
  

 
 
 
Številka: 410-36/2016-2 
Žužemberk, 22.8.2016 
 
 
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo 4, 110/11 - ZDIU12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 
51/10, 84/10 Odl.US, 40/2012 - ZUJF), določil Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur. list RS, št. 104/12) ter Odloka o proračunu Občine 
Žužemberk za leto 2016 (Ur. list RS št. 98/14) objavlja Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 
8360 Žužemberk 
 

JAVNI RAZPIS OBČINE ŽUŽEMBERK 
ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V LETU 2016 

 
 
I.    Neposredni proračunski uporabnik 
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk 
 
 
II.   Predmet javnega razpisa 
Predmet Javnega razpisa Občine Žužemberk za sofinanciranje dogodkov v letu 2016 (v 
nadaljevanju: javni razpis) je finančna pomoč pri organizaciji dogodkov in sofinanciranje 
dogodkov posebnega pomena, ki jih organizirajo subjekti, ki delujejo na območju Občine 
Žužemberk oz. dogodek vključuje promocijo Občine Žužemberk ter dogodek ni 
sofinanciran iz katerega koli drugega namena iz proračuna Občine Žužemberk. Dogodki 
se morajo izvajati v letu 2016. 
 
 
III.  Upravičenci za dodelitev sredstev po tem javnem razpisu 
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, javni zavodi, podjetja, fizične osebe, ki 
izpolnjujejo katerega od naslednjih pogojev:                         
 da imajo sedež/stalno prebivališče v Občini Žužemberk oz. so njihovi člani tudi občani 

Občine Žužemberk, 
 da sodelujejo z organi Občine Žužemberk in jih obveščajo o svojih aktivnostih, 
 s svojim delom promovirajo Občino Žužemberk in redno uporabljajo simbole Občine 

Žužemberk, 
 predmet financiranja je v javno korist. 
 
 
IV.  Višina razpoložljivih sredstev 
Predvidena višina sredstev namenjenih za sofinanciranje dogodkov v letu 2016 je 
zagotovljena na proračunski postavki 01010 – pokroviteljstva, konto 4120 – tekoči transferi 
nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 1.750,00 EUR.  
Sredstva se delijo na podlagi pridobljenih točk, ki jih Komisija za dodelitev sredstev Občine 
Žužemberk za sofinanciranje dogodkov v letu 2016 (v nadaljevanju: komisija) dodeli glede 
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na merila, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Najvišji možen znesek pridobljenih 
finančnih sredstev je 200,00 EUR. 
 
 
V.   Rok za črpanje sredstev 
Župan Občine Žužemberk z izbranimi izvajalci sofinanciranih dogodkov sklene donatorsko 
pogodbo. Rok za vlaganje vlog je 12. 9. 2016 oz. do porabe razpisanih sredstev. Rok za 
izplačilo odobrenih sredstev je 31. 12. 2016. Črpanje se začne s sprejemom in objavo 
proračuna za leto 2016. 
 
 
VI.  Merila in pogoji za dodeljevanje sredstev 

1. Posebni pogoji: 
 vsebina prijavljenega programa je v skladu s predmetom javnega razpisa, 
 vlagatelji so redno oz. v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do Občine 

Žužemberk. 
 

2. Merila za izbor: 

1. kakovost in prepoznavnost dogodka     do 15 točk  
 
2. dogodek je predstavljen kratko in jedrnato     do 10  točk  
 
3. sodelovanje z organi občine za potrebe občine in širše javnosti do  25 točk 
 
4. dostopnost dogodka javnosti      do 10 točk 
 
5. pri izvajanju dogodka sodelujejo tudi prostovoljci in 
      je namenjen širši javnosti       do 10  točk 
 
6. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere  

so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dogodka   do 10 točk 
 
7. pomembnost za občinski prostor      do 15 točk 
 
8.   inovativnost in druge sposobnosti vlagatelja    do   5 točk 
 
9. status dogodka posebnega pomena za občinski prostor                   do 50 točk 
 
10. na dogodku bodo/so bili izpostavljeni simboli občine                       do 50 točk 

 
 
VII. Vsebina vloge 
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije k 
vlogi ter potrjenega osnutka pogodbe. Prijavni obrazec vsebuje osnovne podatke o 
vlagatelju ter podatke o dogodku s finančno ovrednotenimi posameznimi izvedenimi 
programskimi aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa. 

 
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati: 
 podatke o vlagatelju, s preglednim vsebinskim programom dela za tekoče leto, 
 podatke o dogodku s finančno konstrukcijo dogodka, 
 izjave vlagatelja 
 z osnovnimi podatki izpolnjen in parafiran osnutek donatorske pogodbe 



  

 
VIII. Rok za prijavo in način prijave 
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev je do 12. 9. 2016 do 14. ure. Če 
izvajalec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno 
najpozneje do zadnjega dne. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega 
roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 14. ure.  
 
Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih, v zaprti ovojnici, opremljena z 
naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Prijava na javni razpis za sofinanciranje 
dogodkov – NE ODPIRAJ« 
 
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj vloge strinja z vsemi pogoji javnega razpisa in to 
razpisno dokumentacijo. 
 
 
IX. Obravnava vlog 
 Vloge se bodo obravnavale do 30.9.!  
 Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravila predloge za dodelitev sredstev komisija, 

ki jo s sklepom imenoval župan (odpiranje prejetih vlog ne bo javno). 
 Vlagatelji, ki bodo v predpisanem roku dostavili nepopolno dokumentacijo bodo pisno 

pozvani, da v roku (petih) 5 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo 
dopolnjene se zavržejo. 

 Vse prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni 
del javnega razpisa.  

 Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme 
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. 

 Upravičencu bodo sredstva nakazana po predložitvi poročila in slikovnega gradiva o 
dogodku ter skladno z določili podpisane donatorske pogodbe. 

 
 
X.  Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa 
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi sredstev župan v roku osmih (8) dni po 
izdanem zapisniku komisije s sklepom. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu 
pogodb.  
 
Če upravičenec pogodbe ne podpiše oz. se pozivu na podpis ne odzove v roku osmih (8) 
dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, kot da je upravičenec odstopil od 
zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev. 
 
V skladu z določbo 1. odstavka 230. v povezavi z 258. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 
126/07, 65/08, 47/09 Odl.US, 8/10) zoper ta sklep ni dovoljena pritožba po redni upravni 
poti, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče RS v Ljubljani v 
roku tridesetih (15) dni po prejemu sklepa. Tožba se lahko vloži pisno ali da ustno na 
zapisnik pri navedenem sodišču. 
 
 
XI.  Informacije 
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva te objave do 9. 9. 2016, dvignejo v 
času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Žužemberk ali na spletni strani 
www.zuzemberk.si pod rubriko obvestila. 
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Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom se lahko obrnete na tel. št.: 07/38-85-
180, v času uradnih ur ali na elektronski naslov:  
obcina.zuzember@zuzemberk.si, kontaktna oseba Vlado Kostevc.  
 
 
XII. Ostalo 
Občina Žužemberk lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic 
razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine. 
 
 
XII. 
Vlagatelji na javni razpis soglašajo, da bodo za potrebe občinske promocije in predstavitve 
dejavnosti občine izvajali medijsko promocijo in sodelovali pri razdeljevanju promocijskega 
materiala ter uporabljali simbole Občine Žužemberk. 
                
 
 
 
 
 
 
                                                                             Franc Škufca l.r. 

           župan Občine Žužemberk 
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