OBCINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Na podlagi 5. 6lena Pravilnika o dodelitvi donatorskih sredstev iz proraduna Obdine Selnica
ob Dravi (MUV,5t.6/2019) (v nadaljevanju: pravilnik) in na podlagi Odloka o proradunu
Obdine Selnica ob Dravi za leto 2020 (MUV, 5t. 2l2O2O) Obdina Selnlca ob Dravi, Slovenski
tr74,2352 Selnica ob Dravi razpisuje

Javni razpis za dodelitev donatorskih sredstev iz proraduna Obdine Selnica ob
Dravi za leto 2A20
l. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev donatorskih sredstev iz proraduna Ob6ine Selnica ob
Dravi za leto 2020 skladno z dolodili pravilnika. Sredstva za dodelitev donatorskih sredstev

se zagotovijo v proradunu Ob6ine Selnica ob Dravi na proradunski postavki
>
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Donatorska sredstva se dodelijo za javno koristne dogodke:

- ki so socialne, zdravstvene, kulturne, umetni5ke, izobraZevalne,
humanitarne ali podobne narave,
- ki promovirajo obdino oziroma krepijo njen razvoj,
- ki so neposredno vezani na medregijsko ali mednarodno sodelovanje
- kijih organizirajo mladi ali so namenjena mladim,
- ki utrjujejo medgeneracijsko sodelovanje in druZenje.

Spodne,

Donatorska sredstva niso namenjena profitnim dogodkom ter aktivnostim politidnih strank.

ll. UpraviCenci za dodelitev sredstev
Upravi6enci do donatorskih sredstev so:
- fizidne in pravne osebe s stalnim bivali5dem oziroma sedeZem v ob6ini,
- fizidne in pravne osebe, ki nimajo stalnega bivali5da oziroma sedeZa v obdini,
vendar organizirajo dogodek na obmo6ju obdine,
- fizidne in pravne osebe, ki nimajo stalnega bivali56a oziroma sedeZa v obdini,
dogodek, ki ga organizirajo izven obmodja obdine, pa je pomemben za obdino.
Do dodelitve proradunskih sredstev ni upravidena tista pravna ali fizidna oseba, ki so ji bila
za isti namen Ze odobrena sredstva iz drugih postavk obdine v teko6em proradunskem letu
oz. je 2e prejela donatorska sredstva.
Donatorska sredstva se lahko dodelijo le upravidencem, ki imajo poravnane vse
obveznosti do obdine.

lll. Vsebina vloge
Vloga mora biti obvezno oddana na obrazcu, kije priloga javnega razpisa. lzdelava lastnih
obrazcev ni dopustna. Vloga, ki ne bo oddana na originalnih obrazcih , se zavrZe. prijavni
obrazec vsebuje osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in finahdno
ovrednotenje dogodka, kije predmet razpisa.
Ce vloga ob vloZitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, da jo v roku 15 dni dopolni. ee tega
ne stori oziromaje vloga kljub dopolnitvi 5e vedno nepopolna, se vloga s skiepom zavrie.
Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

lV, Odloditev

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi donatorskih sredstev odlodi 2upanja s sklepom.
Odlo6itev Zupanje je dokondna. S prejemniki donatorskih sredstev se sklene donatorsko
pogodbo. Ce prejemnik donatorskih sredstev v roku 8 dni od prejema pogodbe ne vrne
podpisane pogodbe, se Steje, da je odstopil od pridobitve donatorskih sredstev. Dodeljena
sredstva lahko prejemnik donatorskih sredstev uporabi le za namene, dolodene v
donatorski pogodbi. Prejemnik mora po porabi sredstev obdini posredovati vse relevantne
informacije, ki dokazujejo pravilno in gospodarno porabo sredstev, v skladu z vlogo in
namenom, za katerega so bila pridobljena.
V primeru, da donatorska sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena, lahko ob6ina zahteva vrnitev leteh skupaj zzakonitimizamudnimi obrestmi.
V, Merlla in pogoji za dodelitev sredstev
Popolne vloge bo komisija pregledala in jih na podlagi izpolnjevanja pogojev navedenih v
razpisu uvrstila v ocenjevalni postopek. Prednost pri dodelitvi donatorskih sredstev bodo
imela dru5tva, neprofitne organizacije, zdrulenja, zavodi kot tudi fizidne osebe katerih
programi temeljijo na.
- utrjevanju in promociji pozitivnih vrednot,
- promovirajo obdino Selnica ob Dravi oz. 5irijo njene razvojne potenciale na Sir5em
prostoru,
- imajo svojo prepoznavno vsebino in znadaj,
- dopolnjujejo kulturno, humanitarno, turistidno in Sportno ponudbo obdine Selnica ob
Dravi.

Vl. Rok in nadin prijave
Prosilci lahko oddajo vlogo za dodelitev donatorskih sredstev kadarkoli v proradunskem
letu, vendar najkasneje do 30. oktobra za tekode proradunsko leto. Vloga se odda na
priloZenem obrazcu in mora vsebovati vsaj naslednje podatke: podatke o vlagatelju,
podatke o dogodku, finandni nadrt dogodka, Stevilko transakcijskega raduna za nakazilo
donatorskih sredstev, davdno Stevilko, izjavo in dokazila, da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz

pravilnika in razpisa.
Prosilec lahko vloZi vlogo:
- pisno po poiti na naslov Obdina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,2352 Selnica ob
Dravi, s pripisom na kuverti Vloga za pridobitev donatorskih sredstev,
- z osebno oddajo v sprejemni pisarni Obdine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,2352
Selnica ob Dravi.

Vlogo za pridobitev donatorskih sredstev lahko zainteresirani pridobijo v dasu uradnih ur v
sprejemni pisarni obdine selnica ob Dravi in na spletni straniwww.selnica.si.
Stevilka: 430
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