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

postopku izvedbe javnega razpisa v Občini Oplotnica (UGSO, št. 48/19), izdajam naslednji  

 

 

S K L E P 

o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev v 

Občini Oplotnica za leto 2023 

 

1.  Splošne določbe 
 

1. člen 
S tem sklepom se začne postopek Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev v 

Občini Oplotnica za leto 2023. 

 

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

 

2. Cilji 

2. člen 
Cilji izvajanja javnih razpisov na področjih družbenih dejavnosti so:  

– zagotavljanje potrebnih pogojev za dejavnosti, ki niso izvajane v okviru javnih služb, a 

ustrezajo kriterijem ugotavljanja javnega interesa in omogočajo dodatne dejavnosti,  

– javna dostopnost do proračunskih sredstev,  

– kakovost dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev,  

– javna dostopnost do dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev,  

– spodbujanje dejavnosti na področjih družbenih zadev,  

– preprečevanje dvojnega financiranja iste dejavnosti,  

– podpora dejavnostim, ki jim ni moč pripisati pretežne komercialne naravnanosti.  

 

3. Predmet sofinanciranja 
3. člen 

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev, ki vključujejo naslednje 
vsebine oziroma sklope: 

- izvajanje programov društev, ki jih društva izvajajo v obdobju od 1.1. do 31.12.2023 in 
jih občina izbere po javnem razpisu za sofinanciranje in 

- nakup in vzdrževanje opreme sredstev, katerih strošek je nastal v obdobju od 1.1. do 
31.12.2023 (v nadaljevanju: oprema).  

 
Predmet sofinanciranja je delovanje društev na enem izmed razpisanih področij: 

- spodbujanje razvoja turizma,  
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- ohranjanje in razvoj ljubiteljske kulture, 
- ohranjanje in pospeševanje dejavnosti na področju razvoja podeželja in podpora 

interesnemu povezovanju,  
- razvoj mladinskega dela in druge prostočasne aktivnosti, 
- socialno varstvo drugih ranljivih skupin, 

Ohranjanje spominov na vojno preteklost in dosežke za slovenski narod in podpora 

dejavnosti, ki ne sodi v nobeno od razpisanih področij ali v šport.  

 

4. Obseg javnih sredstev 
 

4. člen 
Višina sredstev po javnem razpisu bo določena s sprejetjem proračuna za leto 2023, za 

naslednje namene  

• Spodbujanje razvoja turizma                                                                             

• Ohranjanje in pospeševanje razvoja podeželja in podpora interesnemu  

      povezovanju                                                                                                 

• Razvoj mladinskega dela, prostočasne aktivnosti                                             

• Ohranjanje in razvoj ljubiteljske kulture                                                          

• socialno varstvo drugih ranljivih skupin                                                            

• varstvo starejših                                                                                                

• Programi veteranskih in drugih posebnih skupin                                               

 

 

5. Besedilo javnega razpisa 
 

5. člen 
Razpisna dokumentacija je priloga tega sklepa. 

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

na naslovu www.oplotnica.si.. 

7. člen 

• Obdobje porabe dodeljenih sredstev po javnem razpisu od 1. 1. do 31.12.2023. 

• Rok za prijavo na javni razpis je do 30. 3. 2023 do 12.00 ure 
 
 

6. Komisija 

8. člen 
Naloge vodenja postopka javnega razpisa opravlja občinska uprava, posamezne naloge v 

postopku pa opravljata administrativna in strokovna komisija, ki sta imenovani na podlagi 

sklepa za 4 leta.  

 

 

9. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem objave.  

 

 

                                                                                        Župan občine Oplotnica 

                               Matjaž Orter  
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