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 OBČINA GORNJI GRAD 

Attemsov trg 3, 

3342 Gornji Grad 
 

  tel: (03) 839-18-50 

  fax: (03) 839-18-64 

  e-pošta: obcina@gornji-grad.si 

  internet: http://www.gornji-grad.si 

        
                                                                                                            Datum:    02.03.2020 
                                                                                                            Številka:  43034-1/2020-2 
 
Občina Gornji Grad na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1 in 30/18),  Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in Odloka o  
proračunu Občine Gornji Grad za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/19) objavlja 
 

Javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve  
»Čebelarski praznik 2020« 

 
 
1. Predmet in področje programskega poziva 
Predmet poziva je sofinanciranje organizacije in izvedbe večdnevne javne prireditve »Čebelarski 
praznik 2020« (v nadaljevanju prireditve). 
 
Sofinancirajo se kulturne in zabavne prireditve, ki morajo vključevati otroški program, 
predstavitve lokalnih društev in ostalih lokalnih ustvarjalcev ter promocijo občine Gornji Grad 
na povorki Čebelarskega praznika, izvedbo dnevnega dogajanja in glasbenih večerov v sklopu 
prireditve. 
 
Aktivnosti ne smejo biti predmet sofinanciranja drugih razpisov Občine Gornji Grad, oziroma 
drugih javnih razpisov ali pozivov. 
 
2. Pogoji za dodelitev sredstev 
Na javni poziv za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna se lahko prijavijo izvajalci, ki 
izpolnjujejo spodnje pogoje: 

- imajo status prave osebe (društva, zavodi in njim sorodne institucije) s sedežem v občini 

Gornji Grad ali izven občine in imajo včlanjene člane, ki so občani Občine Gornji Grad, 

- so registrirani za izvajanje prireditev (strežba in prodaja hrane ter pijače), 

- imajo izkušnje z organizacijo večdnevnih primerljivih javnih prireditev, 

- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo 

prireditve. 

 

Prireditve, ki se bodo sofinancirale morajo: 

- biti izvedene na območju občine Gornji Grad v sklopu Čebelarskega praznika,  

- biti odprtega značaja in dostopne širšemu krogu obiskovalcev, 

- imeti pregledno in jasno konstrukcijo finančnih prihodkov in odhodkov ter zagotovljene 

morebitne druge vire financiranja. 

 

Ves promocijskih materiali mora biti ustrezno označen z grbom Občine Gornji Grad. Prav tako je 

potrebno navajati, da je dogodek oziroma aktivnost sofinancirala Občina Gornji Grad. 

 
 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
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3. Namen in cilji poziva 
Poziv je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe večdnevne javne prireditve »Čebelarski 
praznik 2020«. 
 
Prijavitelj mora zagotoviti izpeljavo naslednjih dogodkov s sklopu Čebelarskega praznika: 
-  organizacija in izvedba tematske povorke v sodelovanju z ostalimi društvi, 
- organizacija in izvedba dnevnega dogajanja (športno, kulturne in ostale prireditve) v kraju, 
vključno z animacijskimi aktivnostmi za otroke in kmečko tržnico, 
- organizacija in izvedba tekmovanja plesnih parov,  
- organizacija in izvedba tekmovanja za izbor medene kraljice,  
- organizacija in izvedba tekmovanja v vleki vrvi, 
- organizacija in izvedba glasbenih večerov.  
 
4. Upravičeni stroški sofinanciranja  
Med upravičene stroške aktivnosti sodijo: 
- stroški materiala in storitev, nastali z izvedbo prireditve, 
- stroški zunanjih izvajalcev, nastali z izvedbo prireditve, 
- stroški informiranja in promocije prireditve. 
 
5. Kriteriji za dodelitev oz. merila za sofinanciranje  
Na podlagi tega poziva bodo prijavitelji izbrani na podlagi naslednjih kriterijev: 
-  kvaliteta in realnost načrta programa izvedbe prijavljene organizacije prireditve,  
- izkušnje in reference prijaviteljev (na podlagi opisa preteklih izkušenj pri organiziranju 
podobnih prireditev), 
-  racionalna izvedba organizacije prireditve (finančna konstrukcija) 
-  usklajenost vsebine in ciljev prijavljene prireditve s predmetom poziva. 
 
Za vsak kriterij lahko prijavitelj doseže maksimalno 10 točk, skupaj 40 točk. 
 
6. Uporaba meril 
Projekte bo presojala in ocenjevala posebna strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.  
 
Prijave bodo pregledane in ocenjene. Izbran bo prijavitelj, ki bo v postopku izbire ustrezal 
pogojem ter glede na kriterije in merila za sofinanciranje dosegel največje število točk. 
 
7. Finančna vrednost  
Skupna višina zagotovljenih sredstev sofinanciranja prireditve je 10.000,00 EUR. 
 
8. Način dodelitve sredstev 
 
Med naročnikom in upravičencem se po pravnomočnosti sklepa sklene pogodba.  
Sredstva se dodelijo 30 dan po sklenitvi pogodbe, na podlagi izstavljenega finančnega zahtevka.  
 
9. Rok za prijavo na javni poziv je 15.05.2020 do 13.00 ure. 
 
10. Oddaja in dostava prijav 
 
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih poziva in mora vsebovati vse sestavine vloge 
določene v dokumentaciji poziva. Vloge, ki bodo prispele po roku za predložitev prijave, ne bodo 
obravnavane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 
 
Vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana na sedežu občine:  
Občina Gornji Grad 
Attemsov trg 3 
3342 Gornji Grad 
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z oznako »Javni poziv za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Čebelarski 
praznik 2020« – Ne odpiraj«.  
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov (sedež) prijavitelja. 
 
11. Obravnava vlog in obveščanje o izboru 
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na osnovi in uporabi meril iz tega 
poziva. Prijavitelji bodo o izidu poziva obveščeni s sklepom o dodelitvi sredstev v roku 10 dni po 
sprejeti odločitvi strokovne komisije. Zoper sklep je dopustna pritožba pri županu. 
 
Z izbranim prijaviteljem bo po poteku pritožbenega roka sklenjena pogodba, s katero se uredijo 
vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih sredstev. 
 
Izvajalec bo izvedbo aktivnosti dokazal z vsebinskim poročilom, ki ga mora občini dostaviti po 
izvedbi prireditve, oziroma najkasneje do 30.9.2020. 
 
12. Pravno obvestilo 
Oddaja prijave (vloge) pomeni, da prijavitelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega poziva ter 
sprejema in v celoti soglaša z merili. 
 
13. Dodatne informacije 
Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki 03/ 83 91 850. 
 
 
 
 
 
         Župan Občine Gornji Grad 
                   Anton Špeh, l. r. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


