
 

Župan 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov 
in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 13/08) in Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka: 58/18 in 23/19), župan Občine Sveta 
Trojica v Slovenskih goricah objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV  

V OBČINI SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH, ZA LETO 2019 

 
 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v 
Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019. 
 
2. UPRAVIČENCI  ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in druge organizacije ali združenja, ki imajo sedež ali 
aktivno delujejo v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter s svojim delovanjem dokažejo 
vsebinsko učinkovitost in koristnost občini, delujejo v javnem interesu in pomenijo dvig kakovosti 
življenja svojih članov (izvajalci). 
 
3. POGOJI  ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 

 

Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
• prijavljajo programe in projekte, ki niso predmet drugih razpisov, 
• imajo sedež ali aktivno delujejo v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 
• so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev, organizacije 

ali združenja, oziroma s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem 
področju, 

• dostavijo osnutek programa ali projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izkazuje doseganje 
ciljev iz pravilnika, 

• imajo zagotovljeno finančno konstrukcijo za izvedbo programa ali projekta. 
 
4. VIŠINA SREDSTEV 

 

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov 
za leto 2019 znaša 5.700,00 EUR, in sicer za naslednje programe in projekte: 
 

- socialno varstveni programi (PP 402019):                3.000,00 EUR, 
- programi za mladino (PP 401829):                             1.700,00 EUR, 
- drugi neprofitni programi in projekti (PP 401833):  1.000,00 EUR. 

 



  

Neporabljena sredstva se lahko na podlagi Odloka o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18 in 23/19) prerazporedijo med 
posameznimi proračunskimi postavkami. 
 
5. MERILA  ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IN VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV 

 

Merila za dodelitev sredstev so: 
• usklajenost programa s programskimi usmeritvami in cilji Občine, 
• kakovost do sedaj realiziranih programov, visoke ocene s strani domače strokovne javnosti, 

dosežena priznanja in nagrade za dosedanje delo, 
• udeležba na domačih in mednarodnih prireditvah, 
• sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina, 
• delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji programov, 
• množičnost članstva ter 
• kvalitetno in redno delo. 

 
Prednostno in v višjem deležu, vendar največ do višine 80 odstotkov upravičenih stroškov, bodo 
sofinancirani programi ali projekti, ki: 

- izkazujejo čim višjo usklajenost programa s programskimi usmeritvami in cilji Občine, 
- dosegajo čim višjo kakovost delovanja, 
- se v visokem številu udeležujejo domačih in mednarodnih prireditev, 
- v visokem številu sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina, 
- imajo visok odstotek članstva ter 
- izkazujejo visoko kvalitetno in redno delo. 

 
Prednostno bodo sofinancirani programi ali projekti, ki imajo zagotovljeno zaprto finančno 
konstrukcijo. 
 
Kot upravičeni stroški se priznajo stroški, ki so nujno potrebni za izvedbo programa ali projekta ter so 
z njo neposredno povezani.  
 
6. VSEBINA PRIJAVE 

 

Prijava na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov, ki nisi predmet 
drugih razpisov v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2019, se odda izključno na vlogi, 
ki je priloga razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. 
Razpisna dokumentacija in zahtevane priloge oziroma dokazila so na razpolago v sprejemni pisarni 
občine ali si jih natisnete s spletne strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah: www.sv-trojica.si 
(»rubrika Razpisi, pozivi, javna naročila«). 
 
7. ROK IN NAČIN PRIJAVE 

 

Prijavo na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov, ki niso 
predmet drugih razpisov, morajo vlagatelji oddati v pisni obliki na predpisanih obrazcih in prilogah. 
 
Prijave na razpis se lahko oddajo po pošti na naslov na Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 
Trojiški trg 26, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah ali osebno v času uradnih ur v sprejemni 
pisarni Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
 
Na zaprti kuverti mora ob naslovniku biti tudi vidno napisano »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA 
RAZPIS PROGRAMOV IN PROJEKTOV 2019«. Na nahrbtni strani kuverte mora biti napisan 
pošiljatelj in njegov naslov. 
 
Prijave na razpis morajo prispeti do vključno 26.7.2019 



  

8. OBJAVA IZIDA JAVNEGA RAZPISA IN ROK ZA PRITOŽBO 
 

Sklep za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet drugih razpisov, bo izdan vsem 
prijaviteljem na javni razpis najkasneje v enem mesecu po odpiranju vlog. 
 
Vlagatelji lahko pritožbo na izdani sklep o višini prejetih sredstev podajo v roku 8 dni od prejema 
sklepa. 

 
9. SKLENITEV POGODBE 

 

Župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah bo z izbranim izvajalcem v roku 8 dni po 
dokončnosti sklepa posredoval predlog pogodbe. Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku 
enega meseca od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje. 

 
10. INFORMACIJE 

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom prijavitelji dobijo na Občini Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, kontaktna oseba je Valerija Trojner, dosegljiva na telefonski številki: 02/729 50 23 ali 
elektronskem naslovu: pravna@svetatrojica.si. 
 
 
Številka: 431-3/2019 - 2 
Datum:   3.6.2019 
 
  

 

David KLOBASA 
ŽUPAN 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


