
 

    
Na podlagi določil Odloka o Proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020 (Uradni list RS, št. 

77/2019) in Pravilnika o sofinanciranju prireditevi in projektov iz proračuna Občine Podčetrtek 

(Uradni list RS, št.81/2016), Občina Podčetrtek objavlja 

 

javni razpis 

za sofinanciranje prireditev in projektov iz proračuna občine Podčetrtek 

v letu 2020 

 

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev in projektov s področja kulture, turizma, 

športa, otrok in mladine, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Podčetrtek iz 

drugih javnih razpisov. 

2.  Cilj razpisa je sofinanciranje prireditev in programov, ki pomenijo pomemben prispevek k 

zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnost Občine Podčetrtek. 

3. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Podčetrtek v proračunu za leto 2020 

predvideno 2.000,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020. 

4. Na razpis se lahko prijavijo:  

- društva, ki imajo sedež na območju občine Podčetretek in se niso prijavili na noben drug javni 

razpis za sofinanciranje iz prorčauna; 

- društva, javni zavodi, kateri nimajo sedeža v Občini Podčetrtek, vendar organizirajo 

prireditev na območju Občine Podčetrtek ali na prireditvi sodelujejo tudi društva iz Občine 

Podčetrtek; 

- društva, javni zavodi, ki želijo uveljaviti sofinanciranje  uporabe Večnamenske športne 

dvorane, za prireditev, ki je za občino večjega pomena.  

5. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke: 

- izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na razpis lahko dvignete na sedežu Občine Podčetrtek, 

Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, dostopna je tudi na 

internetnem naslovu www.podcetrtek.si, pod rubriko razpisi), 

- vsebinski podatki o prireditvi ali programu, 

- finančno ovrednostena konstrukcija prireditve ali programa, 

- izjavo, da niso sofinancirani iz drugih finančnih virov ObčinePodčetrtek. 

6. Programi bodo sofinancirani po merilih in kriterijih iz Pravilnika o sofinanciranju prireditev 

in projektov v občini Podčetrtek: 

- promocija občine 

- kakovost, realnost in dostopnost prireditve ali projekta 

- tradicionalnost in inovativnost prireditve 

7. Rok za prijavo na razpis je odprt do porabe sredstev.  Prijave morajo biti oddane v zaprti 

kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov” na naslov Občina 

Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Razpis je odprt do porabe sredstev. 

8. Vloge, prispele na javni razpis, se obravnavajo enkrat mesečno do porabe sredstev. Popolna 

vloga se lahko ovrednosti najkasneje v tridesetih dneh. O višini sofinanciranja prireditve ali 

projekta se izda sklep. Na sklep je dovoljna pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa. O 

pritožbi odloča župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.  

9. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona Šelekar). 

 

 

                                                             Občina Podčetrtek  

http://www.podcetrtek.si/

