
 

Občina Trebnje na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS št. 
32/19, v nadaljevanju: Odlok) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 ZIPRS1011 in 3/13, 81/16 v nadaljevanju: 
Pravilnik), objavlja 

 

JAVNI POZIV 

ZA SOFINANCIRANJE ORGANIZACIJE PRIREDITEV  

»PREDNOVOLETNA PRAVLJICA 2019« 

 
 

1. PREDMET POZIVA: 
Predmet poziva je sofinanciranje organizacije zabavnih prireditev v mesecu decembru  
»PREDNOVOLETNA PRAVLJICA 2019«,  (v nadaljevanju: prireditve), ki zajemajo otroški 
program, prižig lučk, večerne zabave, nastope lokalnih kulturnih društev in vključuje promocijo 
občine Trebnje in je odmevna v širšem prostoru. 

 
2. POGOJI ZA SODELOVANJE: 
Prijavitelji mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 imajo sedež v Občini Trebnje ali gre za medobčinske prireditve, ki omogočajo vključevanje 

članov oziroma uporabnikov iz občine Trebnje; 
 finančni načrt prireditve mora imeti zaključeno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in 

zagotovljene druge vire financiranja; 
 prijavitelji lahko prijavijo samo prireditev, ki bodo izvedene v letu 2019; 
 prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvedbo prireditve; 
 prijavitelji niso pridobili sredstev za organizacijo teh prireditev na osnovi drugih razpisov 

Občine Trebnje. 
 

3. MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR: 
Na podlagi tega poziva bodo prijavitelji izbrani na podlagi naslednjih kriterijev: 
 kvaliteta in  realnost izvedbe prijavljenega projekta (organizacije prireditve); 
 izkušnje in reference prijavitelja (poročilo o preteklih izkušnjah pri organiziranju podobnih 

prireditev); 
 racionalna in varčna izvedba organizacije prireditve (finančni načrt prireditve); 
 usklajenost vsebine in ciljev prijavljene prireditve s predmetom poziva (prireditev za široki 

krog občinstva s ciljem, da se popestri decembrsko dogajanje v občini); 
 promocija in prepoznavnost občine (letaki, objave v medijih). 
 
Prijave bodo pregledane in ocenjene ali izpolnjujejo pogoje. Na podlagi izpolnjevanja obveznih 
kriterijev bo predlagana višina sredstev za sofinanciranje prireditev. Izbran bo prijavitelj, ki bo 
v postopku izbire ustrezal pogojem in bo najvišje ocenjen po merilih in kriterijih. 
 
4. OKVIRNA VREDNOST 
Vrednost sredstev za sofinanciranje organizacije prireditev v občini Trebnje za leto 2019 je do 
4.500,00 EUR oziroma največ do 50 % vrednosti prireditve. Dodeljena sredstva na podlagi 
tega poziva bodo izplačana v letu 2020. 
 
5. ROK IZVEDBE: 
Program prireditev mora biti izvedena decembra 2019. 

 
 
 



 
6. VSEBINA PRIJAVE: 
Prijava na poziv mora biti izdelana na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva 
in vsebuje izjavo, da prireditev ne bo sofinancirana iz drugih razpisov Občine Trebnje in izjavo, 
da so podatki v prijavi točni in verodostojni. 

 
7. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE 
Prijava na poziv je možna do 20. 11. 2019. Za pravočasno oddano šteje prijava, ki je oddana 
osebno ali na dan 20. 11. 2019 oddana priporočeno na pošto na naslov:  Občina Trebnje, 
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, s pripisom »prijava na JP PREDNOVOLETNA PRAVLJICA 
2019«. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Nepravočasne prijave ne 
bodo obravnavane. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in kriteriji poziva. 

 
8. IZID POZIVA 
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloga, ki ne bo 
dopolnjena v roku, bo s sklepom zavržena. Strokovna komisija bo opravila vrednotenje 
popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega poziva in najkasneje do 3. 12. 2019 izdala 
prijaviteljem sklepe o višini sofinanciranja oziroma zavrnitvi vlog. Z izvajalcem bo sklenjena 
pogodba, s katero bodo opredeljene pravice in obveznosti glede izvedbe izbranih vsebin ter 
glede financiranja vsebin v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 

 
 

9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO PRIJAVNE OBRAZCE 
Poziv je objavljen na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si. 
Prijavni obrazci so od dneva objave do izteka prijavnega roka na voljo v sprejemni 
pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na spletni strani Občine Trebnje.  

 
 

Številka: 410-196/2019 
Datum:  8. 11. 2019 
 
                                                                                                    Alojzij KASTELIC 
                                                                                                    Župan Občine Trebnje        
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