Občina Sveta Ana na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov
raznih društev v Občini Sveta Ana (MUV št. 6/2014 in 7/2015) ter Odloka o rebalansu
proračuna Občine Sveta Ana za leto 2020 (MUV št. 5/2020) objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v
Občini Sveta Ana za leto 2020
1. Naročnik
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah,
matična številka: 1332074000, ID za DDV: SI 59385081.
2. Predmet razpisa
Iz proračunskih sredstev Občine Sveta Ana za leto 2020 se bodo sofinancirali
programi in projekti raznih društev po Pravilniku o sofinanciranju programov in
projektov raznih društev v Občini Sveta Ana, ki niso predmet drugih razpisov, in sicer:
•
•
•
•
•

programi, projekti in aktivnosti raznih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju
programov in projektov na posameznih področjih iz proračuna Občine Sveta Ana
ne določajo in prinašajo vsebinsko učinkovitost in koristnost občini,
podporo delovanju raznim društvom, pod pogojem, da za delovanje niso
sofinancirana z druge proračunske postavke,
dejavnosti, ki so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, humanitarne in
podobne narave in pomenijo bistveno popestritev društvene dejavnosti v občini z
novostmi in kvaliteto, ki izboljšuje kakovost življenja občanov,
programi založniških dejavnosti in promocijskih aktivnosti za boljšo prepoznavnost
Občine Sveta Ana,
dejavnosti, ki so za Občino Sveta Ana vsebinsko učinkovite in koristne ter
pomenijo dvig kakovosti življenja občanov.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov raznih
društev v Občini Sveta Ana se lahko prijavijo društva, zveze društev, klubi, združenja
in organizacije (v nadaljevanju: društva), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
•
•
•
•
•
•
•
•

imajo sedež v Občini Sveta Ana ali izven občine, vendar je med člani društva vsaj
10 občanov Občine Sveta Ana s stalnim prebivališčem oziroma vsaj 10
uporabnikov programa ali projekta s stalnim prebivališčem v občini,
so registrirani v skladu z zakonom;
prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa;
za prijavljeni program niso oz. ne bodo dobili sredstev iz naslova druge
proračunske postavke proračuna Občine Sveta Ana;
program ali projekt izvajajo na območju Občine Sveta Ana ali izven s tem, da v
njem aktivno sodelujejo člani ali prostovoljci, ki imajo stalno prebivališče v Občini
Sveta Ana;
nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Sveta Ana;
v letu, ko se prijavljajo na razpis, delujejo najmanj eno leto;
imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenih programov in projektov;

•
•

imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o
društvih;
dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi.

Posamezen program ali projekt se lahko na razpis prijavi le enkrat, ne glede na to, če
ga izvaja več izvajalcev hkrati (npr. društvo, zveza društev, ipd.). Po tem razpisu ne
morejo biti sofinancirane naloge oz. dejavnosti, ki so po zakonu dodeljene v
reševanje posameznim inštitucijam oz. organizacijam v državi.
4. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev je določena v proračunu Občine Sveta Ana za leto 2020, na
proračunski postavki 41832 Sofinanciranje društev, zvez in organizacij (razpis), konto
41200041 Sredstva za društva, zveze in organizacije in znaša 5.000,00 EUR.
5. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje predlaganih vsebin
Za ocenjevanje in vrednotenje predlaganih vsebin se uporabljajo merila in kriteriji,
določeni s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v
Občini Sveta Ana.
6. Rok in način prijave
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati v zapečateni
kuverti s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Sveta Ana, Sv.
Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, s pripisom: "NE ODPIRAJ
- JAVNI RAZPIS-SRD 2020", najkasneje do 28. 5. 2020, do 12. ure.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če do roka, navedenega v prejšnjem
odstavku prispe na sedež Občine Sveta Ana, ne glede na način dostave.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
• Izpolnjen OBRAZEC 1 – Prijava na javni razpis (v enem izvodu) s prilogami:
o seznam članov in članic s plačano članarino (v kolikor je v ustanovnem
aktu društva določeno, da društvo ne pobira članarine, seznamu članov,
članic priložite izjavo, da društvo skladno z ustanovnim aktom članarine ne
pobira)
o odločba o delovanju društva v javnem interesu (v kolikor je izdana)
• izpolnjen OBRAZEC 2 – Program/projekt (za vsak program oz. projekt posebej)
• izpolnjen OBRAZEC 3 – Pogodba o sofinanciranju-vzorec (v enem izvodu)
• izpolnjen OBRAZEC 4 – Izjava odgovorne osebe (v enem izvodu)
Vsi obrazci morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja in žigosani. S
podpisi odgovorna oseba prijavitelja izjavlja, da je seznanjena s pogoji in
obveznostmi iz tega razpisa in razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Sveta Ana: www.svana.si ali na sedežu občine.
7. Datum odpiranja vlog
Odpiranje prejetih vlog bo vodila strokovna komisija in se bo izvedlo v roku 8 dni od
poteka roka za vložitev vlog, na sedežu Občine Sveta Ana.

8. Obdobje za porabo sredstev
Izvajalci programov in projektov, ki bodo sklenili pogodbo o sofinanciranju po tem
razpisu, morajo dodeljena sredstva po tej pogodbi porabiti v letu 2020 oz. najkasneje
do 31. januarja 2021.
9. Informiranje
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo v Občinski
upravi Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah,
vsak delavnik, osebno ali po telefonu: 02/ 729 58 87 ali 041 799 840 ter na enaslovu: petra.golob@sv-ana.si. Kontaktna oseba je Petra Golob.
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