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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje za obdobje 2018 - 2020 (Uradni vestnik Zasavja, št. 
12/18) in Priglasitve sheme državne pomoči »Podpore ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje za obdobje 2018 – 2020« (Uradni vestnik Zasavja, št. 
18/18), Občina Trbovlje objavlja 
 

Javni razpis  
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Trbovlje za leto 2020 
 
I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje za leto 2020 v okvirni višini 
10.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu – skupinske izjeme. 
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje za leto 2020  je odvisna od sprejetega proračuna občine 
Trbovlje za leto 2020. 
Okvirna višina razpisanih sredstev: 

Ukrep Okvirna višina sredstev v EUR 

Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 5.000 EUR 

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 3.000 EUR 

Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji 2.000 EUR 

 
II. Upravičenci so: kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine, imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 3 ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi in redijo najmanj 5 glav velike živine (velja za naložbe v hleve in 
gospodarske objekte). Vlogo za sofinanciranje predložijo nosilci kmetijskih gospodarstev 
(KMG). 

 III. Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskem 
gospodarstvu.  
Upravičeni stroški so: stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih 
poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materiala in storitev), stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij, stroški nakupa 
rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, stroški nakupa in postavitev zaščite pred 
neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…), stroški nakupa računalniške 
programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. 
K vlogi, prijavnemu obrazcu, morajo vlagatelji predložiti: ustrezno dovoljenje za izvedbo 
investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, projektno dokumentacijo 
za izvedbo naložbe, presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, najmanj dve barvni 
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fotografiji stanja parcele oziroma objekta pred začetkom izvajanja del, ponudbo oziroma 
predračun za načrtovano naložbo, ki se glasi na nosilca KMG, kopijo oddane zbirne vloge 
(subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, mnenje o upravičenosti in 
ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. 
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najvišji skupni dodeljen znesek za 
posamezno naložbo oziroma za več naložb hkrati na KMG lahko znaša do 5.000 EUR na 
upravičenca na leto. 
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. 
Upravičeni stroški so: stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne 
agromelioracije, pašniki), stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroški nakupa 
opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo ter stroški nakupa opreme za ureditev 
napajališč za živino. 
K vlogi, prijavnemu obrazcu, morajo vlagatelji predložiti: ustrezna dovoljenja za izvedbo 
naložbe, v kolikor so potrebna, predračun stroškov za načrtovano naložbo, ki se glasi na 
nosilca KMG, kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija, 
dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča in kopijo oddane 
zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu. 
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma 
pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v 
skupno naložbo. 
Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najvišji skupni dodeljen znesek za 
posamezno naložbo oziroma za več naložb hkrati na KMG lahko znaša do 5.000 EUR na 
upravičenca na leto. 
Do sofinanciranja po tem ukrepu oziroma podukrepih niso upravičeni naslednji stroški: 
nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, dela v zvezi 
z odvodnjavanjem, nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč, naložbe za skladnost 
s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja, za že izvedena dela, investicije, ki se izvajajo izven območja občine, 
investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s 
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov, stroške, povezane z zakupnimi pogodbami, 
obratna sredstva, DDV v kolikor je le-ta izterljiv. 
Do pomoči niso upravičene dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, 
v kolikor je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo in pomoči, 
odvisne od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. 
IV. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis 

Upravičenci do pomoči so:  kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem 
oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine. 

Upravičeni stroški so: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in 
trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji,  
stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov   ter 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in 
trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.  

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje za obdobje 2018 - 2020 (Uradni vestnik Zasavja, št. 
12/18) in Priglasitve sheme državne pomoči »Podpore ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje za obdobje 2018 – 2020« (Uradni vestnik Zasavja, št. 
18/18), Občina Trbovlje objavlja 
 

Javni razpis  
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 
Občini Trbovlje za leto 2020 
 
I. Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje za leto 2020 v okvirni višini 
10.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu – skupinske izjeme. 
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v Občini Trbovlje za leto 2020  je odvisna od sprejetega proračuna občine 
Trbovlje za leto 2020. 
Okvirna višina razpisanih sredstev: 

Ukrep Okvirna višina sredstev v EUR 

Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 

Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 5.000 EUR 

Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov 3.000 EUR 

Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji 2.000 EUR 

 
II. Upravičenci so: kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območju občine oziroma katerih 
naložba se izvaja na območju občine, imajo v lasti oziroma zakupu najmanj 3 ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi in redijo najmanj 5 glav velike živine (velja za naložbe v hleve in 
gospodarske objekte). Vlogo za sofinanciranje predložijo nosilci kmetijskih gospodarstev 
(KMG). 

 III. Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo 
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
Do sofinanciranja so upravičene naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskem 
gospodarstvu.  
Upravičeni stroški so: stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih 
poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški 
materiala in storitev), stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij, stroški nakupa 
rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, stroški nakupa in postavitev zaščite pred 
neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…), stroški nakupa računalniške 
programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. 
K vlogi, prijavnemu obrazcu, morajo vlagatelji predložiti: ustrezno dovoljenje za izvedbo 
investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno, projektno dokumentacijo 
za izvedbo naložbe, presoja vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, najmanj dve barvni 
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Pogoji za pridobitev sredstev: dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem 
gospodarstvu, dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 
zaključeni naložbi, predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s 
področja gradnje objektov to potrebno, projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter 
dokazila o teh stroških, kadar so  upravičeni do sofinanciranja,  poslovni načrt za izvedbo 
naložbe s predračunom stroškov, drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom. 

Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov oziroma do 5.000 EUR.  

V. Kriteriji za dodelitev sredstev 
Na podlagi razpoložljivih sredstev in vseh pravočasno prispelih popolnih vlog znotraj 
posameznega ukrepa in podukrepa – vsota vseh predračunov za upravičene stroške, bo 
izračunan količnik, kot osnova za izračun sredstev upravičencem. Upravičenci bodo o izboru 
obveščeni z odločbo v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. 
V  odločbi bo navedena višina sofinanciranja prijavljenega ukrepa glede na k vlogi predložene 
predračune, določen pa bo tudi rok za oddajo zahtevka za izplačilo (15. november 2020), ki 
mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija, potrdilo/dokazilo o plačanem 
računu), druga zahtevana dokazila in dve barvni fotografiji zaključene naložbe. 
Upravičenci bodo pozvani k podpisu pogodb. Pri vlogah, katerih vrednost naložbe presega 
10.000 EUR upravičenih stroškov, bo kot osnova za izračun količnika in s tem višine 
sofinanciranja, upoštevana maksimalna višina 10.000 EUR. Do sofinanciranja so upravičeni le 
tisti stroški naložbe, ki nastanejo od datuma izdane odločbe o sofinanciranju naprej. Stroški, 
nastali pred tem datumom, niso upravičeni stroški. Upravičeni so le stroški, povezani s pripravo 
vloge (mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, načrt ureditve pašnika, načrt 
urejanja kmetijskih zemljišč ipd.). 
VI. Način in kraj oddaje vlog: pisne vloge (prijavni obrazec z zahtevanimi prilogami) oddajo 
vlagatelji v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. Na vlogi 
mora biti naslov pošiljatelja in pripis »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Kmetijstvo 2020«. 
Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v sprejemni pisarni občine št. 
3 b. Vlagatelj lahko odda vlogo za oba ukrepa oziroma podukrepa iz tega javnega razpisa, pri 
čemer pa mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici. V primeru, da vlagatelj v eni ovojnici odda vlogi 
za dva ukrepa oziroma podukrepa, bo upoštevan le ukrep ali podukrep z nižjo predračunsko 
vrednostjo. 
VII. Rok za prijavo na javni razpis: rok za oddajo vlog prične teči naslednji dan od dneva 
objave na spletni strani občine in v  Uradnem vestniku Zasavja in se zaključi 6. 1. 2020 (datum 
prispetja oziroma vročitve vloge). 
VIII. Obravnavanje vlog: pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane 
ukrepe bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo 7. 1. 2020 ob 9. uri 
na sedežu Občine Trbovlje in bo javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene 
vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v 
roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 5 dni. 
Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene pa zavrnejo. 
Upravičenci bodo o izboru obveščeni z odločbo najkasneje v roku 30 dni po zaprtju javnega 
razpisa. V odločbi bo določen rok za oddajo zahtevka za izplačilo. Upravičenci bodo pozvani 
k podpisu pogodb, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Če prejemnik 
sredstev v roku 8 dni od prejema pogodbe ne pristopi k podpisu le-te, se šteje, da je odstopil 
od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v 
letu 2020. V kolikor bo na posamezen podukrep prispelo premalo vlog, bodo prosta sredstva 
prenesena na podukrep, kjer je število vlog večje od razpoložljivih sredstev. Zoper izdano  
odločbo je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema. Predmet pritožbe ne morejo biti 

postavljeni pogoji, merila in kriteriji za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa 
pogodb z izbranimi vlagatelji. 
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna 
dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec, je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa na Občini Trbovlje, v sprejemni pisarni št. 3 b ter na spletni 
strani občine, www.trbovlje.si (zavihek – za občane, zavihek – javni razpisi). Vse informacije v 
zvezi z javnim razpisom dobite na Oddelku za finance, proračun in gospodarstvo, v pisarni št. 
44 ali po tel. 03/56-27-920. 
 
 
 Po pooblastilu 
 št. 032-2/2018-8 z dne 13. 12. 2018: 
 Maja KRAJNIK, podžupanja 
 
 
Datum: 2. 12. 2019 
Številka: 339-2/2019-2 
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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), 
24. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), 10. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16 in 12/18) ter 
Meril in kriterijev za vrednotenje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna Občine 
Trbovlje za leto 2020, Občina Trbovlje objavlja 

 
JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, KI SO PREDMET SPLOŠNE PORABE 
PRORAČUNA OBČINE TRBOVLJE ZA LETO 2020 

 
1. Naročnik javnega razpisa 

 
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.  
 

2. Predmet razpisa 
 

Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki niso zajeti v programih drugih razpisov Občine 
Trbovlje. Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov: društev, zbornic, 
združenj, klubov in drugih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje razpisa. Sredstva niso namenjena 
sofinanciranju programov s področja športa, kulture, droge, veteranskih organizacij, kmetijstva 
ter s področja delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij.  
 

3. Pogoji za prijavo 
 

Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
 

- so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in delujejo na področju, 
ki je predmet razpisa vsaj eno leto, 

- imajo sedež v občini Trbovlje, 
- njihov program omogoča vključevanje članov oz. uporabnikov iz občine Trbovlje, 
- program ima jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene vire 

financiranja, 
- programi bodo v celoti izvedeni v letu 2020, 
- zagotovljene imajo kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa, 
- z istim programom ne kandidirajo za druge razpise sofinanciranja programov iz 

sredstev proračuna Občine Trbovlje, 
- v primeru, če so že prejemali sredstva iz občinskega proračuna, so le-ta uporabili 

namensko, 
- so izpolnili določila podpisane pogodbe iz razpisa v letu 2019 v primeru, da so prejeli 

sredstva, 
- k prijavi na razpis priložijo izdane publikacije, brošure, zloženke ali drug promocijski 

material oziroma članke, v sklopu prijavljenega programa za leto 2019, 
- imajo na dan prijave na javni razpis do Občine Trbovlje in javnih zavodov, katerih 

ustanoviteljica je Občina Trbovlje, poravnane vse morebitne zapadle obveznosti 
(izjava).  
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Vloga prijavitelja, ki ne bo izpolnjeval katerega izmed zgoraj navedenih pogojev za prijavo, bo 
zavržena. 

 
4. Višina razpoložljivih sredstev  

 
Za sofinanciranje programov za leto 2020 razpisujemo sredstva v višini 28.350,00 EUR.  
 

5. Merila za vrednotenje prijavljenih programov 
 
Razpisana sredstva bodo med prijavitelje razdeljena na podlagi Meril in kriterijev za vrednotenje 
programov, ki so predmet splošne porabe proračuna Občine Trbovlje za leto 2020, ki so del 
razpisne dokumentacije.  
 

6. Poraba dodeljenih sredstev 
 
Izbrani programi morajo biti izvedeni v letu 2020. S tem razpisom dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena do 31. 12. 2020, skladno s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.  
 

7. Vsebina prijave 
 

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program 
izpolniti ločene obrazce. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so 
navedena v obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepravilne vloge bodo 
zavrnjene, nepravočasne vloge pa zavržene in ne bodo obravnavane. Vsak prijavitelj lahko 
prijavi največ dva samostojna programa. 
 

8. Rok za prijavo na razpis in način oddaje prijav   
 
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo na Občino Trbovlje prispele do vključno petka, 3. 1. 
2020.  
  
Prijave, izpolnjene na obrazcu (OBR 1), ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi prilogami 
dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 
1420 Trbovlje s pripisom: NE ODPIRAJ – Prijava na razpis – Splošna poraba 2020.  
 
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden vlagatelj.  

 
9. Postopek obravnavanja prijav   

 
Županja s sklepom imenuje komisijo za pripravo in realizacijo javnega razpisa. Odpiranje prijav 
je javno in bo potekalo v ponedeljek, 6. 1. 2020 ob 13.00 uri v mali sejni sobi Občine Trbovlje. 

 
O izidu razpisa bodo prijavitelji s sklepom obveščeni najkasneje v 30 – ih dneh od datuma, ko se 
zaključi razpisni rok.   
 
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 

 
Po končanem programu morajo prijavitelji najkasneje do 15. 1. 2021 poslati poročila o delu, z 
dokazili o plačilih. Če bo pri reviziji programov ugotovljeno, da so bila sredstva porabljena 
nenamensko, jih bodo morali prijavitelji vrniti v proračun in se ne bodo smeli več prijavljati na 
razpise Občine Trbovlje. 
 

10. Razpisna dokumentacija   
 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Trbovlje https://www.trbovlje.si. Dokumentacijo lahko v tem roku zainteresirani 
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Trbovlje, v sobi št. 3 b, Mestni trg 4, Trbovlje. 
 

11. Dodatne informacije 
 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za splošne zadeve 
ter družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Damjana Žnidarič, tel. št. 03 56 27 929, e-mail: 
damjana.znidaric@trbovlje.si. 

 
12. Drugo 

 
Županja si pridržuje pravico, da tekom postopka le-tega razveljavi. V besedilu dokumenta 
uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške. 

 
 

Številka: 419 – 70/2019 – 2   
Datum: 5. 12. 2019 

 
                Podžupanja občine Trbovlje 
                           Maja KRAJNIK 
 

            po pooblastilu št. 032–2/18–8 z dne 13. 12. 2018 
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Po končanem programu morajo prijavitelji najkasneje do 15. 1. 2021 poslati poročila o delu, z 
dokazili o plačilih. Če bo pri reviziji programov ugotovljeno, da so bila sredstva porabljena 
nenamensko, jih bodo morali prijavitelji vrniti v proračun in se ne bodo smeli več prijavljati na 
razpise Občine Trbovlje. 
 

10. Razpisna dokumentacija   
 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Trbovlje https://www.trbovlje.si. Dokumentacijo lahko v tem roku zainteresirani 
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Trbovlje, v sobi št. 3 b, Mestni trg 4, Trbovlje. 
 

11. Dodatne informacije 
 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za splošne zadeve 
ter družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Damjana Žnidarič, tel. št. 03 56 27 929, e-mail: 
damjana.znidaric@trbovlje.si. 

 
12. Drugo 

 
Županja si pridržuje pravico, da tekom postopka le-tega razveljavi. V besedilu dokumenta 
uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške. 

 
 

Številka: 419 – 70/2019 – 2   
Datum: 5. 12. 2019 

 
                Podžupanja občine Trbovlje 
                           Maja KRAJNIK 
 

            po pooblastilu št. 032–2/18–8 z dne 13. 12. 2018 
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OBČINA TRBOVLJE

58.

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), 
24. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), 10. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16 in 12/18) ter 
5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in društev v Občini 
Trbovlje, Občina Trbovlje objavlja 
 
 

JAVNI POZIV 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV 

V OBČINI TRBOVLJE ZA LETO 2020 
 
 

1. Naročnik javnega poziva 
 

Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 
 

2. Predmet poziva  
 
Predmet poziva je sofinanciranje programov veteranskih organizacij, društev in združenj. 
 

3. Pogoji za prijavo 
 
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  
 

- da imajo sedež v Občini Trbovlje in izvajajo svoje dejavnosti na njenem območju, 
- da imajo sedež izven občine Trbovlje, vendar izvajajo svojo dejavnost tudi v Občini 

Trbovlje za občane Občine Trbovlje,  
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo 

določa zakon, 
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto, 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za 

uresničitev načrtovanih aktivnosti, 
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan 

aktivnosti za prihodnje leto. 
 

4. Višina razpoložljivih sredstev 
 
Za sofinanciranje programov za leto 2020 razpisujemo sredstva v višini 5.940,00 EUR.   
 

5. Merila za vrednotenje prijavljenih programov 
 
Razpisana sredstva bodo med prijavitelje razdeljena na podlagi pogojev in meril za vrednotenje 
programov, navedenih v Pravilniku o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in društev 
v Občini Trbovlje.  
 

6. Poraba dodeljenih sredstev 
 
Izbrani programi morajo biti izvedeni v letu 2020. Pogodbeni zneski za posamezne programe 
bodo izvajalcem nakazani skladno s pogodbo.  
 

7. Vsebina prijave 
 
Prijava na poziv mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prijavi mora biti priložen program (vsebinski in finančni del).   
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8. Rok za prijavo na poziv in način oddaje prijav 

 
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo na Občino Trbovlje prispele do vključno petka, 3. 1. 
2020.  
  
Prijave, izpolnjene na objavljenem obrazcu, s priloženim programom (vsebinski in finančni del) 
dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 
1420 Trbovlje s pripisom: NE ODPIRAJ – Prijava na poziv – Veteranske organizacije in 
društva 2020.  
 
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden vlagatelj.  
 

9. Postopek obravnavanja prijav 
 
Županja s sklepom imenuje komisijo za pripravo in realizacijo javnega poziva. Odpiranje prijav je 
javno in bo potekalo v ponedeljek, 6. 1. 2020 ob 12.00 uri v mali sejni sobi Občine Trbovlje. 

 
O izidu poziva bodo prijavitelji s sklepom obveščeni najkasneje v 30 – ih dneh od datuma, ko se 
zaključi razpisni rok.   
 
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 

 
Po končanem programu morajo prijavitelji najkasneje do 15. 1. 2021 poslati poročila o vsebinski 
in finančni realizaciji programov, ki so jih predložili s prijavo na poziv. 
 

10. Razpisna dokumentacija   
 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Trbovlje https://www.trbovlje.si. Dokumentacijo lahko v tem roku zainteresirani 
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Trbovlje, v sobi št. 3 b, Mestni trg 4, Trbovlje. 
 

11. Dodatne informacije 
 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za splošne zadeve 
ter družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Damjana Žnidarič, tel. št. 03 56 27 929, e-mail: 
damjana.znidaric@trbovlje.si. 

 
12. Drugo 

 
Županja si pridržuje pravico, da tekom postopka le-tega razveljavi. V besedilu dokumenta 
uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške. 
 

 
Številka: 419 – 69/2019 – 2   
Datum: 5. 12. 2019 
 
 
          Podžupanja občine Trbovlje 
                                Maja KRAJNIK 
                 po pooblastilu št. 032–2/18–8 z dne 13. 12. 2018 

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), 
24. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), 10. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16 in 12/18) ter 
5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in društev v Občini 
Trbovlje, Občina Trbovlje objavlja 
 
 

JAVNI POZIV 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV 

V OBČINI TRBOVLJE ZA LETO 2020 
 
 

1. Naročnik javnega poziva 
 

Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 
 

2. Predmet poziva  
 
Predmet poziva je sofinanciranje programov veteranskih organizacij, društev in združenj. 
 

3. Pogoji za prijavo 
 
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  
 

- da imajo sedež v Občini Trbovlje in izvajajo svoje dejavnosti na njenem območju, 
- da imajo sedež izven občine Trbovlje, vendar izvajajo svojo dejavnost tudi v Občini 

Trbovlje za občane Občine Trbovlje,  
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo 

določa zakon, 
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto, 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za 

uresničitev načrtovanih aktivnosti, 
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan 

aktivnosti za prihodnje leto. 
 

4. Višina razpoložljivih sredstev 
 
Za sofinanciranje programov za leto 2020 razpisujemo sredstva v višini 5.940,00 EUR.   
 

5. Merila za vrednotenje prijavljenih programov 
 
Razpisana sredstva bodo med prijavitelje razdeljena na podlagi pogojev in meril za vrednotenje 
programov, navedenih v Pravilniku o sofinanciranju programov veteranskih organizacij in društev 
v Občini Trbovlje.  
 

6. Poraba dodeljenih sredstev 
 
Izbrani programi morajo biti izvedeni v letu 2020. Pogodbeni zneski za posamezne programe 
bodo izvajalcem nakazani skladno s pogodbo.  
 

7. Vsebina prijave 
 
Prijava na poziv mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prijavi mora biti priložen program (vsebinski in finančni del).   
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OBČINA TRBOVLJE

59.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 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) in Odloka o 
sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v občini Trbovlje (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 5/18) Občina Trbovlje objavlja 

 
JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
V OBČINI TRBOVLJE V LETU 2020 

 
 

1. 
Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov, društev in zvez s področja športa v 
občini Trbovlje v letu 2020.  
 

2. 
Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze, zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja in drugi izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Odloka o sofinanciranju 
programov in področij Letnega programa športa v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 
5/18). Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi 
izvajalci. 
 

3. 
Kandidati za sofinanciranje športnih programov za leto 2020 morajo imeti poravnane vse 
zapadle obveznosti do Občine Trbovlje in javnih zavodov, kjer je ustanoviteljica Občina 
Trbovlje. V primeru neporavnanih zapadlih obveznosti do občine in javnih zavodov, kjer je 
ustanoviteljica Občina Trbovlje, kandidat  izgubi pravico do sofinanciranja programa iz naslova 
tega razpisa.   
 

4. 
Sredstva, dodeljena na osnovi tega razpisa, morajo biti porabljena do 31. 12. 2020, skladno s 
predpisi za izvrševanje proračuna in sprejetim proračunom občine Trbovlje za leto 2020.  
 

5. 
Na razpis se morajo kandidati prijaviti na obrazcih naročnika, skupaj z vsemi zahtevanimi 
prilogami. Obrazce lahko kandidati prevzamejo na sedežu Občine Trbovlje (sprejemna pisarna 
št. 3 b), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje ali na spletni strani občine: www.trbovlje.si. 
 

6. 
Prijave morajo biti oddane s priporočeno pošiljko po pošti na naslov Občina Trbovlje, Mestni 
trg 4, 1420 Trbovlje ali osebno v sprejemni pisarni št. 3 b, v zaprtih ovojnicah, z oznako »Javni 
razpis – sofinanciranje športnih programov 2020 – ne odpiraj«. V levem zgornjem kotu ovojnice 
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.          
 
Rok za oddajo prijav je 6. 1. 2020 do 13. ure. 
 

7. 
 

Pogoji in merila za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Trbovlje v letu 2020 so 
objavljeni na spletni strani občine: www.trbovlje.si. 
 

8. 
 

Županja občine Trbovlje lahko kadarkoli ustavi postopek razpisa.  
 



9. 
Komisija za izvedbo razpisa bo pravočasno prispele prijave ovrednotila v skladu z merili in 
kriteriji. O izidu bodo izbrani izvajalci športnih programov v letu 2020 obveščeni predvidoma 
do 27. 1. 2020. 
 

10. 
Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo v sprejemni pisarni občine (št. 3 b) ali v pisarni št. 
17 pri Urški Planinc, telefon 03/56-27-933, e-mail: urska.planinc@trbovlje.si. 
 
 
                    
 
 
                              Maja KRAJNIK 
                                podžupanja 
              po pooblastilu št. 032-2/18-8  
                     z dne 13. 12. 2018 
                      
                    
Datum: 5. 12. 2019 
Številka: 671-12/2019-3 

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 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) in Odloka o 
sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v občini Trbovlje (Uradni 
vestnik Zasavja, št. 5/18) Občina Trbovlje objavlja 

 
JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 
V OBČINI TRBOVLJE V LETU 2020 

 
 

1. 
Predmet razpisa je sofinanciranje športnih programov, društev in zvez s področja športa v 
občini Trbovlje v letu 2020.  
 

2. 
Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze, zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja in drugi izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Odloka o sofinanciranju 
programov in področij Letnega programa športa v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 
5/18). Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi 
izvajalci. 
 

3. 
Kandidati za sofinanciranje športnih programov za leto 2020 morajo imeti poravnane vse 
zapadle obveznosti do Občine Trbovlje in javnih zavodov, kjer je ustanoviteljica Občina 
Trbovlje. V primeru neporavnanih zapadlih obveznosti do občine in javnih zavodov, kjer je 
ustanoviteljica Občina Trbovlje, kandidat  izgubi pravico do sofinanciranja programa iz naslova 
tega razpisa.   
 

4. 
Sredstva, dodeljena na osnovi tega razpisa, morajo biti porabljena do 31. 12. 2020, skladno s 
predpisi za izvrševanje proračuna in sprejetim proračunom občine Trbovlje za leto 2020.  
 

5. 
Na razpis se morajo kandidati prijaviti na obrazcih naročnika, skupaj z vsemi zahtevanimi 
prilogami. Obrazce lahko kandidati prevzamejo na sedežu Občine Trbovlje (sprejemna pisarna 
št. 3 b), Mestni trg 4, 1420 Trbovlje ali na spletni strani občine: www.trbovlje.si. 
 

6. 
Prijave morajo biti oddane s priporočeno pošiljko po pošti na naslov Občina Trbovlje, Mestni 
trg 4, 1420 Trbovlje ali osebno v sprejemni pisarni št. 3 b, v zaprtih ovojnicah, z oznako »Javni 
razpis – sofinanciranje športnih programov 2020 – ne odpiraj«. V levem zgornjem kotu ovojnice 
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.          
 
Rok za oddajo prijav je 6. 1. 2020 do 13. ure. 
 

7. 
 

Pogoji in merila za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Trbovlje v letu 2020 so 
objavljeni na spletni strani občine: www.trbovlje.si. 
 

8. 
 

Županja občine Trbovlje lahko kadarkoli ustavi postopek razpisa.  
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Založili občini Hrastnik in Trbovlje

Računalniška priprava, oblikovanje in tisk: SINET d.o.o.




