
  
OBČINA OPLOTNICA  

O b č i n s k a    u p r a v a 
Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina@oplotnica.si   
 

Številka: 41011-3/2022-1 

Datum: 5. 7. 2022 

 

Na podlagi določila 7. člena Statuta Občine Oplotnica (UGSO, št. 49/15), Pravilnika o dodelitvi 

proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica (UGSO, št. 49/16) in 

Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2022 (UGSO št. 9/2022), izdajam naslednji  

 

 

S K L E P 

o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev za namen 
pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2022 
 

1.  Splošne določbe 
 

1. člen 
(predmet sklepa) 

S tem sklepom se začne postopek Javnega razpisa za dodelitev proračunskih sredstev za namen 

pokroviteljstva in donatorstva v Občini Oplotnica za leto 2022. 

 

Besedilo javnega razpisa se objavi na spletni strani občine: www.oplotnica.si.  

 

 
2.  Predmet sofinanciranja 

2. člen 
 (predmet sofinanciranja) 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in dejavnosti, ki niso sofinancirani iz proračuna 

občine Oplotnica po drugem javnem razpisu in  katerih programi izpolnjujejo najmanj 4 od spodaj 

navedenih pogojev: 

- imajo prepoznavno vsebino in značaj, 

- utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga 

temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi RS), 

- so socialne, kulturne, umetniške, izobraževalne, športne, humanitarne in podobne narave, 

- promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale, 

- so odprtega značaja, dostopne širšemu krogu in pretežno brezplačne za obiskovalce, 

- bodo izvedene v tekočem proračunskem letu, 

- imajo ob prijavi jasno in pregledno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene 

vire financiranja, 

- so neposredno vezana na med regijsko in mednarodno sodelovanje, 

- jih organizirajo mladi ali so namenjene mladim, 
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- so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, 

obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem. 

Sredstva, dodeljena na podlagi pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank, komercialnim in 

profitnim organizacijam in tudi ne sofinanciranju komercialnih in profitnih prireditev ter dejavnosti. 

 
3.   Obseg javnih sredstev 
 

3. člen 
(višina sredstev) 

Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva:  

- do 50 evrov za sofinanciranje manjših prireditev in dejavnosti, 

- do 100 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, 

- do 150 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za 

občino večjega pomena, 

- do 200 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti z med-regijsko in mednarodno 

udeležbo, 

- do 250 evrov za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti, ki so postala že tradicionalna in za 

občino večjega pomena, z med-regijsko in mednarodno udeležbo ali z velikim promocijskim 

učinkom, ki trajajo dalj časa, 

- 400 evrov ali več za sofinanciranje večjih prireditev in dejavnosti po posebni odločitvi župana na 

podlagi ustrezne utemeljitve komisije, vendar največ do 600 evrov. 

 

Razpisana sredstva v višini 1.000,00 EUR so zagotovljena na PP 0011400, konto 412000. 

Število predvidenih udeležencev prireditve v primeru manjše prireditve je do 150 ali manj, v primeru večje 

prireditve pa več kot 150 udeležencev. 

Najvišji možni odstotek sofinanciranja znaša (ne glede na število doseženih točk) do največ 50 % 

upravičenih stroškov celotne vrednosti izvedenega programa prireditve ali dejavnosti. 

 

4. Besedilo javnega razpisa 
 

4. člen 
 
Razpisna dokumentacija je priloga tega sklepa. 

Razpisna dokumentacija bo skupaj z razpisom objavljena na spletni strani Občine Oplotnica, na naslovu 

www.oplotnica.si.. 

5. člen 
 

• Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu od 1. 1. do 31. 12. 2022. 

• Vlagatelji lahko oddajo vlogo za dodelitev donatorskih in pokroviteljskih sredstev najkasneje do 26. 

oktobra 2022. Vloga se odda na priloženem obrazcu z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. 
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5. Komisija 

6. člen 
 

Za potrebe izvedbe javnega razpisa je skladno s Sklepom št. 41011-3/2022-3, z dne 5. 7. 2022,  izdanim s strani 
župana Občine Oplotnica, pristojna naslednja komisija: 
 

- Valentin Delevič – predsednik komisije, 
- Klara Fornezi Strašek in 
- Irena Cehtl. 

 
Po preteku razpisnega roka se pristopi k odpiranju in obravnavi vlog. Komisija po obravnavi vlog na podlagi pogojev 
in meril izdela seznam prejemnikov s pripadajočo višino pomoči in ga predloži občinski upravi v odločanje o 
razdelitvi sredstev med upravičence. 
 

7. člen 
 

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje. 

 

 

                                                                                        Župan občine Oplotnica 

                       Matjaž Orter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


