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MIRNA 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 28/2017), v skladu z Odlokom o proračunu Občine Mirna za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/2019), objavlja Občina Mirna 

JAVNI RAZPIS 
o sofinanciranju javnih prireditev v občini Mirna 

za leto 2019 

Navedba naročnika 
Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, tel.: 07 30 47 153, e-naslov: obcina@mirna.si  

Predmet razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih prireditev v občini Mirna. Sofinancirajo se aktivnosti, ki 
se izvajajo v letu 2019. 

Opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis 
društva, registrirana v skladu z zakonom, ki ureja društva, s sedežem v občini Mirna, 
zavodi, registrirani v skladu z zakonom, ki ureja zavode, katerih ustanoviteljica oziroma 
soustanoviteljica je Občina Mirna, 
ustanove, registrirane v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, s sedežem v občini Mirna, 

ki organizirajo prireditve in dogodke na območju občine Mirna. 

Izjemoma so upravičenci do sofinanciranja: 
- 	društva, zavodi in ustanove s sedežem v občini Mirna, ki organizirajo prireditev ali dogodek 

izven občine Mirna, če iz objektivnih razlogov teh projektov ni mogoče izvesti na območju 
občine Mirna, 
prijavitelji, ki nimajo sedeža v občini Mirna, izvedejo pa prireditev ali dogodek v občini Mirna ali 
prireditev oziroma dogodek, ki ga iz objektivnih razlogov ni mogoče izvesti v občini Mirna, v 
kolikor je le-ta večjega in širšega pomena (regijskega, državnega, mednarodnega) in je 
namenjen tudi občanom občine Mirna, 
pravne in fizične osebe z registrirano dejavnostjo, ki organizirajo prireditve ali dogodke 
neprofitne narave v javnem interesu. 

Višina razpisanih sredstev in rok za porabo sredstev 
Sredstva za objavljeni razpis so v skladu s Proračunom Občine Mirna za leto 2019, zagotovljena na 
proračunski postavki 1405, v višini 15.000,00 €, od tega je 3.000 EUR namenjenih izvedbi jubilejnih 
prireditev ali dogodkov v Občini Mirna v letu 2019. 
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Sofinanciranje aktivnosti se izvede po njihovi realizaciji, če z ustreznimi dokazili upravičenec dokaže 
nastanek finančnih obveznosti in izvedbo aktivnosti. 

Odobrena sredstva se upravičencu nakažejo na podlagi popolnega zahtevka, ki so mu priložena 
vsebinsko poročilo o izvedbi sofinancirane javne prireditve, finančno poročilo o porabi sredstev za 
izvedeno javno prireditev, dokazila (računi, bančni izpiski oz. potrdila o plačilu, vabilo na prireditev, 
fotografije, članek v medijih,...) ter druga dokumentacija na poziv občinske uprave. Upravičencu se 
sredstva nakažejo v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka. 

Pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 

Prijavitelji morajo pred oddajo vloge: 
biti organizatorji prijavljene javne prireditve, 
dokazati da prijavljajo javno prireditev, ki ni sofinancirana iz katerih koli drugih javnih sredstev, 
biti registrirani v skladu z zakonodajo in delovati neprekinjeno najmanj eno leto, 
dokazati da prijavljeno prireditev opravljajo na neprofitni osnovi, 
imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Mirna. 

Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljene javne prireditve so ovrednotena s točkami in so izhodišče za 
sofinanciranje. Projekte bo presojala strokovna komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge) 
in za sofinanciranje predlagale le tiste, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne 
pogoje razpisa, na podlagi meril pa prejeli vsaj 47 točk. 

Prireditve in dogodki se sofinancirajo največ  do 50 % upravičenih stroškov. Prireditve in dogodki, ki jih 
sofinancirajo tudi druge občine, so sofinancirajo največ  do deleža, ki odpade na občino Mirna. 

Projekti se sofinancirajo glede na število prejetih točk, vendar največ  do višine zaprošenih sredstev 
prijavitelja oziroma do najvišjega deleža sofinanciranja (50%). Vrednost točke izračuna komisija vsako 
leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila ovrednotenih aktivnosti vseh 
izbranih prijaviteljev po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska sredstva / vsota vseh točk vseh 
prijavljenih aktivnosti. 

Točkovanje se izvede v skladu z merili in kriteriji iz 9. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev 
in drugih dogodkov v občini Mirna. 

Navedba dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k prijavi 
izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Prijava na javni razpis« 

Rok in način vložitve vloge ter naslov, na katerega vloge vložijo 
Rok za oddajo prijave je najkasneje do 6.9.2019, do 24. ure. Prijavo je potrebno poslati po pošti, ali jo 
oddati osebno v tajništvu občinske uprave Občine Mirna. V primeru poslane pošiljke po pošti velja 
datum in ura poštnega žiga. 

Naslov za oddajo prijave: Občina Mima, Glavna cesta 28, 8233 Mirna. 

Na ovojnici mora biti napisano sledeče: 
polni naslov pošiljatelja, 
polni naslov prejemnika, 
pripis: ))NE ODPIRAJ —JR PRIREDITVE 2019« 



Postopek za dodelitev sredstev 

Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba, izvedeno bo v roku enega tedna po zaključku razpisa in 
ni javno. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene. V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna javni uslužbenec občinske 
uprave, član strokovne komisije, prijavitelja pozove k dopolnitvi vloue. Rok za dopolnitev vloge je 
najmanj pet delovnih dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Ce vloga v navedenem roku ni 
dopolnjena, se kot nepopolna s sklepom zavrže. Sklep o zavrženju vloge izda direktor občinske uprave. 
Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine. 

Strokovna služba pdpravi vsebinski in finančni pregled vlog in ga predloži v obravnavo strokovni 
komisiji, imenovani s strani župana. Na podlagi ocen vlog strokovna komisija pripravi predlog razdelitve 
sredstev, ki ga predloži direktorju občinske uprave. Direktor občinske uprave prijaviteljem izda odločbo o 
sofinanciranju in višini odobrenih finančnih sredstev oziroma o zavrnitvi sofinanciranja, če niso izpolnjeni 
pogoji za sofinanciranje. Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan Občine Mirna. 
Predmet pritožbe ne morejo biti vnaprej določena merila za vrednotenje vlog. 

Na podlagi pravnomočnih odločb o dodeljenih sredstvih župan Občine Mirna z upravičenci sklene 
pogodbo o sofinanciranju za tekoče koledarsko leto, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji 
koriščenja dodeljenih sredstev. 

Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v 15 dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je 
odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje. 
V primeru, ko med proračunskim letom Občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z 
aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil. 

Informacije 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo po tel.: 059 083 800 vsak delavnik med 
poslovnim časom ali preko e-naslova elvira.zaciarRmirna.si. 

Številka: 430-001 0/201 9-2 
Datum: 4.3.2019 

A MIRNA 
župan 
an Skerbiš 
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