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INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA V POSTOPKIH JAVNIH RAZPISOV V LETU 2018 

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 — uradno 

prečiščeno besedilo, 117/06 — ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 — odl. US, 102/15 in 7/18) in Uredbe o 

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) Občina Mirna 

objavlja povzetek o poteku in prejemnikih sredstev v postopkih javnih razpisov v letu 2018: 

1) 	Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture 

Javni razpis je bil objavljen 26.2.2018 na spletni strani Občine Mirna, višina razpisanih sredstev je bila 

24.450 EUR; novica o razpisu je bila objavljena v Informatorju Občine Mirna, ki je izšel marca 2018. 

Zadnji rok za oddajo prijav je bil 28.3.2018. Na javni razpis je pravočasno in pravilno oddalo vloge 7 

prijaviteljev. Odpiranje vlog je vodila komisija za odpiranje vlog, sestavljena iz zaposlenih v občinski 

upravi Občine Mirna. Strokovna komisija v sestavi Barica Kraljevski (predsednica), Petra Krnc, Pavlina 

Hrovat, Stanislav Cvelbar in Valerija Jarm za področje kulture je imenovana v skladu s Pravilnikom o 

postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulture 

v občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015, 61/2016). Strokovna komisija je ocenila 

popolne vloge na podlagi pogojev in meril navedenega pravilnika ter višine proračunskih sredstev 

pripravila končni predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi le-tega so bile prijaviteljem izdane 

odločbe in sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vlagatelji so po izvedbi projektov pripravili poročila s 

priloženimi dokazili o porabljenih sredstvih; izplačilo sredstev je odvisno od dejanske porabe in 

skladno s pogoji iz navedenega pravilnika. 

Prijavitelj Višina odobrenih sredstev v C Realizacija v C 
Zveza kulturnih društev Trebnje (za KUD Svoboda Mirna ŽePZ 
Zimzelen in za Društvo upokojencev Mirna) 5690,00 5690,00 
Kulturno umetniško društvo Matija Tomc Mima 6650,00 6650,00 
Knjižnica Pavla Golie Trebnje 290,00 290,00 
čebelersko društvo Trebnje 2000,00 1937,30 
Glasbena šola Trebnje 500,00 500,00 
Društvo za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna 2359,50 2351,00 
Dom starejših občanov Trebnje 500,00 500,00 
Skupaj razdeljena sredstva 17989,50 17918,30 

2) Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev ter programov in projektov za otroke in 

mladino 



Javni razpis je bil objavljen 26.2.2018 na spletni strani Občine Mirna, višina razpisanih je bila 4.500 

EUR; novica o razpisu je bila objavljena v Informatorju Občine Mirna, ki je izšel marca 2018. Zadnji rok 

za oddajo prijav je bil 28.3.2018. Na javni razpis so pravočasno in pravilno oddali vloge 5 prijaviteljev. 

Odpiranje vlog je vodila komisija za odpiranje vlog, sestavljena iz zaposlenih v občinski upravi Občine 

Mirna. Strokovna komisija za področje otroške in mladinske dejavnosti v sestavi Jure Novak 

(predsednik), Gašper Kramar, Jasmina Zupet, Sabina Kos in Valerija Jarm je imenovana v skladu s 

Pravilnikom o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje dejavnosti izvajalcev ter programov in 

projektov za otroke in mladino v občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2015, 61/2016). 

Strokovna komisija je ocenila popolne vloge na podlagi pogojev in meril navedenega pravilnika ter 

višine proračunskih sredstev pripravila končni predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi le-tega so 

bile prijaviteljem izdani posamezni sklepi in sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vlagatelji so po 

izvedbi projektov pripravili poročila s priloženimi dokazili o porabljenih sredstvih; izplačilo sredstev je 

odvisno od dejanske porabe in skladno s pogoji iz navedenega pravilnika. 

Prijavitelj Odobrena sredstva v EUR Realizacija v EUR 
Društvo tabornikov Rod Mirne reke 2.301,83 € 2.301,83 C 

Mira, društvo za razvoj psihofizičnih veščin 268,15 € 268,15 € 
Društvo prijateljev mladine Jurček 1.297,78 € 1.297,78 € 
Knjižnica Pavla Golic Trebnje 285,60 € 285,60 € 

Šahovski klub Trebnje 346,64€ 346,64€ 

SKUPAJ 4.500,00 € 4.500,00C 

3) Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa 

Javni razpis je bil objavljen 26.2.2018 na spletni strani Občine Mirna, višina razpisanih sredstev je bila 

36.350 EUR; novica o razpisu je bila objavljena v Informatorju Občine Mirna, ki je izšel marca 2018. 

Zadnji rok za oddajo prijav je bil 28.3.2018. Na javni razpis je pravočasno in pravilno oddalo vloge 9 

prijaviteljev. Odpiranje vlog je vodila komisija za odpiranje vlog, sestavljena iz zaposlenih v občinski 

upravi Občine Mirna. Strokovna komisija za področje športa v sestavi Zoran Remic (predsednik), 

Maksimiljana Bajuk, Boštjan Kolenc, Iztok Štolfa in Valerija Jarm je imenovana v skladu s Pravilnikom 

o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Mirna 

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2014, 24/2014, 27/2016, 61/2016). Strokovna komisija je 

ocenila popolne vloge na podlagi pogojev in meril navedenega pravilnika ter višine proračunskih 

sredstev pripravila končni predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi le-tega so bile prijaviteljem 

izdani sklepi in sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vlagatelji so po izvedbi projektov pripravili 

poročila s priloženimi dokazili o porabljenih sredstvih; izplačilo sredstev je odvisno od dejanske 

porabe in skladno s pogoji iz navedenega pravilnika. 



Prijavitelj Odobrena sredstva v EUR Realizacija v EUR 

Društvo upokojencev Mirna 500,00 500,00 

Smučarsko društvo Zabrdje 3777,38 3777,38 

Nogometni klub Mirna 14895,02 14582,22 

Društvo Partizan Mirna 1602,79 1602,79 

Badmintonski klub Mirna 14011,61 14011,61 

Društvo invalidov Trebnje 300,00 300,00 

Športna zveza Trebnje in Mirna 396,00 396,00 

Športno kinološko društvo 111,00 111,00 

Judo klub Sokol Mirna 756,20 756,20 

Skupaj 	, 36350,00 36037,20 

4) Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialnega in 

zdravstvenega varstva 

Javni razpis je bil objavljen 26.2.2018 na spletni strani Občine Mirna, višina razpisa sredstev je bila 

13.000 EUR; novica o razpisu je bila objavljena v Informatorju Občine Mirna, ki je izšel marca 2018. 

Zadnji rok za oddajo prijav je bil 28.3.2018. Na javni razpis je pravočasno in pravilno oddalo vloge 17 

prijaviteljev, en prijavitelj je od vloge za sofinanciranje odstopil. Odpiranje vlog je vodila komisija za 

odpiranje vlog, sestavljena iz zaposlenih v občinski upravi Občine Mirna. Strokovna komisija za 

področje socialnega varstva v sestavi Irena Dim (predsednica), lsmeta Mujanovič, Sonja Bevc, Olga 

Škarja in Valerija Jarm je imenovana v skladu s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za 

sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini 

Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 13/2014, 61/2016). Strokovna komisija je ocenila popolne 

vloge na podlagi pogojev in meril navedenega pravilnika ter višine proračunskih sredstev pripravila 

končni predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi le-tega so bile prijaviteljem izdani sklepi in 

sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 	Vlagatelji so po izvedbi projektov pripravili poročila s 

priloženimi dokazili o porabljenih sredstvih; izplačilo sredstev je odvisno od dejanske porabe in 

skladno s pogoji iz navedenega pravilnika. 

Prijavitelj Odobrena sredstva v EUR Realizacija v EUR 

Združenje multiple skleroze Slovenije 277,57 277,57 

Društvo oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele Krajine 266,93 266,93 

Društvo psoriatikov 161,87 161,87 

OZARA Slovenija 323,35 323,35 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto 100,00 100,00 

Društvo invalidov Trebnje 629,02 629,02 

Društvo Sožitje - društvo za pomoč  osebam z motrnjo v duševnem razvoju 640,64 640,64 

Župnjiska Karitas Mima 2375,44 2359,04 

Društvo diabetikov Novo mesto 100,00 100,00 

Društvo za zdravje srca in ožilja 100,00 100,00 

Društvo Celiac-življenje brez glutena 314,27 314,27 

Društvo civilnih invalidov vojn Dolenjske, Bele Krajine in Posavja Novo mesto 100,00 100,00 

Društvo prijateljev mladine Jurček 975,68 975,68 

Medgeneracijsko društvo Vesela jesen 244,70 244,70 

Društvo upokojencev Mima 4093,97 3883,22 

Društvo Življenje brez nasilja Novo mesto 100,00 100,00 

Društvo za zdravje in sožitje v družinah Trebnje 2196,55 2145,94 

SKUPAJ 13000,00 12722,23 



Javni razpis o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Mirna za leto 2018 

Javni razpis je bil objavljen na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev in drugih dogodkov 

v občini Mirna, dne 17.4.2018 na spletni strani Občine Mirna in novica o razpisu v tiskanem mediju 

Informator Občine Mirna. Na razpis so se lahko prijavili društva, zavodi in ustanove, ki so organizirale 

prireditve in dogodke na območju občine Mirna. Višina razpisanih sredstev je znašala 15.000 EUR. 

Rok za oddajo vloge je bil 10. 9. 2018, pravočasno in pravilno pa se je na razpis prijavilo 5 

prijaviteljev, ki je organiziralo 6 prireditev. Strokovna komisija v sestavi: Barica Kraljevski 

(predsednica), Niko Borštnar in Valerija Jarm je pregledala vloge in pripravila predlog končne 

razdelitve sredstev. Sredstva so bila razdeljena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju javnih 

prireditev in drugih dogodkov v občini Mirna. Prijaviteljem so bile izdane odločbe in sklenjene 

pogodbe o sofinanciranju. Vlagatelji so po izvedbi projektov pripravili poročila s priloženimi dokazili 

o porabljenih sredstvih; izplačilo sredstev je odvisno od dejanske porabe in skladno s pogoji iz 

navedenega pravilnika. Vlagatelji so po izvedbi projektov pripravili poročila s priloženimi dokazili o 

porabljenih sredstvih; izplačilo sredstev je odvisno od dejanske porabe in skladno s pogoji iz 

navedenega pravilnika. 

Prijavitelj Odobrena sredstva v EUR Realizadja v EUR 

BK Mirna 1.500,00 C 1.500,00 € 

Smučarsko društvo Zabrdje 2.655,00 € 2.655,00 € 

Ombočno združenje veteranov vojne za Slovenijo -Trebnje 183,10 € 183,10 € 

Društvo upokojencev Mirna 815,00 € 815,00 € 

Prostovoljno gasilsko društvo Ševnica 2.000,00 € 2.000,00 € 

SKUPAJ 7.153,10 € 7.153,10 C 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občin Mirna v letu 2018 

Javni razpis je bil objavljen 12.2.2018 na spletni strani Občine Mirna. Sredstva v višini 13.000€ so bila 

zagotovljena v proračunu Občine Mirna. Na javni razpis je pravočasno in pravilno izpolnjeno vlogo 

vložilo 10 prijaviteljev. Zadnji rok za prijavo je bil 30. 3. 2018. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo 

člani odbora za gospodarstvo pri Občinskem svetu Občine Mirna v sestavi Peter Smole (predsednik), 

Jožko Tomšič, Vojko Strmole, Irma Zupančič  in Dušan Jakopin je ocenila popolne vloge na podlagi 

pogojev in meril iz Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 

Mirna za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. l. RS, št. 39/2015) ter višine proračunskih sredstev 

pripravila končni predlog prejemnikov sredstev. V okviru Ukrepa 1 je bilo pravočasno in pravilno 

prijavljenih 6 nosilcev kmetijskih gospodarstev, odstotek sofinanciranja je znašal 50%. V okviru 

Ukrepa 5 so bila pravočasno in pravilno prijavljena štiri društva. Upravičeni stroški sofinanciranja so 

bili stroški svetovalnih storitev, stroški povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanj med 

kmetijskimi gospodarstvi, stroški tekmovanj, razstav in sejmov ter stroški izdajanja publikacij. Stopnja 

sofinanciranja je dosegla raven 99,4%. Vlagatelji so po izvedbi investicije vložili zahtevke s priloženimi 

dokazili o plačilu investicije; izplačilo sredstev je odvisno od dejanske porabe in skladno s pogoji iz 

navedenega pravilnika. 



Prijavitelj Odobrena sredstva v EUR Realizacija v EUR 

Društvo rejcev drobnice Trebnje 529,63 € 529,63 € 

Društvo vi nogra dni kov Mirna 2.503,73 € 2.503,73 € 

Združenje za medsosedsko pomoč  Strojni krožek Temenica - Mirna 173,10 € 173,10 C 

Govedorejsko društvo Trebnje 720,24 € 720,24 € 

Golob Evsta h 1.052,72 € 1.052,72 € 

Tomšič  Jožko 1.163,43 C 1.163,43 € 

Zupan Damjan 2.395,45 € 2.395,45 € 

Vojnovič  Franc 556,51 € 556,51 € 

Kašič  Anton 646,09 C 615,96 € 

Višček Leopold 3.185,79 € 3.185,79 € 

SKUPAJ 12.926,69 € 12.896,56 € 

7) Javni poziv za izbiro organizatorjev in izvajalcev prireditev »Veseli december 2018 v občini 

Mirna« 

Javni razpis je bil objavljen 21.11.2018 na spletni strani Občine Mirna. Sredstva v višini 2.500,00€ 

so bila zagotovljena v proračunu Občine Mirna. Na javni razpis so pravočasno in pravilno 

izpolnjeno vlogo vložili štirje prijavitelji. Zadnji rok za prijavo je bil 30.11.2018. Strokovna 

komisija, ki jo sestavljajo zaposlene v občinski upravi in je bila s strani župana imenovana dne 

21.11.2018, št. 410-41/2018-2, v sestavi: Lea Bučinel, Valerija Jarm in Elvira žagar, je ocenila 

popolne vloge in pripravila končni predlog prejemnikov sredstev. Na vsak sklop javnega poziva je 

bila vložena 1 prijava; za Sklop 1— Miklavževanje (namenjenih 400,00 EUR): Župnija Mirna, Sklop 

2 - Pohod na Debenec (namenjenih 700,00 EUR): Dšla Partizan Mirna, Sklop 3 - Prednovoletno 

dogajanje na Mirni (namenjenih 1.200,00 EUR): KLIRA, društvo za razvoj psihofizičnih 

sposobnosti, Sklop 4 - Praznična okrasitev prostora za prednovoletno dogajanje (namenjenih 

200,00 EUR): Oš Mirna. O izbiri organizatorjev je na predlog strokovne komisije dokončno odločal 

župan Občine Mirna s sklepom, obveznosti med Občino Mirna in izvajalcem so se uredile s 

pogodbo o sofinanciranju. Vlagatelji so po izvedbi projektov pripravili poročila s priloženimi 

dokazili o porabljenih sredstvih. 

Zapit Prijavitelj Prireditev Višina odobrenih sredstev 
1 župnija Mirna Mi klavieva nje 400,00 € 

2 
Društvo za šport, kulturo in 

turizem Partizan Mirna 
Pohod na Debenec 700,00 € 

3 KLIRA, društvo za razvoj 
Psihofizičnih sposobnosti Klirino prednovoletno rajanje 1.200,00 € 

4 
Osnovna šola Mirna 

Novoletna okrasitev 200,00 € 
SKUPAJ 2.500,00 C 

8) Pogodba o financiranju izvedbe projekta za podelitev priznanja »Športnik leta 2018« med 

Športno zvezo občin Trebnje in Mirna 

Sklenjena je bila na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj »športnik leta občin Trebnje in Mirna«. 

Občina Mirna je prireditev sofinancirala v višini 2.000 EUR. Sredstva so bila nakazana športni zvezi 

občine Trebnje in Mirna na podlagi zahtevka in finančnega poročila v višini 2.000 EUR. 



9.) Pogodba za sofinanciranje dejavnosti izvajanja javne gasilske službe v Občini Mirna za leto 

2018 

Na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v Občini Mirna, sklenjene dne 14.12.2011 

med Gasilsko zvezo Trebnje, Občino Mirna in prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki delujejo na območju 

občine (PGD Mirna, PGD Ševnica, PGD Volčje Njive, PGD Selo), je vsako leto sklenjena pogodba za 

sofinanciranje izvajanja dejavnosti javne gasilske službe v tekočem letu. Sredstva se izplačujejo 

mesečno. 

Za sofinanciranje investicij se sredstva zagotavljajo glede na potrebe na podlagi sklenjene 

pogodbe/aneksa in se realizirajo na podlagi zahtevka in poročila upravičenca. 

upravičenec redna dejavnost v EUR investicije v EUR 

PGD Mirna 7.185,75 5.932,50 

(za nakup gasilske zaščitne in 

reševalne opreme za vsa PGD v 

občini) 

PGD Ševnica 4.611,21 nabava GVV-1: 

7.901,74 

PGD Volčje Njive 3.662,27 15.726,73 

(za dokončanje adaptacije GD) 

PGD Selo 4.526,42 

GZ Trebnje 5.286,18 604,41 

(sofinanciranje ALK) 	 i 

Pripravila: Občinska uprava Občine Mirna 
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