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Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih dejavnostih v Ob-
čini Hoče-Slivnica (MUV, št. 27/2016) in Odloka o proračunu Občine Hoče-Slivnica za leto 2019 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2019) Občina Hoče-Slivnica objavlja 
 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ, KI NISO 

PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2019  
(v nadaljevanju: JR – DRUGI PROGRAMI 2019) 

 
 

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA JAVNEGA RAZPISA: 
Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. 

 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki niso predmet 
drugih razpisov v Občini Hoče-Slivnica v letu 2019 (kultura in šport), na vsebinskih področjih 
turizem, upokojenci, tehnična kultura, planinstvo, taborništvo, okolje, mladina, zdravstvo, soci-
ala in humanitarnost, prosti čas in druga neprofitna področja delovanja. 

 
3. UPRAVIČENE OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO NA JAVNEM RAZPISU: 
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije: 
1) društva in njihove zveze, ki delujejo na vsebinskih področjih, ki so predmet javnega razpi-

sa, 
2) zavodi, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na katerem izmed področij, ki so pred-

met javnega razpisa, 
3) ustanove, ki so splošno koristne in neprofitne in delujejo na področjih, ki so predmet jav-

nega razpisa. 
 

4. CILJI RAZPISA: 
Občina Hoče-Slivnica bo programe nevladnih organizacij podpirala v skladu z naslednjimi cilji: 
1) zagotavljanje osnovnih pogojev za redno, sistematično in kontinuirano delovanje nevladnih 

organizacij, 
2) sofinanciranje redne dejavnosti nevladnih organizacij, 
3) razvoj Občine Hoče-Slivnica na področjih, ki so predmet javnega razpisa. 

 
5. SPLOŠNI POGOJI: 
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

1) so registrirani skladno z navedbo o upravičenih osebah točke 3. tega razpisa; 
2) imajo sedež v Občini Hoče-Slivnica;  
3) prijavljeni program ustreza predmetu tega javnega razpisa; 
4) dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi; 
5) program se izvaja na območju Občine Hoče-Slivnica in je namenjen pretežno prebivalcem 

Občine Hoče-Slivnica; 
6) imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa; 
7) so prijavili samo programe, ki bodo izvedeni v letu 2019; 
8) delujejo na razpisnem področju najmanj eno leto; 
9) programi niso predmet drugih razpisnih področij v Občini Hoče-Slivnica oziroma niso prejeli 

sredstev iz proračuna v ta namen; 
10) program je finančno uravnotežen (prihodki = odhodki). 
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6. IZPOLNJEVANJE RAZPISNIH POGOJEV: 
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Občine Hoče-

Slivnica. 

 

7. MERILA ZA OCENJEVANJE 
Predložene vloge bo ocenila 3-članska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Hoče-

Slivnica, na podlagi naslednjih meril: 

Merilo Točke 

za vsakega aktivnega člana 1 

za vsako sekcijo  25 

pridobljen status organizacije, ki deluje v javnem interesu na podro-
čju, ki je predmet javnega razpisa  

100 

programi za hendikepirane  25 

izobraževalni program za starejše  25 

izven šolsko udejstvovanje mladih  25 

 
IZVEDENI PROGRAM – ODMEVNOST V LETU 2018  

udeležba na občinski prireditvi (proslave, čistilna akcija…) 20 

letni program vključuje enostaven projekt 50 

letni program vključuje srednje zahteven projekt 100 

letni program vključuje zahteven projekt 150 

 
NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI   

priznajo se  le tista osnovna sredstva in oprema, ki so nujno potrebni 
za izvajanje prijavljene dejavnosti 

 

upravičen nakup v vrednosti od 300 do 1000 EUR 100 

upravičen nakup  v vrednosti od 1001 do 2000 EUR 200 

upravičen nakup v vrednosti nad 2001 EUR 300 

 
Izbrani bodo vsi programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni. Razpisni 
kriteriji so ovrednoteni s točkami. Vrednost točke je izračunana glede na skupno višino prejetih 
točk vseh ocenjenih programov ter sredstva, ki so namenjena razpisu. Vrednost točke se določi 
glede na prvotno ocenjevanje in se ob morebitnih pritožbah ne spremeni. 

 
8. VIŠINA SREDSTEV 
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je: 29.500 
EUR.  

 
Občina Hoče-Slivnica v programih nevladnih organizacij, ki so upravičene do občinskih prosto-
rov prepoznava javni interes in pomen za razvoj občine in jim bo za kritje stroškov, ki so pove-
zani z uporabo prostorov, zagotovila sofinanciranje v okviru javnega razpisa. Za ta namen je 
predvidenih 8.000 EUR od celotnih razpoložljivih sredstev. 

 
Upravičeni stroški 
Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo navedene pogoje: 
1) so neposredno povezani s prijavljenim programom in so nujno potrebni za uspešno pripra-
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vo in izvedbo programa; 
2) prijavitelj jih je napovedal v prijavi programa; 
3) so lahko tudi nepredvideni nujni stroški, povezani izključno z izvajanjem prijavljenega pro-

grama do največ 5 % vrednosti načrtovanih upravičenih stroškov programa; 
4) so skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stro-

škovne učinkovitosti; 
5) so/bodo dejansko nastali; 
6) so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil. 
 
Med upravičene stroške se uvrščajo: 
1) strošek zaposlenih; 
2) strošek dela študentov in delavcev preko pogodb civilnega prava – avtorska, podjemna po-

godba); 
3) potni stroški; 
4) zunanji stroški; 
5) posredni stroški (pisarniški material, telefon, pošta, drobni inventar, fotokopiranje, računo-

vodstvo ipd.) so določeni kot pavšal v višini do 15% višine sofinanciranja. Upravičenci za 
izplačilo ne prilagajo dokazil (računov). 

 
Neupravičeni stroški 
1) stroški nakupa in gradnje nepremičnin; 
2) povračljiv davek na dodano vrednost; 
3) amortizacija nepremičnih in opreme; 
4) stroški obresti; 
5) stroški zavarovanj; 
6) drugi stroški, ki niso predvideni v pogodbi o sofinanciranju. 

 
9. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV: 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2019 oz. v plačil-
nih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.   

 
10.  OBJAVA RAZPISA IN ROK ZA VLOŽITEV VLOGE: 
Razpis se objavi na spletni strani Občine Hoče-Slivnica na naslovu: www.hoce-
slivnica.si dne 04.04.2019 in zaključi 15.04.2019. 

 
11.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA: 
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Hoče-Slivnica www.hoce-
slivnica.si in obsega: 
1) besedilo razpisa, 
2) prijavni obrazec Razpisa Občine Hoče-Slivnica - Drugi programi in projekti 2019 – obvezni 

obrazec za vse prijavitelje, 
3) izjave o sprejemanju pogojev Razpisa Občine Hoče-Slivnica - Drugi programi in projekti 

2019 - obvezni obrazec za vse prijavitelje, 
4) obrazec proračuna projekta/programa (finančni načrt), 
5) osnutek pogodbe. 

 
 
 
 

http://www.hoce-slivnica.si/
http://www.hoce-slivnica.si/
http://www.hoce-slivnica.si/
http://www.hoce-slivnica.si/
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12.  ODDAJA IN DOSTAVA VLOG: 
Prijavitelji morajo vlogo s predpisano dokumentacijo dostaviti v sprejemno pisarno 
ali oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Hoče-Slivnica, 
Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, z oznako «NE ODPIRAJ – JR DRUGI PROGRAMI IN 
PROJEKTI 2019«, in sicer najkasneje do vključno 15.04.2019 (velja datum 
poštnega žiga). Na hrbtni strani razpisa mora biti naveden vlagatelj. 

 
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 

  
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se 
bo njihova vloga štela za popolno. 

 
13.  ODPIRANJE, UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA RAZPISNIH POGOJEV ZA 

SODELOVANJE V RAZPISU IN OCENJEVANJE VLOG:  
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog in ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
sodelovanje na razpisu bo izvedla administrativna komisija, ki jo je imenoval župan Občine 
Hoče-Slivnica.   
Komisija bo predlagala dopolnitev nepopolnih vlog, zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev, 
zavrženje prepoznih vlog ter zavrženje vlog, ki niso bile dopolnjene v predpisanem roku. 
Komisija bo o odpiranju vlog sestavila zapisnik.  
Na podlagi ugotovitev zapisnika komisije izda direktor občinske uprave sklep o zavrženju vlog, 
ki so nepravočasne ali vložene s strani neupravičenih vlagateljev. 
Pristojni javni uslužbenec prijavitelje, katerih vloge so formalno nepopolne, pozove k dopolnitvi 
vlog. Rok za dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če prijavitelj vloge v roku ne dopolni, 
se njegova vloga zavrže.  
Zoper sklep o zavrženju vloge lahko prijavitelj v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o 
kateri odloča župan Občine Hoče-Slivnica. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je 
upravni spor pred pristojnim sodiščem. 
Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval 
župan Občine Hoče-Slivnica. Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi meril iz tega 
javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ne priloži dokazil, ki se nanašajo na merila, po katerih 
se posamezna vloga točkuje, se šteje, da prijavitelj takega dokazila nima in bo vloga v tem 
delu prejela 0 točk.  

 
14.  IZBOR PROGRAMOV IN SKLENITEV POGODBE O SOFINANCIRANJU: 
Občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju programov. Zoper odločbo lahko vlagatelj v 
roku 15 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo, o kateri odloča župan Občine Hoče-Slivnica. 
Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem. 

 
Občina Hoče-Slivnica pošlje izbranemu vlagatelju pogodbo in ga pozove k podpisu. Izvajalec 
mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po prejemu, sicer se šteje, da je 
odstopil od vloge za sofinanciranje.  

 
Občina Hoče-Slivnica lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev za sode-
lovanje v razpisu in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa z vlagateljem ne sklene 
pogodbe o sofinanciranju. Prav tako v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogod-
benih obveznosti v letu 2018 ali preteklih letih (nerealizacija programa, dela programa, vlaga-
telj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do Občine Hoče-Slivnica) od-
stopi od že sklenjene pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 
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Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30-ih dneh po spre-
jeti končni odločitvi. 

 
15.  RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE: 
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Hoče-Slivnica www.hoce-
slivnica.si. 
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Občini Hoče-Slivnica, 
od 04.04.2019 do 15.04.2019, ali po elektronski pošti metka.oberlajt@hoce-slivnica.si. 

      
 

Številka: 09310-2/2019 -003 
    Datum:   04.04.2019 
 

           OBČINA HOČE-SLIVNICA 
                  ŽUPAN 

                                                                      Dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž. 

 

http://www.hoce-slivnica.si/
http://www.hoce-slivnica.si/

