Krajevna skupnost Šoštanj je na svoji 13. seji, ki je bila 27. decembra 2008, sprejela

MERILA ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV IN DONACIJ IZ SREDSTEV
KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠOŠTANJ ZA LETO 2008
Osnovni pogoji:
• društvo mora podati pisno vlogo za sofinanciranje, na kateri mora biti obvezno naveden uradni
sedež društva ter osnovni podatki o društvu (ime in priimek predsednika, dav na številka ter
številka ban nega ra una),
• društvo mora imeti sedež na podro ju Krajevne skupnosti Šoštanj,
• vloga se ne sme nanašati na sofinanciranje rednega delovanja društva (npr. poštnina, najem
prostorov, ra unovodstvo, organizacija sej, izleti, redna tekmovanja ipd.).
Osnovne pogoje ob prejemu vloge preverita tajnica in predsednica KS Šoštanj in e vloga ne
izpolnjuje vse osnovnih pogojev, ima predsednica KS Šoštanj pooblastilo, da takšne vloge z
obrazložitvijo zavrne.
Pogoji za vrednotenje vlog:
• posamezno društvo lahko v koledarskem letu pridobi:
o najve eno sofinanciranje za projekt, ki je zelo pomemben za delovanje društva ali za
mesto oz. KS Šoštanj (npr. obeležitev okroglega jubileja društva, ve ji nakupi
splošno koristne opreme, projektna dokumentacija za splošno koristne objekte,
obnove mestnih znamenitosti, izdaja knjižnih del, izdaja glasil ipd.).
o najve eno sofinanciranje za izvedbo prireditve, ki:
poteka na podro ju KS Šoštanj,
je javna prireditev, na katero so vabljeni vsi ob ani in
ima širši pomen (KS ne sofinancira internih društvenih aktivnosti npr. ob ni
zbori, sestanki, interni nastopi, tekmovanja v okviru prvenstev ipd.).
Vrednotenje vlog:
• višina sofinanciranja je odvisna od projekta oz. prireditve in znaša na posamezen projekt oz.
prireditev med 100€ in 200 €, za okrogle in visoke jubileje do 400€.
• pomemben kriterij za vrednotenje vlog je tradicija in pomen društva za mesto in KS Šoštanj.
• višji zneski sofinanciranja, kot so navedeni, so lahko odobreni za projekte, pri katerih bodo
skupaj sodelovala (soorganizirala) vsaj tri društva s podro ja KS Šoštanj.
Sofinanciranje in donacije se lahko odobrijo tudi drugim organizacijam, ki delujejo na obmo ju KS
Šoštanj oz. imajo pomembno vlogo pri širjenju prepoznavnosti mesta Šoštanj v slovenskem in
širšem prostoru.
Vsako vlogo, ki izpolnjuje osnovne pogoje, obravnava KS Šoštanj na rednih sejah in vsako vlogo
posebej ovrednoti s sklepom. KS si pridržuje pravico do zavrnitve vlog, posebej, e bodo
prora unska sredstva za posamezno leto že iz rpana.
Dolžnost vsakega prejemnika sofinanciranja je, da javnost na primeren na in seznani o odobreni
finan ni pomo i. Pri sofinanciranju prireditev mora društvo na KS Šoštanj pravo asno poslati pisno
vabilo, enako velja za velike dogodke v okviru sofinanciranih projektov.
V Šoštanju, 27. decembra 2008

Predsednica KS Šoštanj:
Vilma Fece

