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1. NAZIV IN SEDEŽ RAZPISOVALCA 
 
� OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252  ROGATEC 
 
2. PREDMET RAZPISA 
 
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih dejavnosti, ki jih 
izvajajo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki na območju Občine Rogatec, 
oziroma za občane Občine Rogatec v letu 2019. 
 
3. POGOJI SOFINANCIRANJA 
 
Pravico do sofinanciranja programov socialnih in humanitarnih dejavnosti imajo vsi 
izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
� so registrirani in delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti, 
� imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o 

registraciji, 
� imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov, 
� programe izvajajo v Občini Rogatec, oziroma se izvajajo tudi za občane Občine 

Rogatec. 
 
Kot kandidati za sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz 
občinskega proračuna lahko, ob izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo naslednji 
izvajalci socialnih in humanitarnih programov: 
� humanitarna društva in klubi, 
� nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki in druge organizacije, ki 

so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za izvajanje programov socialnih 
in humanitarnih dejavnosti, 

� zavodi za področja socialne varnosti in zdravstva. 
 
Izvajalci socialnih in humanitarnih programov, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar 
se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v 
letu 2019 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Rogatec. 
Izvajalci programov lahko s posameznimi programi za proračunska sredstva Občine 
Rogatec, kandidirajo le enkrat. Če se izvajalec s svojim programom prijavi še na 
kateri drugi javni razpis lokalne skupnosti v posameznem proračunskem letu, njegov 
program ne more biti sofinanciran po merilih predmetnega pravilnika. 
 
4. VIŠINA IN PORABA SREDSTEV 
 
Namenska sredstva je določil Občinski svet Občine Rogatec v Odloku o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) na proračunski postavki 
»441815 Programi invalidskih organizacij, humanitarnih društev – JR« v višini 
6.000,00 EUR. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2019. 
 
5. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
 
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne 
dokumentacije in z vsemi zahtevanimi prilogami (izjava o zagotovljenih osnovnih 
pogojih za realizacijo načrtovanih programov, potrdilo o registraciji izvajalca 
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socialnega oziroma humanitarnega programa, evidenca o članstvu (iz katere mora 
biti razviden najmanj podatek o številu članov in imenski seznam članov iz občine 
Rogatec), poročilo o delu v preteklem letu s poročilom o realizaciji finančnega načrta 
iz preteklega leta, program dela za leto 2019  s finančnim načrtom za leto 2019). 
 
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA 
ROGATEC, Občinska uprava, Pot k ribniku 4, 3252  Rogatec. 
Prijava mora biti podana v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »JAVNI 
RAZPIS SOCIALNI IN HUMANITARNI PROGRAMI  2019 – NE ODPIRAJ!«, na hrbtni strani pa 
naslov kandidata na razpisu. 
Prijave morajo biti predložene najkasneje do vključno torka 23. aprila 2019. Če se 
prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Občina Rogatec prejela prijavo, 
šteje dan oddaje na pošto. Po tem roku prejete prijave bodo zavržene. 
 
6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE KANDIDATOV 
 
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo pridobijo v času od 22.03.2019 do 
23.04.2019 na Občinski upravi Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec ali na 
spletni strani Občine Rogatec: http://obcina.rogatec.si/, lahko pa tudi po elektronski 
pošti na naslovu: agata.tepes@rogatec.si. 
 
Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo v ponedeljek, torek, četrtek in petek 
od 7.30 do 13.30 ter v sredo od 10. do 16. ure na naslovu: 
� OBČINA ROGATEC, Občinska uprava, Pot k ribniku 4, Rogatec, Agata TEPEŠ, 

tel. 812-10-26, faks 812-10-12, e-mail: agata.tepes@rogatec.si 
 
7.  POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
 
Komisija za izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za 
sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna 
Občine Rogatec v letu 2019 vse pravočasno prispele prijave odpre in pregleda 
najkasneje do 30.04.2019. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od 
odpiranja vlog pisno pozvan za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v določenem roku, komisija zavrže.   
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi meril in kriterijev, 
ki so sestavni del Pravilnika ter pripravi predlog prejemnikov sredstev s številom 
doseženih točk pri ocenjevanju. Vrednosti točk se določijo v skladu s Pravilnikom. 
Komisija pripravi poročilo v katerem v skladu z merili v Pravilniku ugotovi vrednosti 
točk in ga predloži županu v potrditev najkasneje do 27.05.2019. 
Na podlagi predloga komisije izda direktorica občinske uprave sklepe o izboru 
prejemnikov sredstev s številom doseženih točk za posameznega prijavitelja 
najkasneje do 31.05.2019.  
Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v 
roku osmih dni. O pritožbi odloči župan. Odločitev župana je dokončna. O dokončni 
odločitvi župan obvesti komisijo, ki po potrebi ugotovi novo vrednost točke. 
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  Obrazec 1 
 

Podatki o izvajalcu socialnega oziroma humanitarnega  programa 

 
Naziv:  
Naslov (sedež):  
Matična številka:  
ID za DDV (DŠ):  
Številka trans. 
računa: 

 

Odgovorna oseba:  
Kontaktna oseba:  
 
Telefon:  
Faks:  
Elektronski naslov:  
 
Število članov iz občine Rogatec:  
Število vseh članov:  
 
 

IZJAVA 
 

Odgovorna oseba izvajalca socialnega, oziroma humanitarnega programa v imenu zgoraj navedenega 
izvajalca socialnega oziroma humanitarnega programa izjavljam, da so zagotovljeni materialni, 
kadrovski in organizacijski pogoji za izvršitev programov, ki jih prijavljamo na razpis za sofinanciranje 
izvajanja programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna občine Rogatec v letu 2019. 
 
 
S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujem, da vsi podatki, ki jih navajamo v tej prijavi, ustrezajo 
dejanskemu stanju in da bomo na pisno zahtevo izvajalca razpisa dokazila dostavili.  
 
 
 
Kraj in datum:  

 Ime in priimek odgovorne osebe vlagatelja: 

 žig  

 Podpis: 

 
 
 

OBVEZNE PRILOGE OBRAZCA 1  
 
1. Evidenca o članstvu (iz katere mora biti razviden najmanj podatek o številu članov in imenski 

seznam članov iz občine Rogatec) 
2. Letno poročilo o delu in finančno poročilo izvajalca za leto 2018 
3. Program dela za leto 2019 in finančni načrt za leto 2019 s skupno finančno konstrukcijo za 

prijavljene programe 
 
*Dokumente pod točko 1, 2 in 3  priložite k Obrazcu 1 (vzorec SKUPNE finančne konstrukcije je 
priložen, lahko pa ga izdelate tudi sami). 
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Vzorec  
 
SKUPNA FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA VSE PRIJAVLJENE PROGRAME 
 
 
 

* Napišite, katere programe ste prijavili za leto 2019. 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
 

 
PRIČAKOVANI ODHODKI 
prijavljenih programov 

ZNESEK V 
EUR 

PRIČAKOVANI PRIHODKI ZNESEK V 
EUR 

delež 
%prih. 

  
 

Lastna sredstva   

  
 

Sredstva sponzorjev   

  
 

Druga javna sredstva   

  
 

Ostala sredstva (opis)   

  Pričakovana sredstva 
sofinanciranja Občine Rogatec 

  

SKUPAJ     
*Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, t.j. skupni znesek pričakovanih odhodkov in skupni 
znesek pričakovanih prihodkov se morata ujemati! 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:   Ime in priimek odgovorne osebe vlagatelja: 
 žig  

 Podpis: 
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I. PODATKI O IZVAJANJU IN VSEBINI PROGRAMA        Obrazec 2 
 
NAZIV PROGRAMA  
NAZIV SKUPINE  
 
ŠTEVILO UDELEŽENCEV V SKUPINI  
ŠTEVILO VKLJUČENIH OSEB IZ OBČINE ROGATEC  

 
 
TERMIN IZVEDBE  
 
LOKACIJA IZVAJANJA  
 
OPIS PROGRAMA (opredelite vsebino programa, izvajalce, potek izvajanja in aktivnosti ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAMEN IN CILJI PROGRAMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
II. FINANČNI NAČRT IZVEDBE PROGRAMA: 
 

PRIČAKOVANI ODHODKI ZNESEK V 
EUR 

PRIČAKOVANI PRIHODKI ZNESEK V 
EUR 

%prih. 

      Lastna sredstva   
  Sredstva sponzorjev,donatorjev   
  Druga javna sredstva   
  Ostala sredstva (opis)   
  Pričakovani delež sofinanciranja 

Občine Rogatec 
  

     
SKUPAJ     
* Finančna konstrukcija mora biti uravnotežena, t.j. skupni znesek pričakovanih odhodkov in 
skupni znesek pričakovanih prihodkov se morata ujemati! 
 
 
 
 
Kraj in datum:  

 Ime in priimek odgovorne osebe vlagatelja: 

 žig  

 Podpis: 

 
 
* Obrazec 2 se za vsak program oziroma projekt izpolni POSEBEJ  
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PRILOGA 
 
 
 
Vzorec 
 

POGODBA 
 
 
OBČINA ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252 ROGATEC, Davčna št.: SI47348429, ki jo zastopa 
župan Martin Mikolič, v nadaljnjem besedilu Občina, 
 

in 
 
________________________________________________ s sedežem _____________________, 
_________________, Davčna št.: ___________, ki ga zastopa ____________________________, 
v nadaljnjem besedilu izvajalec, 

 
skleneta 

 
POGODBO št. ___________________ 

 
  O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV SOCIALNIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI IZ 

PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2019 
 

1. člen 
 
Ta pogodba se sklepa na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih 
dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 82/09; v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu 
Občine Rogatec za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19), javnega razpisa za sofinanciranje programov 
socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2019 in pravnomočnega 
sklepa o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih dejavnosti, št. _____________ z dne 
________________. 
 
Pogodba bremeni proračunsko postavko »441815 – Programi invalidskih org., humanitarnih društev – 
JR«. 
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je sofinanciranje naslednjih socialnih in humanitarnih programov izvajalca, ki le-te 
izvaja  na območju Občine Rogatec, oziroma za občane Občine Rogatec: 

− ________________________________, 
− ________________________________, 

. 

. 
3. člen 

 
Občina bo za izvedbo v prejšnjem členu navedenih socialnih in humanitarnih programov zagotovila 
izvajalcu finančna sredstva v višini __________evrov (z besedo: _______________________/100). 
Občina bo dogovorjena sredstva nakazala na TRR izvajalca št.: ______________________v roku 30 
dni od sklenitve pogodbe. 
 

4. člen 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo program oz. dejavnost, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi izvajal 
v skladu z njegovo vsebino, strokovno doktrino in v smislu namenske ter racionalne porabe 
proračunskih sredstev. Rok za izvedbo programov je 31. december 2019.   
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5. člen 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo Občini dovolil vpogled v finančno poslovanje in omogočil preverjanje 
namenskosti porabe nakazanih finančnih sredstev za sofinanciranje programov v letu 2019. 
Občina ima pravico, izvajalec pa ji izrecno dovoljuje: 

- izvajati nadzor nad dogovorjenim obsegom izvedenih programov, opravljenih storitev oz. del, 
- izvajati nadzor nad namensko porabo sredstev, 
- zahtevati in pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje pogodbenih obveznosti. 

6. člen 
 
V skladu z 11. členom Pravilnika je izvajalec dolžan povrniti neupravičeno pridobljena oziroma 
nenamensko porabljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od 
dneva nakazila do dneva vračila sredstev, v primeru, ko se ugotovi:  

−da je izvajalec programa za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;  
−da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;  
−da izvajalec ni ravnal v skladu s pogodbo oz. ni izpolnil pogodbenih obveznosti; 
−da je prišlo do drugih nepravilnosti pri porabi sredstev. 

 
Neupravičeno pridobljena oziroma nenamensko porabljena sredstva se izvajalcu poračunajo v 
naslednjem proračunskem obdobju. V primeru da izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne 
izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, je sredstva, vključno z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, dolžan vrniti v občinski proračun. 
 
 

7. člen 
 
Za realizacijo pogodbe je s strani občine zadolžena Agata Tepeš, višja svetovalka I, s strani izvajalca 
pa __________________________. 
 

8. člen 
 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da se bosta obojestransko obveščali o vseh dejstvih, ki so 
pomembna za izvajanje te pogodbe. Izvajalec programov na področju socialnih in humanitarnih 
dejavnosti mora najkasneje do 15.3. naslednjega leta, oziroma ob prijavi na razpis za sofinanciranje 
programov socialnih in humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2020, Občini 
predložiti vsebinsko in finančno poročilo, ki vsebuje računovodske izkaze s pojasnili, o delu izvajalca za 
preteklo leto. 

9. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno, v nasprotnem primeru 
pa je za reševanje sporov pristojno Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah. 
 
 

10. člen 
 

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih dobi izvajalec en izvod, Občina pa dva izvoda. 
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 
 
 
Rogatec, dne ________________                                                    Rogatec, dne _____________ 
 

     
 

IZVAJALEC   OBČINA ROGATEC 
  Martin Mikolič 
  župan 
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Izvleček iz Pravilnika  
 

III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE 
 

9. člen 
 
Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in 
kriteriji: 
 
1. Program dela za razpisano leto                                                                 do 4 točke 
- ocena kvalitete in realnosti programa (jasno opredeljeni cilji in               
      uporabniki programa ter metode dela), 
- sodelovanje z rizičnimi skupinami (število vključenih strokovnih  
      delavcev, namen izvedbe programa), 
- sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa, 
- rednost delovanja (izvajanje programa skozi  daljše časovno obdobje), 

 
2.   Število članov iz občine Rogatec                                                   1 točka na člana, 
 
3.   Drugo                                                                                                       do 2 točki. 
 
Za sofinanciranje programov po navedenih namenih je potrebno v skladu z razpisno 
dokumentacijo predložiti vire financiranja programov – skupno finančno konstrukcijo 
za prijavljene programe 
 
Finančna konstrukcija bo ocenjena na naslednji način:  
 
----------------------------------------------------------------------- 
Delež pričakovanega sofinanciranja               Število točk 
od                             do 
----------------------------------------------------------------------- 
                                  10%                                   10 
11%                           25%                                     6 
26%                           50%                                     3 
več kot 50%                                                           0 
-----------------------------------------------------------------------                                                                                                                             

 
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po tem kriteriju, 
je 10. 
Predlogi pri katerih bo ugotovljeno, da je predlagatelj predložil lažne podatke ali 
netočne informacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave. 
Sofinancirani bodo programi, ki bodo izkazali realno finančno in organizacijsko 
strukturo. Projekti, ki ne bodo imeli realne finančne konstrukcije ali bodo že v 
izhodišču izkazovali negativen rezultat, po tem kriteriju ne prejmejo točk.  
    
 
 
 


