
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 (Uradni list RS, št. 27/18 in 

Uradno glasilo e-občina, št. 2/19), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 

2019 (UL RS, št. 71/17, 13/18, in 83/18) in Statuta Občine Mokronog-Trebelno (UL RS, št. 43/18), 

Občina Mokronog-Trebelno objavlja 
 

J A V N I   P O Z I V 

za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog-

Trebelno za leto 2019 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA:  

Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, telefon 07/34 98 260. 

 

2. PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje programov in projektov društev in organizacij v Občini 

Mokronog-Trebelno, ki niso predmet drugih razpisov, ki jih je objavila Občina Mokronog-Trebelno 

oziroma in ne bodo v letu 2019 financirani iz proračuna Občine Mokronog-Trebelno, vendar pomenijo 

prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter 

življenja v občini, dostopnosti storitev občanom in prepoznavnosti občine.  

 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU 

Na javni poziv se lahko prijavijo: 

 pravne osebe – društva in organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti; 

 neprofitne organizacije in ustanove. 

 

Prijavitelji morajo imeti sedež v Občini Mokronog-Trebelno ali tudi izven nje, v primeru, da te 

organizacije vključujejo člane oziroma uporabnike iz Občine Mokronog-Trebelno.  
 

Prijavitelji morajo upoštevati, da za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije, ki pravi: Naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati 

s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član 

poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih 

pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 
 

Program mora imeti jasno strukturo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja. 

Prijavitelji morajo imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa.  

Do financiranja sredstev niso upravičena društva in organizacije, ki so za iste vsebine že prejela 

finančna sredstva na drugih razpisih Občine Mokronog-Trebelno.  
 

Programi ali projekti, ki jih prijavitelji prijavijo morajo biti izvedeni v letu 2019. Upravičenci, katerih 

programi oz. projekti bodo izbrani in (so)financirani iz sredstev tega javnega poziva, bodo morali Občini 

Mokronog-Trebelno najkasneje do 31. 01. 2020  podati poročilo o izvedbi prijavljenega programa oz. 

projekta. 

 

4. KRITERIJI JAVNEGA POZIVA 

Na podlagi javnega poziva bodo izbrani projekti ali programi, ki bodo izpolnjevali naslednje kriterije: 

 kvaliteta in realnost programa, projekta; 

 izkušnje prijavitelja programa, projekta; 

 finančna izvedljivost programa, projekta; 

 sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami; 

 usklajenost vsebine in ciljev prijavljenega programa ali projekta s predmetom razpisa; 

 stopnja doseganja ciljnih uporabnikov v okviru predlaganega programa ali projekta. 



 

5. OKVIRNA VREDNOST FINANČNIH SREDSTEV  

V proračunu Občine Mokronog-Trebelno je za predmet javnega poziva za sofinanciranje programov, ki 

niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2019                                                                                                                                

namenjenih 3.500,00 €.  

 

6. ROK IZVEDBE 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019 oziroma v plačilnih rokih, kot jih 

določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (UL RS, št. 71/17, 

13/18, in 83/18).  

 

7. VSEBINA PRIJAVE 

Prijava mora biti podana na obrazcu »Prijava na javni poziv«.  Vsak prijavitelj lahko na javni poziv 

predloži izključno eno vlogo (en program ali projekt).    

 

Prijava na javni poziv mora vsebovati: 

 kratko predstavitev subjekta, ki se na poziv prijavlja (obvezno: ime subjekta, točen naslov, 

kontaktno osebo, telefon, TRR, davčno številko), 

 podatke o programu ali projektu, 

 finančno konstrukcijo programa, 

 izjavo, da za izvedbo prijavljenega projekta ni bilo pridobljenih sredstev na osnovi drugih 

razpisov v Občini Mokronog-Trebelno, 

 izjavo prijavitelja na javni poziv Občine Mokronog-Trebelno v letu 2019.  

 

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE 

Rok za oddajo prijav za programe oz. projekte je najkasneje do 15.04.2019 oz. do porabe 
sredstev. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 
15.04.2019 (datum poštnega žiga na dan 15.04.2019). 
 

9. SKLENITEV POGODBE 

Z izbranimi subjekti bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in 

obveznosti glede izvedbe programa ali projekta v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih 

sredstev.  

 

10. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE OBRAZCE  

Javni poziv bo objavljen na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno: www.mokronog-trebelno.si in v 

občinskem glasu Odsev.  

 

Prijavni obrazci so v času objave in do izteka prijavnega roka dosegljivi v glavni pisarni Občine 

Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog in spletni strani Občine Mokronog-Trebelno: 

www.mokronog-trebelno.si. Kontaktna oseba: Marija Sitar, tel. št. 07/3498-270.  

 

Številka: 410-0012/2019 

Datum:    25. 02. 2019 

                                   Župan  

                           Anton MAVER  

http://www.mokronog-trebelno.si/
http://www.mokronog-trebelno.si/

