Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
e-naslov: ks.brezice@gmail.com
Datum:5. 2. 2021
Štev. dok.: 7/2021
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV KS BREŽICE V LETU 2021
1. Neposredni proračunski uporabnik: Krajevna skupnost Brežice, CPB 18 , 8250 BREŽICE.
2. Predmet javnega razpisa: športne, kulturne, humanitarne, strokovne, družabne prireditve;
prireditve, investicije in mednarodni projekti, ki bodo služili za javne namene.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki:
• imajo sedež na območju KS Brežice ali imajo sedež v mestu Brežice
• so organizatorji prijavljenega projekta.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2021 je na postavki 00322Sofinanciranje društev v vrednosti 3.000,00 EUR.
5. Merila za izbor projektov:
• Pomembnost projekta za KS BREŽICE
• Učinek projekta
• Kraj projekta
• Finančna konstrukcija (organizacijski stroški)
• Jubilej
Merila za izbor so podrobneje opredeljena v prilogi tega dokumenta.
6. Popolna vloga obsega:
• izpolnjeno prijavo na javni razpis skladno z obrazcem Podatki o prijavitelju in splošna izjava
(OBR-1KS),
• izpolnjeno prijavo na javni razpis skladno z obrazcem Prijava na javni razpis (OBR-2KS).
7. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva za leto 2021 morajo društva porabiti v letu 2021.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve:
Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov:
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KS BREŽICE, CPB 18, 8250 BREŽICE najkasneje do: 29. 9. 2021 za projekte izvedene v letu 2021 (od
1.1. do 31.12.2021)
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali oddana v pisarni KS Brežice do 17.00 ure. Vloge morajo biti oddane
pisno v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje društev KS
Brežice za leto 2021«. Na kuverti mora biti naveden naslov prijavitelja, kot to določa priloženi
vzorec kuverte (Priloga 3).
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: Odpiranje vlog bo svet KS Brežice opravila
najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za oddajo vlog na javni razpis. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v 10. dneh od odpiranja vlog
prijavitelja po elektronski pošti pozvala, da dopolni vlogo v roku 5 dni. V primeru, da je prijavitelj
v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa: Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od datuma
odpiranja vlog.
11. Izplačilo sredstev dodeljenih po razpisu: Prijaviteljem bodo sredstva, dodeljena po razpisu,
izplačana po predložitvi e - zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu morata biti priložena
vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu z dokazili o realizaciji, skladno z obrazcem
Poročilo o porabi sredstev (OBR-3KS).
E-zahtevek in Poročilo o porabi sredstev o izvedenem projektu mora biti na sedež KS Brežice
posredovano najkasneje do 30. 11. 2021.
Dokazila o realizaciji so: promocijski material, vabila, fotografije, letaki, objave v medijih in
upravičena dokazila o stroških (računi in različna potrdila) za:
• najem prostorov,
• najem opreme,
• honorar za izvajalce,
• stroških materiala,
• stroških promocije (tisk, izdelava letakov, brošur, biltenov, radio oglasi, časopisni oglasi),
• stroški javnega prevoza (avtobus, vlak),
• stroški poštnih storitev in telekomunikacije ...
12. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je
od dneva te objave do izteka prijavnega roka () dosegljiva na spletni strani Občine Brežice
(www.brezice.si) ali v pisarni KS Brežice v času uradnih ur.
13. Kontakt: dodatne informacije posreduje Simona
simona.mlakar@brezice.si ali ks.brezice@gmail.com)

Mlakar

(tel.

040/707-665,

e-mail:

Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS BREŽICE
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Merila za izbor in vrednotenje projektov
UVODNA POJASNILA
Po teh merilih se ocenjujejo prijavljeni projekti društev, ki prijavljajo športne, kulturne, humanitarne,
strokovne, družabne prireditve, prireditve ob prazniku KS, investicijske in mednarodne projekte, ki
bodo služili za javne namene.
Prijavitelj lahko v koledarskem letu pridobi sofinanciranje za največ en projekt.
Prispele vloge komisija oceni na podlagi meril in na podlagi točk določi vrednost sofinanciranja.
Vrednost vseh točk je 3.000 EUR in se razdeli med vse izbrane projekte. Prijavitelj lahko doseže
največ 80 točk.
Vlogo sestavljajo: Obrazec OBR-1KS, obrazec OBR-2KS in po potrebi priloge.
Poročilo sestavljajo: Obrazec OBR-3KS in priloge (dokazila o izvedbi projekta in dokazila o stroških).
Primeri upravičenih stroški so navedeni v 11. točki tega dokumenta. Poročilo mora biti oddano
najkasneje 30. 11. 2021.
Prijavitelj lahko v finančni konstrukciji opredeli le organizacijske stroške glede na vsebino projekta.
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MERILA
1. VSEBINSKA KONSTRUKCIJA

MERILA
Pomembnost projekta

Učinek projekta
Kraj projekta
Jubilej

OPREDELITEV
Projekt ima izjemen pomen za KS
Projekt je pomemben za KS
Projekt nima pomena za KS
Dolgoročen učinek
Kratkoročen učinek
Ni učinka
Projekt je izveden v KS Brežice
Projekt je izveden izven KS Brežice
60 in več let delovanja
40 ali 50 let delovanja
10, 20 ali 30 let delovanja
SKUPAJ (največ možnih točk)

ŠT. TOČK
10
5
0
10
5
0
10
5
20
10
5
50

2. FINANČNA KONSTRUKCIJA
Organizacijski stroški
MERILA

PRIMERI DOKAZIL

Administrativni
stroški

Računi za tisk, oblikovanje,
izdelavo tiskovine, radio, časopis

Stroški izvajalcev

Računi za najem
prostorov

Izvajalci, sodniki,
povezovalci, scenaristi,
za prvo pomoč, lektoriranje

Razstavni prostor, dvorane,
delavnice…
SKUPAJ (največ možnih točk)

OPREDELITEV
Pregledno in ustrezno
opredeljeni
Nepregledno in manj
ustrezno opredeljeni
Neustrezno opredeljeni
Pregledno in ustrezno
opredeljeni
Nepregledno in manj
ustrezno opredeljeni
Neustrezno opredeljeni
Pregledno in ustrezno
opredeljeni
Nepregledno in manj
ustrezno opredeljeni
Neustrezno opredeljeni

ŠT. TOČK
10
5
0
10
5
0
10
5
0
30
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