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Občina Središče ob Dravi na podlagi 106 i.
člena Zakona o javnih financah ( Uradni list
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15–
ZIPRS1617 ), na podlagi Odloka o proračunu
občine Središče ob Dravi za leto 2019 (Uradno
glasilo občine Središče ob Dravi št. 15/18 ) 5.
člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti
turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s
pospeševanjem razvoja turizma na območju
občine Središče ob Dravi, ki se sofinancirajo iz
proračunskih
sredstev
(Uradno
glasilo
slovenskih občin, št. 2/2008) in Pravilnika o
spremembi
in
dopolnitvi
Pravilnika
o
sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih
društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem
razvoja turizma na območju občine Središče
ob Dravi ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev (Uradno glasilo občine Središče ob
Dravi št. 3/11) objavlja











Javni razpis za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov turistične
dejavnosti za leto 2019
v Občini Središče ob Dravi

I.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
društev in organizacij, ki delujejo na področju
turistične in druge dejavnosti.

imajo sedeţ v Občini Središče ob
Dravi in delujejo na območju občine
Središče ob Dravi,
dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi
imajo potrjen program s strani
najvišjega organa društva,
imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani
članarini
ter
ostalo
dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki
ureja društva (velja za društva),
imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani
članarini
ter
ostalo
dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki
ureja društva (velja za društva),
delujejo
na
področju
turistične
dejavnosti najmanj eno leto,
vsako leto ob razpisu za tekoče leto
oz. najkasneje do konca leta predloţijo
poročilo o realizaciji programovda turistični program ali njegov
posamezen del, s katerim predlagatelj
kandidira za sofinanciranje po tem
pravilniku ni financiran ali sofinanciran
iz katerekoli druge postavke proračuna
Občine Središče ob Dravi.

III.
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali
programi pospeševanja in razvoja turizma.
Programi turistične dejavnosti se bodo
financirali do višine določenih sredstev v
proračunu Občine Središče ob Dravi za leto
2019.

Višina razpoloţljivih sredstev je 3.000,00 €.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12.
2019.

IV.
Predlagatelji morajo programu priloţiti vse
zahtevane dokumente iz II. in III. točke tega
razpisa in v celoti izpolnjeno razpisno
dokumentacijo, ki jo lahko dobijo osebno ali
preko
elektronske
pošte:
jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si ali
na sedeţu Občine Središče ob Dravi v času
uradnih ur.

II.
Kandidirajo lahko vsi, ki bodo s prilogami in
potrdili dokazali, da izpolnjujejo naslednje
pogoje:
 so registrirani za opravljanje turističnih
dejavnosti,
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Uradna oseba za dajanje informacij je gospa
Jelka Zidarič Trstenjak, tel. št.: 02 741-66-12.

VII.
Komisija bo vloge obdelala ter pripravila
predlog izbora programov in predlog delitve
razpoloţljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje
programov turizma zagotavlja proračun občine
Središče ob Dravi. Strokovna komisija predlog
posreduje ţupanu, ki o delitvi sredstev odloči s
sklepom. Kandidate se o izbiri obvesti
najkasneje v tridesetih dneh od zaključka
razpisanega
roka.

Nepopolne prijave, netočno izpolnjene prijave
ali netočno izpolnjene obrazce se bo izločilo iz
nadaljnje obravnave.
V.
V roku prispele prijave bodo sofinancirane
in ovrednotene na podlagi pogojev in meril, ki
izhajajo iz Pravilnika o sofinanciranj dejavnosti
turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s
pospeševanjem razvoja turizma na območju
Občine Središče ob Dravi in v skladu s
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti turističnih
in drugih društev, ki se ukvarjajo s
pospeševanjem razvoja turizma na območju
občine Središče ob Dravi.

Z izbranimi izvajalci bo ţupan sklenil letno
pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov
turizma v občini.
Razpis se objavi v Uradnem glasilu Občine
Središče ob Dravi, skupaj s celotno
dokumentacijo pa na spletni strani Občine
Središče ob Dravi: www.sredisce.ob.dravi.si.

Izpolnjene prijave predlagatelji pošljejo ali
osebno dostavijo v zapečatenih kuvertah na
naslov: Občina Središče ob Dravi, Trg
Talcev 4, 2277 Središče ob DRAVI, s
pripisom »Za razpis na področju turizma za
leto 2019 - Ne odpiraj«.

Številka: 431-4/2019
Datum: 13.03.2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r

VI.
Rok za prijavo na razpis je do 14.04.2019 do
12.00 ure. VELJA PREJEMNA TEORIJA
Občina Središče ob Dravi na podlagi Na
podlagi 106 i. člena Zakona o javnih financah (
Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP
in 96/15 – ZIPRS1617 ), na podlagi Odloka o
proračunu občine Središče ob Dravi (Uradno
glasilo občine Središče ob Dravi št. 15/18 ) na
podlagi 5. člena Pravilnika o postopku in
sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo
Občine Središče ob Dravi št. 2/10), in
Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika
o postopku in sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Središče ob Dravi (Uradno
glasilo Občine Središče ob Dravi, št. 3/11 ), in
sprejetega Letnega programa ( Uradno glasilo
občine Središče ob Dravi št. 5/19 ) ki se
sofinancirajo iz proračunskih sredstev, objavlja

Javni razpis za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov športa za leto
2019 v Občini Središče ob Dravi
Celotno razpisno dokumentacijo in vlogo za
razpis lahko dobite tudi na občinski upravi
Občine Središče ob Dravi.
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Višina razpoloţljivih sredstev je 35.000,00 €.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12.
2019.

kandidat za sredstva razpisni dokumentaciji
priloţi:
● registracijo članstva in dokazila o plačani
članarini,
● seznam registriranih in kategoriziranih
športnikov,
● seznam strokovnega kadra.

I.
Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci
športnih programov:





športna društva in klubi,
vrtec in Osnovna šola,
zasebniki registrirani za opravljanje
dejavnosti v športu,
pravne osebe registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu.

IV.
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali
programi
skladno
s
potrjenim
letnim
programom športa v občini Središče ob Dravi
za leto 2019. Programi športa se bodo
financirali do višine določenih sredstev v
proračunu občine Središče ob Dravi za leto
2019.

II.
Kandidirajo lahko vsi iz I. točke tega razpisa, ki
bodo s prilogami in potrdili dokazali, da
izpolnjujejo naslednje pogoje:
 so registrirani za opravljanje športne
dejavnosti (obvezno dokazilo: kopija
odločbe o vpisu v register društev ),
 imajo sedeţ v Občini Središče ob
Dravi in delujejo na območju občine
Središče ob Dravi,
 imajo potrjen program s strani
najvišjega organa društva,
 imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani
članarini
ter
ostalo,
dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki
ureja društva (velja za društva),
 imajo
zagotovljene
osnovne
materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske
pogoje
za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
 delujejo
na
področju
športne
dejavnosti najmanj eno leto,
 seznam vadečih po posameznih
skupinah
 ime in priimek usposobljenih trenerjev
oz. vaditeljev,
 razpored uradnih tekmovanj pri
tekmovalnem športu,
 vsako leto ob razpisu za tekoče leto
oz. najkasneje do konca leta predloţijo
poročilo o realizaciji programov ter
poročilo o doseţenih uspehih,
 da športni program ali njegov
posamezen del, s katerim predlagatelj
kandidira za sofinanciranje po tem
pravilniku ni financiran ali sofinanciran
iz katerekoli druge postavke proračuna
Občine Središče ob Dravi.

V.
Predlagatelji morajo programu priloţiti vse
zahtevane dokumente iz II. in III. točke tega
razpisa in v celoti izpolnjeno razpisno
dokumentacijo, ki jo lahko dobijo
preko
elektronske pošte
ali na sedeţu Občine
Središče v času uradnih ur.
Uradna oseba za dajanje informacij je gospa
Jelka Zidarič Trstenjak, tel. št. 02 741-66-12, epošta:
jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-obdravi.si
Nepopolne prijave, netočno izpolnjene prijave
ali netočno izpolnjene obrazce se bo
izločilo iz nadaljnje obravnave.

VI.
V roku prispele prijave bodo sofinancirane in
ovrednotene na podlagi pogojev in meril, ki
izhajajo iz Pravilnika o pogojih in merilih za
sofinanciranje športnih programov in drugih
športnih aktivnosti na območju občine Središče
ob Dravi in iz meril in pogojev za sofinanciranje
športnih aktivnosti.
Celotna dokumentacija je vloţena v mapo.
Kandidati za sredstva naj izpolnijo samo
prijave, ki se nanašajo na njihov program. K
vsaki prijavi morajo v mapo vloţiti kopije
zahtevanih dokumentov.
Celotno dokumentacijo kandidati vrnejo
vloţeno
po
vrstnem
redu
v
mapi.
Izpolnjene prijave predlagatelji pošljejo ali
osebno dostavijo v zapečatenih kuvertah na
naslov: Občina Središče ob Dravi, Trg talcev
4, 2277 Središče ob Dravi, s pripisom »Za
razpis v športu 2019 - Ne odpiraj«

III.
Za kandidiranje na razpisu za sofinanciranje
izvajanja programov športa je pogoj, da
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VII.
Rok za prijavo na razpis je do 14.04. 2019 do
12.00 ure. VELJA PREJEMNA TEORIJA

Z izbranimi izvajalci bo ţupan sklenil letno
pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov
športa v občini.
Razpis se objavi v Uradnem glasilu Občine
Središče ob Dravi in na občinski spletni strani:
www.sredisce.ob.dravi.si .

VIII.
Komisija bo vloge pregledala ter pripravila
predlog izbora programov in predlog delitve
razpoloţljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje
programov športa zagotavlja proračun občine
Središče ob Dravi. Strokovna komisija za
šport predlog posreduje ţupanu, ki o delitvi
sredstev odloči s sklepom. Kandidate se o
izbiri obvesti najkasneje v tridesetih dneh od
zaključka razpisanega roka.

Številka: 431-5/2019
Datum: 13.03. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r
Na podlagi 106 i. člena Zakona o javnih
financah ( Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 ), na
podlagi Odloka o proračunu občine Središče
ob Dravi za leto 2019 (Uradno glasilo občine
Središče ob Dravi št. 15/18 ) Letnega
programa kulture v Občini Središče ob Dravi
za leto 2019 in na podlagi 5. člena Pravilnika o
sofinanciranju
programov
na
področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini
Središče ob Dravi (Uradno glasilo slovenskih
občin št. 2/2008) Pravilnika o spremembi in
dopolnitvi
Pravilnika
o
sofinanciranju
programov na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v občini Središče ob Dravi (Uradno
glasilo občine Središče ob Dravi, št. 3/11), ki
se sofinancirajo iz proračunskih sredstev,
Občina Središče ob Dravi objavlja
Javni razpis za zbiranje predlogov
za sofinanciranje programov ljubiteljske
kulture za leto 2019
v Občini Središče ob Dravi
Celotno razpisno dokumentacijo in vlogo za
razpis dobite na občinski upravi Občine
Središče ob Dravi in na spletni strani občine:
www.sredisce-ob-dravi.si.
Višina razpoloţljivih sredstev je 17.000,00 €.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12.
2019.
I.
Na razpis lahko kandidirajo društva in
organizacije, ki delujejo na področju ljubiteljske
kulture.
II.
Kandidirajo lahko vsi iz I. točke tega razpisa, ki
bodo s prilogami in potrdili dokazali, da
izpolnjujejo naslednje pogoje:
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Nepopolne prijave, netočno izpolnjene prijave
ali netočno izpolnjene obrazce se bo izločilo iz
nadaljnje obravnave.

so registrirani za opravljanje kulturno
umetniških dejavnosti ter posredovanju
kulturnih dobrin (kopija odločbe o
vpisu v register društev ),
imajo sedeţ v Občini Središče ob
Dravi in delujejo na območju občine
Središče ob Dravi,
dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi
imajo potrjen program s strani
najvišjega organa društva,
imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani
članarini
ter
ostalo
dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki
ureja društva (velja za društva),
delujejo na področju ljubiteljske kulture
najmanj eno leto,
vsako leto ob razpisu za tekoče leto
oz. najkasneje do konca leta predloţijo
poročilo o realizaciji programov
da kulturni program ali njegov
posamezen del, s katerim predlagatelj
kandidira za sofinanciranje po tem
pravilniku ni financiran ali sofinanciran
iz katerekoli druge postavke proračuna
Občine Središče ob Dravi.

VI.
V roku prispele prijave bodo sofinancirane in
ovrednotene na podlagi pogojev in meril, ki so
sestavni del Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v Občini Središče ob Dravi.
Celotna dokumentacija je vloţena v mapo.
Kandidati za sredstva naj izpolnijo samo
prijave, ki se nanašajo na njihov program. K
vsaki prijavi morajo v mapo vloţiti kopije
zahtevanih
dokumentov.
Celotno
dokumentacijo kandidati vrnejo vloţeno po
vrstnem
redu
v
mapi.
Izpolnjene prijave predlagatelji pošljejo ali
osebno dostavijo v zapečatenih kuvertah na
naslov: Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4,
2277 Središče ob Dravi, s pripisom »Za razpis
na področju kulture 2019 - Ne odpiraj«.
VII.
Rok za prijavo na razpis je do 14.04.2019 do
12.00 ure. VELJA PREJEMNA TEORIJA
VIII.
Komisija bo vloge pregledala ter pripravila
predlog izbora programov in predlog delitve
razpoloţljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje
programov kulture zagotavlja proračun občine
Središče ob Dravi. Strokovna komisija za
kulturo predlog posreduje ţupanu, ki o delitvi
sredstev odloči s sklepom. Kandidate se o
izbiri obvesti najkasneje v tridesetih dneh od
zaključka razpisnega roka. Z izbranimi izvajalci
bo ţupan sklenil
letno pogodbo o
sofinanciranju izvedbe programov kulture v
občini.
Razpis se objavi na spletni strani Občine
Središče ob Dravi www.sredisce-ob-dravi.si in
v Uradnem glasilu Občine Središče ob Dravi.

III.
Za kandidiranje na razpisu za sofinanciranje
izvajanja programov kulture je pogoj, da
kandidat za sredstva, razpisni dokumentaciji
priloţi:
• odločbo ali sklep o registraciji.
IV.
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali
programi, v skladu s potrjenim Letnim
programom kulture v Občini Središče ob Dravi
za leto 2019. Programi ljubiteljske kulture se
bodo financirali do višine določenih sredstev v
proračunu Občine Središče ob Dravi za leto
2019.
V.
Predlagatelji morajo programu priloţiti vse
zahtevane dokumente iz II. in III. točke tega
razpisa in v celoti izpolnjeno razpisno
dokumentacijo, ki jo lahko dobijo osebno na
sedeţu Občine Središče ob Dravi v času
uradnih ur, preko elektronske pošte in na
spletni strani.

Številka: 431-6/2019
Datum: 13.03.2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r

Uradna oseba za dajanje informacij je gospa
Jelka Zidarič Trstenjak, tel. št. 02 741-66-12, epošta:
jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-obdravi.si

Na podlagi 106 i. člena Zakona o javnih
financah ( Uradni list RS, št. 11/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
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55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 ), Odloka
o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto
2019 (Uradno glasilo občine Središče ob Dravi
št. 15/18) in 8. člena Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev humanitarnih
dejavnosti (Uradno glasilo slovenskih občin št.
14/2008), in Pravilnika o spremembi in
dopolnitvi Pravilnika za vrednotenje programov
organizacij in društev humanitarnih dejavnosti
(Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št.
3/2011),
ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Središče ob Dravi, ţupan Občine
Središče ob Dravi objavlja

d. da vsako leto občinski upravi redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov in
plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. Višina razpoložljivih sredstev je 2.000,00
€. Sredstva morajo biti porabljena do
31.12.2019.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletnem naslovu:
www.sredisce.ob.dravi.si
Uradna oseba za dajanje informacij je gospa
Jelka Zidarič Trstenjak, tel 02 741-66-12.
jelka.zidaric.trstenjak@sredisce-ob-dravi.si

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih
in drugih dejavnosti za leto 2019

1. Predmet razpisa je
programov, ki obsegajo:

6. Prijavo pošljite na naslov: Občina Središče
ob Dravi, Trg Talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
s pripisom "prijava na razpis humanitarne in
druge dejavnosti » ne odpiraj- do vključno
14.04. 2019 do 12 ure. Velja prejemna teorija.

sofinanciranje

a. dejavnost registriranih humanitarnih in
drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi humanitarno dejavnost
b. izvajanje posebnih socialnih programov in
storitev humanitarnih organizacij za reševanje
socialnih stisk in teţav oziroma reševanje
socialnih potreb posameznikov
c. drugi humanitarni in preventivni programi, ki
dokaţejo vsebinsko učinkovitost

7. Vlagatelji bodo o izidu obveščeni v roku 30
dni po zaprtem razpisu.

Številka: 431-7/2019
Datum: 13.03.2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r

2. Na razpis se lahko prijavijo:
a. humanitarna in invalidska društva ter
organizacije,
b. društva, zavodi, skladi in druge organizacije,
ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje humanitarnih
dejavnosti oziroma dejavnosti predlaganih
preventivnih programov

Za izdajanje in tiskanje je odgovorna
direktorica občinske uprave: Jelka Zidarič
Trstenjak

3. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje
navedene v 4. členu Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju
humanitarnih dejavnosti:
a. da imajo sedeţ v občini Središče ob Dravi
oz. delujejo na njenem območju oz. so njihovi
člani občani občine Središče ob Dravi,
b. da so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
c. da imajo urejeno evidenco o članstvu,
č. da imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo programov,
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