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Župan Občine Tabor na podlagi Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2019 (Ur. objave Občine Tabor 1/2019), objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OZ. PROJEKTOV,  

KI NISO BILI PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV  

IZ PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2019 ‒ POKROVITELJSTVO ŽUPANA 

 

 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 

 
2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, 

proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba 

dobrodelnih oz. izobraževalnih akcij ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz 

proračuna Občine Tabor, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev 

delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.  

 

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2019 zagotovila sredstva v višini 1.500,00 

EUR na naslednji proračunski postavki: 

 

04102 Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov:  1.500,00 EUR 

 

3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oz. projektov: 

 fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno 

prebivališče oz. sedež na območju občine Tabor in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja, 

 druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se 

programi oz. projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor.  

 

Na razpisu ne morejo sodelovati: 

 vlagatelji, ki so za prijavljeni program oz. projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Tabor oz. so 

njihovi programi v letu 2019 na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Tabor, 

 gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, 

podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah ter vsi ostali subjekti, katerih 

dejavnost je pridobitnega značaja.  
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4. Pogoji, katere morajo izpolnjevati vlagatelji: 

 da izvajajo programe ali projekte, ki so predmet razpisa,  

 da imajo stalno prebivališče oz. sedež na območju Občine Tabor,  izvajajo programe ali projekte, ki se pretežno 

nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor, 

 da programi ali projekti omogočajo vključevanje ali sodelovanje članov,  oz. uporabnikov iz Občine Tabor,  

 da prijavljeni programi ali projekti niso bili sofinancirani iz Proračuna Občine Tabor 2019 in tudi ne bodo 

prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Tabor za leto 2019, 

 da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 

69/2011-UPB2) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni 

funkcionar Občine Tabor ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj 

član društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem 

prometu. 

 
5. Vrednotenje posameznih programov oz. projektov:  

 

Predmet znesek v EUR 

organizacije večjih prireditev, proslav, dogodkov in tekmovanj  50,00–300,00 

udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih 50,00–100,00 

izdaja knjige, brošure, zvočnih zapisov 50,00–100,00 

nakup oz. posodobitev opreme 50,00–200,00 

izvedba dobrodelnih akcij 50,00–200,00 

izvedba izobraževalnih akcij 50,00–200,00 

ostali projekti ali aktivnosti 50,00–100,00 

 
6. Vsak vlagatelj lahko na razpis prijavi največ en program oz. projekt. 

 
7. Vrednost sredstev javnega razpisa je 1.500,00 EUR 

 
8. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se bodo izvedli v letu 2019, in sicer najkasneje do 1. 12. 2019 oz. 

do porabe sredstev. 

 

9. Razpisni rok: Razpis se prične naslednji dan po objavi na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si in je odprt do 

porabe sredstev, vendar najkasneje do 1. 12. 2019.  

 

10. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni 

strani občine. 

 

Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti ovojnici s pripisom 

»ne odpiraj – javni razpis pokroviteljstva župana 2019« ter navedbo prijavitelja. 

 

Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru: 

 postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija, ki jo za ta namen imenuje župan (v nadaljevanju: 

komisija), 

 komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oz. vloge enkrat mesečno,  

 vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po 

prejemu poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom 

zavržejo, 

 komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in 

priloženih obrazcih, 

http://www.obcina-tabor.si/
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 komisija bo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oz. projektov prijaviteljev. V 

kolikor komisija meni, da posamezni program oz. projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev 

delovanja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev oz. je pomemben za občino, lahko takemu programu 

oz. projektu predlaga višja sredstva sofinanciranja, 

 Občina Tabor bo z izvajalcem programa oz. projekta sklenila Pogodbo o sofinanciranju, 

 Občina Tabor lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del 

razpoložljivih sredstev, 

 odpiranje vlog ni javno. 

 
11. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-tabor.si. 

 
 

Številka: 41010-4/2019                                            

Tabor, 20. 3. 2019   

Občina Tabor                                                     

župan Marko Semprimožnik,  l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


