
 
 
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice na podlagi 53. člena Zakona o javnih 
financah (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4 14/13 popr., 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-
ZIPRS1415, 101/13) in Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2017 (Uradni list RS št. 
87/16), objavlja  
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV,  
KI  DELUJEJO NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI  

SLOVENSKE KONJICE V LETU 2017 
 
1. Predmet javnega razpisa:  
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev, ki delujejo z namenom pospeševanja 
organizirane dejavnosti na področju kmetijstva v občini Slovenske Konjice za leto 2017.  
 
2. Upravičenci: 
Na razpisu lahko sodelujejo: 
 
a.) društva, ki delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- imajo sedež v občini Slovenske Konjice,  
- so registrirana v skladu z zakonodajo in delujejo najmanj eno leto, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,  
- imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje 

in uresničevanje načrtovanih aktivnosti 
 

b.) društva, ki delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- imajo sedež izven občine Slovenske Konjice in združujejo člane s stalnim prebivališčem na 

območju občine Slovenske Konjice 
- so registrirana v skladu z zakonodajo in delujejo najmanj eno leto, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,  
- imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje 

in uresničevanje načrtovanih aktivnosti. 
 

Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva iz drugih javnih razpisov Občine Slovenske 
Konjice oziroma je bil njihov program v letu 2017 kakorkoli že financiran iz proračuna Občine 
Slovenske Konjice, do sredstev po tem razpisu niso upravičeni. Prav tako do sredstev niso upravičena 
društva, ki so v preteklem letu pridobila sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje društev, ki 
delujejo na področju kmetijstva v občini Slovenske Konjice in pogodbenih obveznosti niso izpolnila 
(oddaja finančnega in vsebinskega poročila o izvedbi prijavljenega programa oz. projekta). 
 
3. Merila in kriteriji za vrednotenje programov so: 
Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov društev so naslednja: 
 

MERILA IN KRITERIJ za upravičence iz točke 2.a 
VREDNOST TOČKE  

za posamezno 
aktivnost 

ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA  IZ OBČINE SLOVENSKE KONJICE   
Aktiven član društva s plačano članarino za tekoče leto 2 točki 
STROKOVNA EKSKURZIJA  
Samostojna organizacija in izvedba ekskurzije 50 točk 
IZOBRAŽEVANJE  
Organizacija izobraževanja 30 točk 
PRIREDITEV  
Organizacija samostojne prireditve 50 točk 
Sodelovanje na prireditvi 20 točk 
RAZSTAVA, TEKMOVANJE, OCENJEVANJE  
Samostojna organizacija razstave, tekmovanja ali ocenjevanja 50 točk 
JUBILEJ  
Društvo v tekočem letu praznuje okroglo obletnico delovanja 100 točk 



 
 
 

MERILA IN KRITERIJ za upravičence iz točke 2.b 
VREDNOST TOČKE  

za posameznega 
člana 

ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV DRUŠTVA  IZ  OBČINE SLOVENSKE 
KONJICE  

Aktivni član društva s stalnim prebivališčem na območju občine Slovenske 
Konjice 

5 točk 

 
Programi se točkujejo. Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju 
skupnega števila vseh društev in razpoložljivih sredstev. 
V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zamudne obresti se obračunavajo od dneva prejema do dneva vračila 
sredstev. 
 
4. Višina razpisanih sredstev: 
Višina razpisanih sredstev je 14.700 EUR. Na podlagi naštetih meril in pogojev bo Občina Slovenske 
Konjice sofinancirala programe društev, ki delujejo na področju kmetijstva praviloma v višini največ 80 
odstotkov celotne vrednosti programa oziroma projekta. 
  
5. Obdobje za porabo sredstev: 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna. Upravičenec mora Občini Slovenske Konjice najkasneje do 31.3.2018 podati finančno in 
vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa oz. projekta. 
 
6. Rok za oddajo prijav oziroma vlog in način predložitve: 
Vloga mora vsebovati:  

a. prijavni obrazec 
b. finančno ovrednoten plan dela za leto 2017 
c. seznam članov društva in dokazilo o plačani članarini 
d. kopijo bilance stanja za preteklo leto. 

                                  
Vloga oziroma prijava mora biti izpolnjena izključno na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse 
obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.  
Pisne vloge oziroma prijave morajo biti poslane na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 
3210 Slovenske Konjice v zaprti ovojnici, opremljeni z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani 
ovojnice in označene z oznako »Ne odpiraj – javni razpis kmetijska društva 2017« na sprednji strani 
ovojnice. Rok za oddajo prijav oziroma vlog je sreda, 10. 5. 2017.  
 
7. Odpiranje in obravnava vlog oziroma prijav ter obveščanje o izboru: 
Vloge za sofinanciranje programov oziroma projektov v skladu z razpisnimi pogoji obravnava 
tričlanska komisija v sestavi sodelavca občinske uprave, predsednika Odbora za podeželje občine 
Slovenske Konjice in predstavnika Kmetijske svetovalne službe Slovenske Konjice, ki jo s sklepom 
imenuje župan.  
Pri delitvi sredstev se upoštevajo le vloge, ki v celoti izpolnjujejo razpisne pogoje.  
Komisija v 8. dneh od odpiranja vlog pisno pozove vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, da jo v 
roku 8 dni od prejema obvestila dopolni. Nepopolne vloge, katere vlagatelj v navedenem roku ne 
dopolni in prepozno prispele vloge se s sklepom zavrže. 
Komisija opravi pregled popolnih vlog ter programe oceni na podlagi meril in kriterijev, opredeljenih v 
tem razpisu. Na podlagi ocenjenih programov komisija pripravi predlog delitve sredstev. 
 
8. Dodelitev sredstev 
Sklep o dodelitvi sredstev sprejme direktorica Občinske uprave Občine Slovenske Konice na podlagi 
predloga Komisije. V sklepu se upravičenca do sredstev pozove k podpisu pogodbe. S prejemniki 
sredstev bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in 
obveznosti.  
 



 
 
9. Razpisna dokumentacija: 
Razpisna dokumentacija obsega:    
-  besedilo razpisa, 
-  prijavni obrazec.  

 
Brezplačna razpisna dokumentacija je do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine 
Slovenske Konjice www.slovenskekonjice.si, v času uradnih ur pa je na voljo v sprejemni pisarni 
Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.  
 
10. Informacije v zvezi z razpisom 
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice – Klara Šibanc Korošec, tel.: 03/757-
33-63, elektronski naslov: klara.sibanc@slovenskekonjice.si. 
 
 

 
Občina Slovenske Konjice 

Župan Miran Gorinšek 
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