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Občina Rogatec objavlja na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov ter projektov 
društev in zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 65/21 in 24/22; v 
nadaljevanju: Pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2023 (Uradni list RS, št. 28/23)   

 
JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU DRUŽBENIH 
DEJAVNOSTI V OBČINI ROGATEC V LETU 2023 

 
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov: 

- ki vplivajo na povečanje kulturne osveščenosti v Občini Rogatec – kulturnih prireditev in 
obeležitev praznikov, svetovnih in mednarodnih dni ter prireditev, ki pomembno prispevajo k 
ohranjanju kulturne in naravne dediščine, 

- ki vplivajo na turistično promocijo, turistični razvoj občine in povečanje turističnega obiska 
Občine Rogatec, 

- ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in 
medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja, 
preprečevanje različnih oblik odvisnosti in neformalno učenje v Občini Rogatec (mladinsko 
delo, aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov v Občini Rogatec,…), 

- invalidskih, humanitarnih društev in društev ter zavodov s področja sociale, ki vplivajo na 
psihosocialno stanje in vključenost v družbeno okolje uporabnikov,  

- generacijskih združenj – društev upokojencev, 

- stanovskih in borčevskih ter veteranskih organizacij. 
 
2. UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS 
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje programov ter projektov na področju družbenih 
dejavnosti imajo naslednji nosilci oziroma izvajalci: 

- društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
- društva s področja turizma, 

- upokojenska društva, 

- veteranska društva, 

- mladinska društva, 
- invalidska društva, 

- druga društva, organizacije  

- ter zasebni zavodi, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da so registrirani v skladu z veljavno zakonodajo, 

- da delujejo najmanj eno leto,  

- da imajo bodisi sedež v Občini Rogatec, bodisi imajo člane ali uporabnike, ki so občani Občine 
Rogatec, 

- da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kot to določa področna 
zakonodaja, 

- da v tekočem letu izvedejo oziroma sodelujejo pri izvedbi najmanj enega projekta v Občini 
Rogatec, z izjemo prijaviteljev, ki nimajo sedeža v Občini Rogatec. 
 

3. VIŠINA IN PORABA SREDSTEV  
Okvirna višina razpisanih sredstev: 
  

PODROČJE PROGRAMI – REDNA 
DEJAVNOST 

PROJEKTI 

kulturne dejavnosti 11.000,00 EUR               4.000,00 EUR 

turizem in promocija 5.000,00 EUR 10.000,00 EUR 

mladi 500,00 EUR 1.500,00 EUR 

sociala, invalidske in 
humanitarne organizacije 

4.500,00 EUR 500,00 EUR 

upokojenska društva 1.900,00 EUR 100,00 EUR 

veteranske organizacije 700,00 EUR 100,00 EUR 
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Odobrena proračunska sredstva morajo  biti porabljena v proračunskem letu 2023, in sicer na način, ki 
velja za ravnanje s proračunskimi sredstvi ter v skladu s pogodbo. 
 
4. MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV 
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo merila in kriteriji, ki so sestavni del Pravilnika in so priloga 
razpisne dokumentacije. 
 
5. ROK IN NAČIN PRIJAVE 
Prijavo morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: OBČINA 
ROGATEC, Pot k ribniku 4, 3252  Rogatec, do vključno torka, 11. aprila 2023. Prijava mora biti 
podana v zaprti kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 2023 – NE ODPIRAJ!«, na hrbtni strani pa naziv in 
naslov prijavitelja. 
 
6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE PRIJAVITELJEV 
Razpisna dokumentacija je od 10.3.2023 do 11.4.2023 na voljo na spletni strani Občine Rogatec:  
http://obcina.rogatec.si/. Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo tudi na Občini Rogatec, Pot k 
ribniku 4, Rogatec.  
Vse dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na naslovu: OBČINA ROGATEC, Občinska uprava, 
Pot k ribniku 4, Rogatec, tel. 03/812-10-00 (Maja Kampoš Čuček, e-mail: maja.kampos@rogatec.si). 
 
7. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV 
Odpiranje prijav bo 17. aprila 2023, ob 8. uri, v prostorih Občine Rogatec. Odpiranje prejetih vlog ni 
javno. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja 
prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o sofinanciranju programov ter projektov na 
področju družbenih dejavnosti v letu 2023.  
 
Številka: 419-0006/2023-3 
Datum: 7.3.2023       

                          ŽUPAN  
               Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r. 
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