
Občina Dobrna na podlagi 106. i člena Zakona o javnih financah (Ur. 
l. RS, št. 11/11, 14/13, 101/13), Odloka o proračunu Občine Dobrna za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 92/2014), objavlja  

J AV N I  R A Z P I S 
za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju kme-

tijstva v Občini Dobrna v letu 2015

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti 
in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v Občini Dobrna 
za leto 2015, ki ne predstavljajo državno pomoč, delujejo na področju 
kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje 
dobička. 

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Dobrna za 
leto 2015 predvidena sredstva v višini 1.800,00 EUR. Sredstva morajo 
biti porabljena do 31. 12. 2015.

3. UPRAVIČENCI

Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju kmetij-
stva in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- imajo sedež v Občini Dobrna,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot 

jo določa zakonodaja, 
- so registrirana in delujejo najmanj eno leto,
- imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in 

organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih 
aktivnosti, 

- dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo 
prejela iz državnih ali mednarodnih virov,

- njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička.

Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne stroške že pre-
jeli sredstva na drugih razpisih Občine Dobrna oziroma je bili njihov 
program oz. projekt v letu 2015 kakorkoli že financiran iz proračuna 
Občine Dobrna, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
4. MERILA IN KRITERIJI

Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo 
naslednja merila in kriteriji:

ŠTEVILO VSEH ČLANOV DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov 5 točk

nad 51 aktivnih članov 10 točk

PREPOZNAVNOST PROJEKTA

programi oz. projekti prispevajo k prepoznav-
nosti občine

do 10 točk

ORGANIZACIJA PRIREDITVE ali PROJEKTA

organizacija prireditve ali projekta do 15 točk/prire-
ditev oz. projekt

SODELOVANJE

izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih 
organizator ali soorganizator je Občina Dobrna

do 10 točk

sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami do 5 točk

OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli: 
Za izobraževanja in usposabljanja, svetovalne storitve, organizacije 
forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, 
publikacij in spletišč ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega 
partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni upravičeni stroški so 
državna pomoč, ki niso predmet tega javnega razpisa.

5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pisarni 
Občine Dobrna, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Dobrna 
(www.dobrna.si) pod rubriko občina in javni razpisi. Dodatne infor-
macije lahko dobite na telefonu 03 780 10 57 (Zdenka Kumer).
 
Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisa-
na ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in 
podatke določene v razpisni dokumentaciji. 

6. OBRAVNAVA VLOG

Župan Občine Dobrna imenuje komisijo, ki bo prispele vloge 
obravnavala ter odločila o posamezni vlogi. Komisija tudi pripravi 
predlog upravičencev, ki ga potrdi župan. O dodelitvi sredstev 
upravičencem po tem razpisu se izda odločba.

Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
pisno obveščeni v roku 30 dni od podaje popolne vloge. Z upravičen-
ci bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji 
koriščenja sredstev. Pri postopku dodeljevanja sredstev se uporablja-
jo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni in vloge, 
ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega raz-
pisa, bodo s sklepom zavržene in ne bodo obravnavane v postopku 
dodelitve sredstev.
 
7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS

Rok za dostavo vloge je: 22. 4. 2015 do 16.30 ure. Vloge, ki jih ne 
bo vložila upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka.
Prosilec zaprosi za pomoč na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času 
uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna ter na 
spletni strani Občine Dobrna, http://www.dobrna.si/, pod rubriko ob-
čina in javni razpisi. 

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, skupaj z zahtevano doku-
mentacijo, v tajništvo Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna, ali pa se 
pošljejo po pošti na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, 
v kuvertah opremljenih z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: 
»NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2015 - DRUŠTVA«. Za pravočasno 
predložene se štejejo vloge, ki bodo najkasneje 22. 4. 2015 do 16.30 ure 
predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Ne-
pravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
 
8. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva in podeželja v Občini Dobrna spremlja in preverja Nadzorni od-
bor Občine Dobrna ter druge za nadzor financ pristojne institucije. 

Župan Občine Dobrna:
Martin Brecl


