svet krajevne skupnosti Dolenja vas na svoji 5. redni seji, dne 

24.6.2020, sprejel PRAVILNIK o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in/ali delujejo 

pretežno na območju Krajevne skupnosti Dolenja vas  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Pravilnik določa merila in pogoje za sofinanciranje dejavnosti društev (v nadaljevanju: prosilcem), ki so 

registrirana in delujejo na območju krajevne skupnosti Dolenja vas in za društva, ki svojo dejavnost 

opravljajo pretežno na področju KS Dolenja vas.  

 

2. člen 

Sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev se dodelijo prosilcem na osnovi javnega razpisa in pisne 

vloge na svet krajevne skupnosti s kratkim opisom dejavnosti in projektov prosilca.  

Javni razpis se objavi na krajevno običajen način – na oglasni deski krajevne skupnosti in na spletni 

strani Občine Krško. Obvezna vsebina vloge je opisana v 5. členu pravilnika.  

 

3. člen 

Krajevna skupnost vsako leto nameni sredstva za sofinanciranje dejavnosti društev prosilcem v okviru 

razpoložljivih sredstev. Dinamika plačil se vrši skozi proračunsko leto glede na višino razpoložljivih 

sredstev krajevne skupnosti za ta namen. 

 

II. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTVOM 

 

4. člen 

Prosilci za sofinanciranje dejavnosti so lahko tisti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

 da imajo sedež v krajevni skupnosti Dolenja vas oz. svojo dejavnost opravljajo pretežno na 
področju KS Dolenja vas, 

 da s svojim aktivnim izvajanjem dejavnosti prispevajo k prepoznavnosti celotne krajevne 
skupnosti (vsaj enkrat letno organizirajo prireditev, gledališko igro, okroglo mizo, konvencijo, 
ipd., kamor je vabljena širša javnost), 

 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, stroke, družbeno kulturne dejavnosti, kreativnih dejavnosti, na 
področju ohranjanja podeželja in običajev, humanitarnem ter ostalih področjih, 

 da je predmet financiranja v javno korist, 

 da se lahko prijavijo samo enkrat z enakim programom na razpis in ne morejo več kandidirati 
z enakim programom na drugih javnih razpisih, ki so predmet proračunske porabe javnih 
sredstev v Občini Krško. 

5. člen 

Vloga za dodelitev sofinanciranja dejavnosti društvom mora vsebovati:  

 ime in naslov vlagatelja ter osnovne podatke o vlagatelju (skupaj s številko TRR in nazivom 
banke, davčno številko, žigom in podpisom odgovorne osebe), 

 kratek opis osnovne dejavnosti vlagatelja, 

 kratek opis prireditve, projekta, dejavnosti, ki jih društvo namerava izvesti v letu podane 
vloge ali v preteklem letu, 

 finančno konstrukcijo prireditve, projekta, dejavnosti,  

 poročilo o delu v preteklem letu, 

 število aktivnih članov,  

 število let aktivnega dela društva. 
 

Na podlagi predmetnega pravilnika lahko prosilec sodeluje z največ dvema pisnima vlogama. Ločeno 

se obravnavajo vloge, ki se nanašajo na organizacijo in sodelovanje pri krajevnem prazniku.  

 

6. člen 

Poleg zgoraj navedenih pogojev se bo pri dodeljevanju sofinanciranju dejavnosti društvom upoštevalo 

tudi:  

 število aktivnih članov društva,  

 število izvedenih dejavnosti, projektov oziroma dogodkov v preteklem letu,  

 pomen in vloga društva za krajevno skupnost,  

 kvaliteta delovanja društva,  

 aktivno sodelovanje s krajevno skupnostjo,  

 število let aktivnega delovanja društva.  

 Izredni dogodki (npr. obletnice, ipd.)  
 
 
 

7. člen 

Krajevna skupnost iz naslova sofinanciranja dejavnosti pomaga sofinancirati tudi prireditve, ki so 

neposredno vezane na praznovanje krajevnega praznika krajevne skupnosti Dolenja vas. Prosilci, ki 

želijo sodelovati, morajo k prošnji dodatno priložiti program sodelovanja pri krajevnem prazniku 

(vloga), ki bi ga želeli izvesti ob praznovanju krajevnega praznika krajevne skupnosti.  

 

 



8. člen 

Prosilec mora za pridobitev pravice do sofinanciranja doseči zadostno število točk, določenih v razpisni 

dokumentaciji. Število točk je odvisno od dejanske aktivnosti članov in društva, vloge in pomena 

društva v krajevni skupnosti in sodelovanja društva s krajevno skupnostjo. V kolikor društvo doseže 

zadostno število točk za pridobitev pravice do sofinanciranja, se vloga ovrednoti glede na ocenjeno 

delo v preteklem letu in glede na planirane projekte, dejavnosti in dogodke v letu prijave. Vloge 

prosilcev bo obravnavala  komisija  za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje društev,  ki 

je  potrjena s strani sveta krajevne skupnosti Dolenja vas za tekoče leto, ki mora sprejete sklepe po 

potrebi tudi z obrazložitvijo podati svetu krajevne skupnosti.  

 

9. člen 

Posamezni prosilci, ki jim je sofinancirana dejavnost, so dolžni o svojih aktivnostih in projektih obvestiti 

krajevno skupnost v roku 15 dni po izvedenem projektu. Poročilo mora vsebovati vsebinski in finančni 

del z dokazili. Pri projektih in aktivnostih, ki se neposredno tičejo tudi prepoznavnosti celotne krajevne 

skupnosti so društva dolžna k sodelovanju povabiti tudi krajevno skupnost.  

 

10. člen 

Krajevna skupnost finančna sredstva na podlagi sklepa sveta krajevne skupnosti in pogodbe o 

sofinanciranju nakaže na transakcijski račun prosilca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.  

 

III. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

11. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji sveta krajevne skupnosti, objavi na oglasni 

deski krajevne skupnosti in spletnih straneh Občine Krško.  

 

 

Datum: 24.6.2020 

Številka: 410-140/2020                                        Predsednik Krajevne skupnosti Dolenja vas 

Libenšek Matej 


