
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2020 (Uradno glasilo e-občina, št. 
6/19, 5/20 in 14/20), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 
(Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) 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 2020 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA:  

Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. 

 

2. PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet javnega poziva je sofinanciranje izvajanja projektov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov 
Občine Mokronog-Trebelno in: 
- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (prispevajo k spodbujanju medčloveškega sožitja in 

dialoga, k ohranjanju kulturne, naravne, verske in narodnostne dediščine ter izročila), 
- so socialne, kulturne, izobraževalne, športne, turistične, humanitarne in podobne narave, 
- pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov,  
- pomenijo izboljšanje procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini, 
- pomenijo lažjo dostopnost storitev občanov, 
- promovirajo občino, njene kraje in prebivalce, prispevajo k prepoznavnosti občine, ohranjanju 

tradicije in lokalnega izročila,  
- so neposredno vezane na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje; 
 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM POZIVU 

Na poziv se lahko prijavijo prijavitelji, katerih programi/projekti so usklajeni s predmetom javnega 
poziva in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini Mokronog-Trebelno ali gre za medobčinske 

organizacije, ki omogočajo vključevanje članov oziroma uporabnikov iz občine Mokronog-Trebelno; 
- program mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire 

financiranja; 
- prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali projekte, ki so bili izvedeni v letu 2020 oz. bodo 

izvedeni do konca leta 2020; 
- prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa; 
- prijavitelji ne bodo pridobili sredstev za sofinanciranje teh programov ali projektov na osnovi 

drugih razpisov 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. 
 

4. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR: 
Na podlagi tega javnega poziva bodo programi ali projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje, izbrani in 
ovrednoteni na podlagi naslednjih kriterijev: 

- usklajenost vsebine in ciljev prijavljenega programa ali projekta s predmetom razpisa, 
- izkušnje izvajalca programa oz. tradicionalnost projekta, 
- sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami, 
- število aktivnih članov društva ali uporabnikov programa, 
- promocija in prepoznavnost občine. 

Vloge bodo pregledane in ocenjene s strani komisije, ki jo imenuje župan. Prijavitelju se lahko sredstva 
dodelijo največ do višine zaprošenih sredstev. Vloge se po posameznih kriterijih ovrednotijo s točkami. 
Delež sofinanciranja bo v primeru, da bodo zaprošena sredstva presegala razpisana sredstva, določen 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0897


glede na število doseženih točk. Vlogam, ki bodo po kriterijih ovrednotene z do 5 točk, se lahko dodeli 
največ 100,00 EUR.  
 

5. OKVIRNA VREDNOST  

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov ali projektov po tem javnem pozivu 

je  4.000,00 €.  

 

6. ROK IZVEDBE 

Program mora biti izveden v letu 2020. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 
2020, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 
 

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 2020.  

 

8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE 

Rok za oddajo prijav za programe oz. projekte je najkasneje do 14.08.2020 oz. do porabe sredstev.  
Za pravočasno oddano šteje prijava, ki je na dan 14.08.2020 oddana osebno v sprejemni pisarni Občine 
ali oddana priporočeno na pošto na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 
Mokronog. 
 

9. POSTOPEK DODELITVE IN ROK, V KATEREM BODO PRIJAVITELJI OBVEŠČENI O IZIDU 
JAVNEGA POZIVA: 

Vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega poziva, bodo s sklepom zavrnjene 
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve finančnih sredstev iz tega poziva. Prijavitelji, ki bodo 
oddali formalno nepopolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, 
bodo s sklepom zavržene.  
 
Na podlagi izpolnjevanja kriterijev bo komisija, ki jo imenuje župan, predlagala višino sredstev za 
sofinanciranje projekta. O upravičenosti do sredstev na podlagi tega poziva bo odločila direktorica 
Občinske uprave s sklepom. Z upravičenci bo župan Občine Mokronog-Trebelno sklenil pogodbo o 
sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programa ali 
projekta in glede sofinanciranja izbranega programa 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.  

Prijavni obrazci so v času objave in do izteka prijavnega roka dosegljivi spletni strani Občine Mokronog-

Trebelno: www.mokronog-trebelno.si. Kontaktna oseba: Marija Sitar, tel. št. 07/3498-260.  

 
Številka: 410-0016/2020 

Datum:    11. 06. 2020 

                                   župan  

                           Anton MAVER  

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

