
> marec 2022

S�����, M���� 2022

Javni  razpisi 
za leto 2022

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
www.obcina-straza.si

tel.: 07 38 48 550
e-pošta: info@obcina-straza.si



> Občina Straža • RAZPISI

Spoštovane občanke, spoštovani občani,

tudi letos je pred vami posebna brošura, v kateri so zbrani razpisi, ki sta jih Občina Straža in Razvojni center Novo 
mesto pripravila in razpisala v letošnjem letu.  Zbrani so vsi trenutno aktualni razpisi, na katere se lahko društva, 
organizacije in posamezniki prijavite. 

Z javnimi razpisi občine financirajo programe in storitve, ki so pomembna za različna družbena področja. Občina 
Straža v letošnjem letu objavlja trinajst javnih razpisov. Za sofinanciranje različnih programov in dejavnosti je tako 
namenjenih nekaj več kot 200.000 EUR proračunskih sredstev. 

V letošnjem letu smo pričeli s pripravo Strateško-razvojnega programa za obvladovanje staranja in medgeneracij-
skega sodelovanja – »Občina Straža, starejšim prijazna občina 2022-2027«. 

Z željo, da bi pridobili čim več vaših stališč, predlogov in mnenj naših občanov, je publikaciji priložen tudi poziv 
občanom.

Prav tako je bil izdelan tudi predlog Strategije razvoja občine Straža 2030+, ki je v celoti objavljen na spletni strani 
občine https://www.obcina-straza.si/krovna-obvestila/#razpisi oz. je na vpogled tudi na sedežu Občine Straža. Do-
kument je v javni obravnavi in lahko nanj podate svoje predloge in pripombe.

Vsi razpisi navedeni v brošuri so objavljeni na spletni strani Občine Straža ter so na vpogled tudi na sedežu občine.

Vabimo društva, organizacije, posameznike, da v vsebini brošure, ki je pred vami, najdete razpise, ki vam ustrezajo 
in oddate svoje vloge. Z oddajo vloge in pridobljenimi sredstvi bodo vaša društva, organizacije ali posamezniki 
delovali še kvalitetneje in na ta način tudi prispevala k razvoju in ugledu celotne občine.

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc, dipl.inž.str.
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1. Namen javnega razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev 
v Občini Straža. 

2. Vrednost sredstev
Razpisna vrednost sredstev za leto 2022 znaša 9.000,00 eur. Sred-
stva so predvidena na proračunski postavki 14013 konto 412000.

3. Upravičenci:
So organizacije, društva, samostojni podjetniki, zavodi, ki so re-
gistrirani za opravljanje turistične dejavnosti in vključujejo širši 
krog občanov iz Občine Straža.

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
- imajo sedež v Občini Straža
- so registrirani po Zakonu o društvih 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 

ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon
- da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za 

realizacijo načrtovanih aktivnosti
- da imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva 
- da redno dostavljajo občini poročila o realizaciji programov 

5. Merila:
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili. Posamezni programi se 
točkujejo in za izračun je predvidena formula: skupna vrednost 
točk/proračunska sredstva*dosežene točke posameznika

Točke Pomen 
1 Za vsakega člana društva 
2 S prispevkom na prireditvi (nastop FS, kulinarika,..) – 

na vsak prispevek 
3. Za sodelovanje na prireditvah kot soorganizator (za 

vsako soorganizacijo) 
4. Drugo (izobraževanje članov..)
5 Za vsako izvedeno aktivnosti, dogodek ali , prireditev v 

lastni organizaciji (predstavitev občine na sejmih, orga-
nizacija prireditev, čistilne akcije, delavnice..) 

6. Rok za izvedbo izbranih programov 
Rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 31. 
december 2022. 

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, objavlja na podlagi Odloka o Proračunu Občine Straža (Uradni list RS št. 17/22) za leto 
2022 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov turističnih društev, ki jih izvajajo turistična 
društva iz Občine Straža za leto 2022

7. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti 
na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z 
oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje tu-
rističnih programov 2022. Na hrbtni strani ovojnice mora biti na-
pisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog je 29.04.2022. 
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do 29.04.2022 na 
naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana 
po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila poslana pri-
poročeno v navedenem roku, do vključno do zadnjega dne (po-
štni žig, 29.04.2022). Osebno oddana vloga se šteje, da je prispela 
pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno na naslovu, Občina 
Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža do 12. ure, dne 29.04.2022. 

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

8. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 05.05.2022 in ne bo javno. Vloge prispele na 
javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija 
ugotovila, da je vloga ne popolna in nerazumljiva , bo pozvala 
vlagatelja, da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da 
vlogo ustrezno dopolni. 

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana in 
sicer v 15. dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opre-
deliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. 

Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe v katerih bodo 
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 

9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite sedežu 
Občine Straža, ali na tel. 07 38 48 550,  
e-pošta info@obcina-straza.si.

Javni razpis je objavljen, v časopisu Stražan, na oglasni deski in 
spletni strani Občine Straža. 

Zadeva: 322-3/2022-1

Datum: 14.03.2022
Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.
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1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Občini 
Straža v višini 18.174,00 EUR iz proračunske postavke 18007 
sofinanciranje programov društev na področju kulture v višini 
13.020,00 18043 Kulturne prireditve v višini 5.154,00 eur. 

2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci kulturnih 
programov:

- društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost,
- samostojni ustvarjalci na področju kulture,
- zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja 

kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni programi v interesu 
občine in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri mi-
nistrstvu, pristojnem za kulturo,

- javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na 
podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejav-
nosti na področju kulture,

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:

- da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža,
- da so registrirani za opravljanje programov na področju kul-

turne,
- da izvajajo programe kulture, ki so vključeni v občinski kul-

turni program, 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske (sklenjene naje-

mne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvaja-
nje določene kulturne dejavnosti,

- da imajo urejeno evidenco o članih in imajo urejeno doku-
mentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za dru-
štva), ter da delujejo v skladu z zakonom,

- da občini redno posredujejo podatke o članstvu, poročila o 
organizaciji programov in 

- doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter eviden-
co o opravljenih vajah in nastopih,

- aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2022 bomo sofinancirali naslednje programe:

- ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost društva, so-
financiranje pevskih zborov, glasbene dejavnost, sofinancira-
nje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, folklornih, plesnih, 
likovnih in fotografskih skupin, sofinanciranje likovne kolo-
nije, kulturne prireditve v občini),

- strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogo-
ji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe 
bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih 

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07), Meril in kriterijev 
za vrednotenje programov na področju kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2022 (Uradni list RS, št. 
17/22) 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje kulturnih programov v Občini Straža za leto 2022

programov v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena 
za sofinanciranje programov v letu 2022.

5. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti 
na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z 
oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje kul-
turnih programov v občini Straža za leto 2022. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za odda-
jo vlog je 29.04.2022. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo pri-
spele do 29.04.2022 na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 
Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, 
če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do vključno do 
zadnjega dne (poštni žig, 29.04.2022). Osebno oddana vloga se 
šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno 
na naslovu, Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža do 12. ure 
dne, 29.04.2022. 

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 05.05.2022 in ne bo javno. Vloge prispele na 
javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor se ugotovi, da 
je vloga ne popolna in nerazumljiva, se pozove vlagatelja, da v 
osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno 
dopolni. 

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana in 
sicer v 15. dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opre-
deliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. 

Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe v katerih bodo 
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 

7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite sedežu 
Občine Straža, ali na tel. 07 38 48 550,  
e-pošta info@obcina-straza.si.

Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni strani Občine 
Straža ter v lokalnem časopisu Stražan.

Zadeva: 610-2/2022-1

Datum: 14.03.2022

Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l. r. 
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1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in dru-
štev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih 
in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini 
Straža v višini 10.355,00 EUR iz proračunske postavke 18023, 
konto 412000.

2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov:
organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za iz-
vajanje humanitarnih dejavnosti, ter interesnih in stanovskih de-
javnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
- da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža,
- društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti 

imajo lahko sedež tudi izven območja Občine Straža, njihovi 
člani pa morajo biti tudi občani Občine Straža,

- 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 občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizacijo 

programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. V letu 2022 bomo sofinancirali naslednje programe:

- programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih 
dejavnosti,

- programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki imajo svoj se-
dež v Občini Straža,

- programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki imajo svoj 
sedež izven območja Občine Straža. Programi morajo skrbeti 
za boljši socialni položaj Občanov Občine Straža ali izboljšu-
jejo kvaliteto življenja. 

Kulturna in športna društva ne morejo sodelovati na tem razpisu. 
Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za vre-
dnotenje programov organizacij in društev na področju humani-
tarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov in njihovih združenj v Občini Straža. Dodeljena sredstva 
bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2022.

5. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti 
na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z 
oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje hu-

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in 
stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni list RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje progra-
mov organizaciji in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih 
združenj v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/2022) objavlja Občina Straža, Ulica 
talcev 9, 8351 Straža 

JAVNI RAZPIS 

za financiranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih 
dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in 

njihovih združenj v Občini Straža za leto 2022

manitarnih, stanovskih in interesnih dejavnosti 2022«. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za 
oddajo vlog je 29.4.2022. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo 
prispele do 29.04.2022 na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 
8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pra-
vočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do 
vključno do zadnjega dne (poštni žig, 29.04.2022). Osebno od-
dana vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v 
glavno pisarno na naslovu, Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 
Straža do 12. ure 29.04.2022. 

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 05.05.2022 in ne bo javno. Vloge prispele na 
javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo imenu-
je župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija ugoto-
vila, da je vloga ne popolna in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, 
da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustre-
zno dopolni. 

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana in 
sicer v 15. dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opre-
deliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. 

Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe v katerih bodo 
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 

7. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite sedežu 
Občine Straža, ali na tel. 07 38 48 550,  
e-pošta info@obcina-straza.si.

Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni strani Občine 
Straža in v časopisu Stražan. 

Zadeva: 093-2/2022-1

Datum: 14.03.2022

Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l. r. 



6

> Občina Straža • RAZPISI

1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje letnega programa športa Občini 
Straža v višini 50.000,00 EUR, iz proračunske postavke 18027 
Sofinanciranje programov na področju športa.

2. Upravičenci do dodeljenih sredstev
Upravičenci do sredstev so:

- športna društva in športne zveze, ki so registrirane v RS,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s se-

dežem v občini,
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu 

v RS,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na 

področju športa, skladno z zakonom, ki ureja ustanove,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnove-

ljavne programe,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje 

dejavnosti v športu v RS,
- zasebni športni delavci.

3. Pomen športne panoge za okolje 
Razdelitev v 3 skupine glede na 
lokalni interes 

Športne panoge

1.skupina Raft, kajak kanu, balinanje, 
atletika, plavanje

2.skupina Nogomet, košarka, odbojka, 
streljanje, lokostrelstvo

3.skupina Judo, karate

V primeru, da na javnem razpisu kandidira športna panoga, ki ni 
vključen v zgornjo skupino, se ta avtomatsko vključi kot panoga 
3. skupine.

4. Vrsta programov in okvirna višina razpisanih sredstev

5. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine – 5.000 
EUR

Cilj ukrepa:

Sofinanciranje dejavnosti na področju prostočasne športne vzgo-
je otrok in mladine od predšolskega do vključno srednješolskega 
obdobja. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine tako obsega 
širok spekter športnih dejavnosti: od obšolskih športnih progra-
mov, namenjenih vsem otrokom in mladini, do športnih progra-
mov otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih 
športnih zvez in jih ponujajo društva in zasebniki. 

Občina Straža, na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb, Izvedbenega 
načrta nacionalnega programa športa v Republiki Slovenija, Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
Občini Straža (Uradni list RS št.35/2019), Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/22), 7. člena Statuta 
Občine Straža (Uradni list RS, št. 61/21) in Letnega programa športa v Občini Straža za leto 2022 (sprejet 10.02.2022, na 21. seji 
Občinskega sveta Občine Straža), objavlja

 
JAVNI RAZPIS

 za sofinanciranje programov športa v Občini Straža za leto 2022

Merila:

  Merila Točke
Cena programa  0 do 5 EUR 

več kot 5 do 15 EUR 

več kot 15 do 25 EUR 

več kot 25 EUR 

30

20

10

0
Kompetentnos t 
strokovnega kadra 

Strokovna izobrazba ali strokov-
na usposobljenost na delavca 

40

Število vadečih  od 12-20 vadečih

več kot 20 vadečih

20

40 

Upravičeni stroški:

- Strokovno izobražen ali strokovno usposobljen kader za opra-
vljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu. 

- Uporaba športnih objektov za izvajanje teh programov,
- Tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmoval-

ni sistem oz. prijavnina za udeležbo na tekmovanju in drugi 
stroški povezani s tekmovanjem.

Občina Straža bo program sofinancirala največ do višine 70 % 
zaprošenih sredstev in glede na razpoložljiva sredstva.

6. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in 
vrhunski šport – 8.000 EUR

Cilj ukrepa:

Skrb za mlade športnike na njihovi poti za doseganje vrhunskih 
rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. 

Merila:

  Merila Točke
Kompetentnost strokovne-
ga kadra 

Strokovna izobrazba 
ali strokovna usposo-
bljenost na delavca 

40

Število vadečih  do 10 vadečih
od 11-20 vadečih
več kot 20 vadečih

do 10
do 20
od 20 do 
50

Lokalni pomen športne 
panoge 

Skupina 1 

Skupina 2 

Skupina 3 

100

70

50
Razširjenost športne pano-
ge oz. število tekmovalcev 
registriranih pri NPŠZ 

Od 6-10

Od 10-20

21 in več

10

20

30



7

> marec 2022

Uspešnost športne panoge 
 DP 
 
EP 
 
 
 
SP 

 
doseženo 1-3 mesto 
doseženo 4-10 mesto 
udeležba
 
doseženo 1-3 mesto 
doseženo 4-10 mesto
udeležba 
 
doseženo 1-3 mesto 
doseženo 4-10 mesto 
udeležba

50
40
25

100
80
50

150
130
75

Upravičeni stroški:

- Strokovno izobražen ali strokovno usposobljen kader za opra-
vljanje vzgojno-izobraževalnega dela v športu in 

- Uporaba športnih objektov za izvajanje teh programov in pri-
reditev, 

- Tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmoval-
ni sistem oz. prijavnina za udeležbo na tekmovanju in drugi 
stroški povezani s tekmovanjem,

- Priprave na tekmovanjih 
Občina Straža bo program sofinancirala največ do višine 70 % 
zaprošenih sredstev in glede na razpoložljiva sredstva.

7. Kakovostni šport - 11.000 EUR
Cilj ukrepa:

Nadgradnja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovo-
stni in vrhunski šport. V programe kakovostnega športa so uvršče-
ni vsi športniki in športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega špor-
tnika, tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 
športnih zvez do naslova državnega prvaka ter na mednarodnih 
tekmovanjih in so registrirani skladno s pogoji OKS-ZŠZ. Imajo 
status državnega razreda. 

Merila:

  Pogoji Točke
Kompetentnost strokov-
nega kadra 

Strokovna izobrazba ali 
strokovna usposoblje-
nost/na delavca 

40

Število vadečih  do 10 vadečih

od 11-20 vadečih

več kot 20 vadečih

do 10

do 20

od 20 do 
50

Lokalni pomen športne 
panoge 

Skupina 1 

Skupina 2 

Skupina 3 

100

70

50
Razširjenost športne pa-
noge oz. število tekmoval-
cev registriranih pri NPŠZ 

Od 6-10

Od 10-20

21 in več

10

20

30

Uspešnost športne pa-
noge 
 DP 
 
EP 
 
 
SP 

 
doseženo 1-3 mesto 
doseženo 4-10 mesto
udeležba 
 
doseženo 1-3 mesto 
doseženo 4-10 mesto
udeležba 
 
doseženo 1-3 mesto 
doseženo 4-10 mesto 
udeležba

50
40
25

100
80
50

150
130
75

Upravičeni stroški:

- Uporaba športnih objektov za izvajanje teh programov in pri-
reditev in

- Materialne stroške programa. 
Občina Straža bo program sofinancirala največ do višine 70 % 
zaprošenih sredstev in glede na razpoložljiva sredstva.

8. Vrhunski šport – 2.000 EUR
Cilj ukrepa:

Doseganje visokih in najvišjih športnih dosežkov v svetovnem 
merilu. Model za razvrščanje športnikov v razrede temelji na iz-
hodišču, da je vrhunski ustvarjalni dosežek lahko dosežen le v 
absolutni mednarodni konkurenci, torej na tekmovanjih, na kate-
rih nastopajo vsi najboljši v posamezni športni panogi. Športniki 
imajo status mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda 

Merila:

  Merila Točke
Kompetentnost strokov-
nega kadra 

Strokovna izobrazba 
ali strokovna usposo-
bljenost/na delavca 

40

Število vadečih  do 10 vadečih
od 11-20 vadečih
več kot 20 vadečih

Do 10
Do 20
Od 20 do 
50

Lokalni pomen športne 
panoge 

Skupina 1 

Skupina 2 

Skupina 3 

100

70

50
Razširjenost športne pa-
noge oz. število tekmoval-
cev registriranih pri NPŠZ 

Od 6-15

Od 16-35

36 in več

10

20

30
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Uspešnost športne panoge 
DP 
 
EP 
 
 
SP 

 
doseženo 1-3 mesto 
doseženo 4-10 mesto 
udeležba 
 
doseženo 1-3 mesto 
doseženo 4-10 mesto
udeležba 
 
doseženo 1-3 mesto 
doseženo 4-10 mesto 
udeležba

150
130
100

200
180
150

300
270
250

Upravičeni stroški:

- Uporaba športnih objektov za izvajanje teh programov in prireditev, 
- Strokovno izobražen kader,
- Tekmovalni stroški: strošek prijavnine za vstop v tekmoval-

ni sistem oz. prijavnina za udeležbo na tekmovanju in drugi 
stroški povezani s tekmovanjem,

- Priprave za tekmovanja.
Občina Straža bo program sofinancirala največ do višine 70 % 
zaprošenih sredstev in glede na razpoložljiva sredstva.

9. Športna rekreacija – 6.000 EUR
Cilj ukrepa:

Športna dejavnost odraslih v vseh starostih skupinah s ciljem 
ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tek-
movanja ali zabave.

Merila:

  Pogoji  Točke
Cena programa  0 do 5 EUR 

več kot 5 do 15 EUR 
več kot 15 do 25 EUR 
več kot 25 EUR 

30
20
10
0

Kompetentnost 
strokovnega kadra 

Strokovna izobrazba  ali stro-
kovna usposobljenost  na de-
lavca 

40

Število vadečih  od 12-20 vadečih

več kot 20 vadečih

20

40 

Upravičeni stroški:

- Uporaba športnih objektov za izvajanje teh programov in prireditev, 
- Strokovno izobražen kader,
- in ostali stroški povezani z izvedbo rekreacijskih programov.

Občina Straža bo program sofinancirala največ do višine 70 % 
zaprošenih sredstev in glede na razpoložljiva sredstva.

10. Šport starejših – 2.000 EUR
Cilj ukrepa:

Športno-rekreativno udejstvovanje ljudi nad 65. letom starost. 
Šport starejših predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz od-
rasle dobe s prilagoditvami glede na zmožnosti posameznika, ki 
izhajajo iz procesov staranja; izsledki pa kažejo, da je mogoče pri-

čakovati pozitivne spremembe redne telesne vadbe tudi pri ljudeh, 
ki so začeli vaditi šele v starosti.

Merila: 

  Pogoji  Točke
Cena programa  0 do 5 EUR 

več kot 5 do 15 EUR 

več kot 15 do 25 EUR 

več kot 25 EUR 

30

20

10

0
K o m p e t e n t n o s t 
strokovnega kadra 

Strokovna izobrazba  ali stro-
kovna usposobljenost  na de-
lavca 

40

Število vadečih  od 12-20 vadečih

več kot 20 vadečih

20

40 

Upravičeni stroški:

- Uporaba športnih površin za programe starejših in programe 
za razširjene skupine 

- Strokovno izobražen kader,
- in ostali stroški povezani z izvedbo rekreacijskih programov.

Občina Straža bo program sofinancirala največ do višine 70 % 
zaprošenih sredstev in glede na razpoložljiva sredstva.

11. Športne prireditve, športni dogodki – 7.000 EUR
Cilj ukrepa:

Športne prireditve imajo velik pomen za razvoj in negovanje športne 
kulture saj se le tako pospešuje motivacija za šport in športno 
dejavnost. Športne prireditve predstavljajo dogodke, ki vplivajo na 
promocijo okolja in na razvoj turizma ter ostalega gospodarstva.

Merila:

Obseg sofinanciranja programa
Prireditev občinskega 
pomena 

do 50

udelež. 

51-150

udelež. 

151-250 
udelež. 

Od 251 
udelež. 

Točke 50 100 150 200
Prireditev medobčin-
skega pomena

do 50

udelež. 

51-150

udelež. 

151-250 
udelež. 

Od 251 
udelež. 

Točke 100 150 200 250
Organizacija medna-
rodne prireditve 

do 50

udelež. 

51-150

udelež. 

151-250 
udelež. 

Od 251 
udelež. 

Točke 200 250 300 350
Organizacija priredi-
tve na državni ravni 

do 50

udelež. 

51-150

udelež. 

151-250 
udelež. 

Od 251 
udelež. 

Točke 150 200 250 300

Upravičeni stroški:

- Najemnina prireditvenega prostora in opreme za izvedbo prireditve, 
- priznanja (pokali, medalje, diplome), nagrade,
- oglaševanje (plakati, vabila…),
- strošek sodnikov,
- zavarovanje prireditve,
- ter ostali stroški povezani s prireditvijo

Občina bo program sofinanciranja največ do višine 70 % zaproše-
nih sredstev in glede na razpoložljiva sredstev.
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Na občinski prireditvi sodelujejo društva/posamezniki znotraj ob-
čine Straža in je odmevna znotraj občine.

Na medobčinski prireditvi sodelujejo društva/posamezniki tudi iz 
drugih občin in je odmevna med okoliškimi občinami. 

Na državni prireditvi sodelujejo društva/posamezniki z vse države 
in je odmevna v državnem prostoru.

Na mednarodni prireditvi sodelujejo društva/posamezniki naj-
manj treh tujih držav in je odmevna tudi zunaj meja. 

12. Organiziranost v športu – 9.000 EUR
Cilj ukrepa:

Društva so interesna, prostovoljna združenja državljanov, v katerih ti v 
veliki meri s prostovoljnim delom uveljavljajo skupne interese. Špor-
tna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik 
športa. Občina bo s sofinanciranjem pomagala pri delovanju društev.

Za delovanje športnih društev je pomembno, da se zagotavljajo 
sredstva za njihovo osnovno delovanje.

Delovanje športnih društev:

Upravičeni stroški:

- članarina športnim zvezam, registracija športnikov, in tekoči 
stroški društva (poštni stroški, stroški telefona, pisarniški 
material, računovodski stroški, stroški objav, amortizacija av-
tomobila in ostali stroški povezani z delovanjem društva). 

Občina Straža bo organiziranost v športu financirala največ do višine 
70 % vseh upravičenih stroškov in glede na razpoložljiva sredstva.

Merila: 

Število novih članov Točke
Do 10 novih članov vpisanih v letu 2021 50
Nad 10 novih članov vpisanih v letu 2021 100

Delovanje društev:

Delovanje društva Točke
Do 10 let 10
11-20 let 20
21-35 40
več kot 35 60

13. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. so registrirani in imajo sedež v občini vsaj eno (1) leto,
2. imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno 

izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela 
v športu,

3. izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden 
vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

4.  izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 
vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko)

5. skladno z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva ter 
evidenco o udeležencih programa

6. občini redno posredujejo poročila o realizaciji programov in 
doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti

Prijavitelj mora vlogo oddati na predpisanem obrazcu, ki je sestav-
ni del javnega razpisa. Sredstva bodo upravičencem razdeljena v 
dveh delih in sicer 60 % dodeljenih sredstev po podpisu pogodbe, 
40 % pa najkasneje do konca meseca novembra po predložitvi 
dokazil o izvedbi programov, ki jih je društvo prijavilo na razpis. 

Za stroške, ki bodo nastali v mesecu decembru in jih pred zadnjim 
izplačilom ne bo možno dokazovati bo društvo podalo pisno ob-
razložitev izvedbe programa do konca leta.

Če izbrani program/projekt zaradi omejitev, povezanih s širjenjem 
koronavirusa, ne bo mogel biti izveden v prijavljeni obliki, bo 
moral prijavitelj o tem obvestiti Občino Straža in uskladiti obseg 
ter vsebino programa/projekta, ob upoštevanju v vlogi zastavljenih 
ciljev in predvidene ciljne skupine.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji 
prednost pri izvajanju nacionalnega programa športa. Dodeljena 
sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov športa v 
letu 2022 in morajo biti porabljena za stroške v tekočem letu.

Občinski organ lahko na podlagi neizkoriščenih sredstev na do-
ločenem programu le te prosto prerazporedi na druge programe.

7. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo naj prijavitelj pošljite v za-
prti kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, 
označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinan-
ciranje programov športa v Občini Straža za leto 2022. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za 
oddajo vlog je do 30.04.2022. Komisija bo upoštevala vloge, ki 
bodo prispele do 30.04.2022 na naslov Občina Straža, Ulica tal-
cev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela 
pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do 
vključno do zadnjega dne. Osebno oddana vloga se šteje, da je pri-
spela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno na naslovu, 
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža do 30.04.2022.

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

8. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Vloge prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna ko-
misija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija). Odpiranje 
vlog ne bo javno. V kolikor bo Komisija ugotovila, da je vloga ne 
popolna in nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v petih dneh 
odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni. 

Ob izdaji odločbe o izbiri občina pozove vlagatelja k podpisu po-
godbe o sofinanciranju LPŠ. Če vlagatelj v roku 8 dni ne odzove, 
se šteje da je umaknil vlogo za sofinanciranje. 

Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpi-
sa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, 
lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe vloži pritožbo. V pri-
tožbi mora vlagatelj opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritož-
bo. Predmet ugovora ne more biti primernost meril in ocenjevanje 
vlog. 

9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite na sede-
žu Občine Straža, na tel. št. 07 38 48 550 ali  
e-pošta info@obcina-straza.si.

Javni razpis se objavi na oglasni deski Občine Straža, spletni 
strani Občine Straža in tiskanem glasilu.

Številka: 671-5/2022-1

Datum: 10. 03. 2022

Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r. 
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1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnov spomenikov in 
obeležji iz časa NOB na območju Občine Straža za leto 2022.

2. Vrednost sredstev
Razpisna vrednost sredstev za leto 2022 znaša 1.000,00 eur. Sred-
stva so predvidena na proračunski postavki 16058 – ureditev gro-
bišč konto 402503. 

3. Upravičenci
Upravičenci so društva, ki skrbijo za spomenike in obeležja iz časa 
NOB. 

4. Pogoji in merila za pridobitev sredstev
- za sredstva lahko kandidirajo društva, ki so registrirana in 

delujejo na območju Občine Straža, in skrbijo za ureditev 
spomenikov in obeležji iz časa NOB. Sofinancirale se bodo 
investicije in investicijsko vzdrževalna dela s katerimi se ohra-
njala kulturna dediščina in bo priloženo soglasje Zavoda za 
kulturno dediščino, da se z predlagano oz. prijavljeno investi-
cijo ohranja kulturna dediščina spomenikov. 

- maksimalno zaprošen znesek je 100 % od vrednosti z DDV 
oz. največ 1.000,00 eur-ov.

5. Rok za izvedbo programov 
Rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 31. 
december 2022. 

6. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti 
na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z 
oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za sofinanciranje ure-
ditve spomenikov in obeležji letu 2022. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog 
je 29.04.2022. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do 
29.04.2022 na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Stra-
ža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če 
je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do vključno do 
zadnjega dne (poštni žig, 29.04.2022). Osebno oddana vloga se 
šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno 

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, objavlja na podlagi Odloka o Proračunu Občine Straža (Uradni list RS št. 17/2022) za leto 
2022 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje obnov spomenikov in obeležji iz časa NOB na območju 
Občine Straža za leto 2022

na naslovu, Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža 29.04.2022 
do 12. ure. 

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

7. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 05.05.2022 in ne bo javno. Vloge prispele na 
javni razpis, odpira in obravnava Strokovna komisija, ki jo imenu-
je župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija ugoto-
vila, da je vloga nepopolna in nerazumljiva , bo pozvala vlagatelja, 
da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustre-
zno dopolni. 

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana in 
sicer v 15. dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opre-
deliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. 

Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe v katerih bodo 
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 

8. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite sedežu 
Občine Straža, ali na tel. 07 38 48 550,  
e-pošta info@obcina-straza.si.

Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni strani Občine 
Straža in v Stražanu. 

Zadeva: 09201-7/2022-1

Datum: 14.03.2022

Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l. r. 
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1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij in investicij-
skega vzdrževanja cerkva v Občini Straža in njihovih spremljajo-
čih objektov v letu 2022.

2. Vrednost sredstev
Razpisna vrednost sredstev za leto 2022 znaša 18.000 eur. Sred-
stva so predvidena na proračunski postavki 18014 – obnova cer-
kva v občini in njihovih spremljajočih objektov, konto 431000. 

3. Upravičenci
Upravičenci so župnije, ki so registrirane na območju Občine 
Straža.

4. Pogoji in merila za pridobitev sredstev
- za sredstva lahko kandidirajo župnije, ki so registrirane in 

delujejo na območju Občine Straža, za obnovo cerkva in 
spremljajočih objektov, ki se nahajajo v vplivnem območju 
posameznega registrirnega objekta kulturne dediščine. Sofi-
nancirale se bodo investicije in investicijsko vzdrževalna dela 
s katerimi se ohranjala kulturna dediščina in njihovi spremlja-
joči objekti, ki stojijo v vplivnem območju in bo priloženo 
mnenje Zavoda za kulturno dediščino, da se z predlagano oz. 
prijavljeno investicijo ohranja kulturna dediščina spomeni-
kov ter njihovih spremljajočih objektov. 

- maksimalno zaprošen znesek je 100 % od vrednosti z DDV 
oz.. največ 9.000,00 eur-ov. 

5. Rok za izvedbo programov 
Rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 31. 
december 2022. 

6. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti 
na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z 
oznako »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za sofinanciranje ob-
nov cerkva in spremljajočih objektov v občini Straža za leto 2022. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlaga-
telja. Rok za oddajo vlog je 29.04.2022. Komisija bo upoštevala 

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, objavlja na podlagi Odloka o Proračunu Občine Straža (Uradni list RS št. 17/2022) za leto 
2022 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje obnov cerkva in spremljajočih objektov v Občini Straža  
za leto 2022

vloge, ki bodo prispele do 29.04.2022 na naslov Občina Straža, 
Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da 
je prispela pravočasno, če je bila poslana priporočeno v navede-
nem roku, do vključno do zadnjega dne (poštni žig, 29.04.2022). 
Osebno oddana vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila 
oddana v glavno pisarno na naslovu, Občina Straža, Ulica talcev 
9, 8351 Straža do 12. ure, dne 29.04.2022. 

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

7. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 05.05.2022 in ne bo javno. Vloge prispele na 
javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija 
ugotovila, da je vloga ne popolna in nerazumljiva , bo pozvala 
vlagatelja, da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da 
vlogo ustrezno dopolni. 

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana in 
sicer v 8. dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opre-
deliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. 

Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe v katerih bodo 
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 

8. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite sedežu 
Občine Straža, ali na tel. 07 38 48 550,  
e-pošta info@obcina-straza.si.

Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni strani Občine 
Straža in lokalnemu časopisu Stražan. 

Zadeva: 322-4/2022-1

Datum: 14.03.2022

Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.
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1. PREDMET RAZPISA 
Občina Straža razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranja-
nje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža 
za leto 2022. 

2. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV
Upravičenci do sredstev so:

- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro pod-
jetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji (v kme-
tijskem ali gozdarskem sektorju), kmetijska gospodarstva mo-
rajo biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imeti 
sedež na območju Občine Straža, ob oddaji vloge pa morajo 
imeti v lasti ali zakupu vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih povr-
šin (na podlagi Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev 
(Ur.l. RS, št. 70/95, 54/99 Odl. US: U-I-76/97 in 30/13));

- nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani kmetijskega gospo-
dinjstva, katerih kmetijska gospodarstva so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju Občine 
Straža, ukvarjajo pa se z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji; 

- registrirana stanovska in interesna društva in združenja, ki 
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in/ali razvoja po-
deželja na območju Občine Straža in imajo sedež na območju 
Občine Straža;

- dijaki in študentje programov kmetijstva ali gozdarstva, ki so 
člani kmetijskega gospodinjstva, kmetijsko gospodarstvo pa 
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na 
območju Občine Straža.

Občina Straža objavlja na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za program-
sko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS, št. 66/15) in Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/22) 

JAVNI RAZPIS 

za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev 
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja  

v Občini Straža za leto 2022

3. UKREPI IN OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH 
SREDSTEV 
1. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 

kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvo-
dnjo – 33.000 €

2. Pomoč za komasacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč – 500 €
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – 3.500 €
4. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na 

kmetijskih gospodarstvih – 500 €
5. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 

proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de 
minimis - 4.000 € 

6. Podpora društvom in združenjem s področja kmetijstva, gozdar-
stva in/ali razvoja podeželja – 2.000 €

7. Pomoč dijakom in študentom, ki se izobražujejo v kmetijskih 
izobraževalnih programih - 600 €

8. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Prijavni obrazec z razpisno dokumentacijo je na voljo na sedežu 
Občine Straža ter na spletni strani Občine Straža. 

Prijave na javni razpis morajo biti oddane do 30.04.2022 
osebno na sedežu Občine Straža ali po pošti. Informacije glede 
razpisa so na voljo na Občini Straža (tel. 38-48-550).

Številka: 330-2/2022-1

Datum: 01. 03. 2022   

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc, l.r.
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1. NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Namen javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov za nakup in 
vgradnjo male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE (po-
pulacijskih enot) oz. dela stroškov za nakup in vgradnjo hišnega 
črpališča za komunalne odpadne vode na območju Občine Straža.

2. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Občina Straža zagotavlja proračunska sredstva za predmet javnega 
razpisa v letu 2022 v višini 5.000 €. Sredstva se bodo dodeljevala 
do porabe predvidenih proračunskih sredstev, potem se javni raz-
pis zapre.

3. UPRAVIČENCI DO SOFINANCIRANJA
1.1. MKČN

Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja iz-
gradnje MKČN so upravičeni lastniki oz. solastniki obstoječih 
objektov na območju Občine Straža, ki imajo stalno prebivališče v 
Občini Straža, objekti pa se nahajajo: 

- - izven aglomeracij (območij poselitev), kjer ni predvidena 
izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja, v objektu pa je 
prijavljeno stalno prebivališče; 

- - znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi neso-
razmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja 
javnega kanalizacijskega omrežja. 

1.2. Hišno črpališče
Do nepovratnih finančnih sredstev za namen sofinanciranja izgra-
dnje hišnega črpališča so upravičeni lastniki oz. solastniki obsto-
ječih objektov na območju Občine Straža, ki imajo stalno prebi-
vališče na območju Občine Straža, objekti pa se nahajajo znotraj 
aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna izgradnja gravita-
cijskega kanalizacijskega hišnega priključka. 

4. UPRAVIČENI STROŠKI IN VIŠINA DODELJENIH 
SREDSTEV

1.3. MKČN
Upravičeni stroški so stroški nakupa MKČN, gradbena in mon-
tažna dela povezana z vgradnjo MKČN, vključno z DDV. Izgra-
dnja hišnega priključka ni upravičen strošek. Dejansko upravičeni 
stroški za dodelitev sredstev so upravičeni stroški, zmanjšani za 
višino komunalnega prispevka, ki bi bil obračunan, če bi se objekt 
priključeval na javno kanalizacijsko omrežje. Višina dodeljenih 
sredstev znaša do 100% dejansko upravičenih stroškov, vendar 
največ 1.000 €. V primeru priključevanja več stanovanjskih enot 
na isto MKČN znaša višina dodeljenih sredstev največ 1.000 € 

Občina Straža objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Straža 
(Uradni list. RS št. 85/15 in 75/17) in Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/22) 

JAVNI RAZPIS

za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in 
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za komunalne 

odpadne vode v Občini Straža za leto 2022

za prvo stanovanjsko enoto in največ 500 € za vsako naslednjo 
stanovanjsko enoto.

1.4. Hišno črpališče
Upravičeni stroški so stroški nakupa črpališča (črpalke in 
črpalnega jaška), gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo 
hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka 
in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek. Višina dodeljenih sred-
stev za sofinanciranje hišnega črpališča znaša do 100% upraviče-
nih stroškov, vendar največ 1.500 €. V primeru priključevanja več 
stanovanjskih enot na isto hišno črpališče znaša višina dodeljenih 
sredstev največ 1.500 € za prvo stanovanjsko enoto in največ 500 
€ za vsako naslednjo stanovanjsko enoto. Pred priklopom na jav-
no kanalizacijsko omrežje mora biti v celoti poravnan komunalni 
prispevek za priklop na javno kanalizacijo.

5. SPLOŠNI POGOJI IN OMEJITVE
Za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev morajo biti izpol-
njeni naslednji pogoji:

- MKČN oz. hišno črpališče in objekt, ki se z njima opremlja, 
morata biti zgrajena na območju Občine Straža; 

- objekt, ki se opremlja z MKČN oz. hišnim črpališčem, mora 
biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje 
(imeti mora veljavno gradbeno dovoljenje, ali potrdilo o upo-
rabnem dovoljenju na podlagi določil 1. odstavka 197. člena 
ZGO-1, ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja na podlagi 
117. člena GZ); 

- investitor za MKČN oz. hišno črpališče mora biti lastnik ze-
mljišča, kjer se gradi MKČN oz. hišno črpališče, oz. mora 
imeti pridobljeno pravico graditi; 

- izvajalcu GJS mora biti omogočen neoviran dostop za pra-
znjenje MKČN; 

- ob zagonu MKČN oz. hišnega črpališča mora biti ukinjena 
obstoječa greznica v skladu s pogoji izvajalca GJS; 

- MKČN kot gradbeni proizvod za čiščenje komunalne odpa-
dne vode mora ustrezati standardom RS (seznam MKČN, ki 
ustrezajo pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospo-
darstva na svoji spletni strani (http://www.gzs.si/zbornica ko-
munalnega gospodarstva/seznam tipskih malih komunalnih 
čistilnih naprav));

- MKČN oz. hišno črpališče mora imeti pridobljeno pozitivno 
oceno obratovanja izvajalca GJS;

- investicija mora biti zaključena pred oddajo vloge za dodeli-
tev nepovratnih finančnih sredstev.
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6. VLOGA IN PRILOGE K VLOGI
Zainteresirani vlagatelji morajo oddati vlogo za dodelitev nepo-
vratnih finančnih sredstev na predpisanem prijavnem obrazcu.

Obvezne priloge k vlogi so:

- veljavno gradbeno dovoljenje s pripadajočo projektno doku-
mentacijo, ali potrdilo o uporabnem dovoljenju (izdano na 
podlagi določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1), ali dovoljenje 
za objekt daljšega obstoja (izdano na podlagi 117. člena Grad-
benega zakona);

- račun za nakup MKČN oz. hišnega črpališča, izvedena grad-
bena in montažna dela, iz katerega morajo biti razvidni upra-
vičeni stroški investicije (stroški, ki niso upravičeni, morajo 
biti izkazani posebej);

- dokazilo o plačilu računa za investicijo, ki je predmet sub-
vencije;

- izjava izvajalca GJS o ustreznosti MKČN z oceno obratova-
nja;

- izjava izvajalca GJS o pregledu kanalizacijskega priključka oz. 
hišnega črpališča;

- izjava izvajalca GJS o ustrezni ukinitvi obstoječe greznice;
7.  ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka pri-
javnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Straža in na sede-
žu Občine Straža vsak delovni dan v času uradnih ur. 

Informacije v zvezi z razpisom so na voljo na telefonski številki 
38-48-550. 

Vlogo je potrebno oddati osebno ali poslati po pošti na naslov: 
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vlogo je treba poslati v 
zaprti kuverti, ki mora biti na sprednji strani označena z napisom 
»Ne odpiraj – prijava na razpis«. 

Rok za oddajo vloge je 30.11.2022, oziroma do zaprtja javnega 
razpisa, kar bo objavljeno na spletni strani Občine Straža.

8. POSTOPEK OBR AV NAVE VLOG, DODELITEV 
SREDSTEV IN OBVEŠČANJE

Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu oddaje in do po-
rabe sredstev, ki so v proračunu namenjena za sofinanciranje 
izgradnje MKČN in hišnih črpališč. 

V primeru, da vloga ob vložitvi ni popolna, bo vlagatelj pozvan, 
da vlogo dopolni v roku 8 dni. Če tega ne bo storil, bo vloga kot 
nepopolna s sklepom zavržena.

O dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev bo vlagatelj obveščen 
v 15-ih dneh po obravnavi vloge. Upravičencu bodo sredstva iz-
plačana na TRR (naveden v vlogi), po podpisu Pogodbe o sofi-
nanciranju MKČN oz. hišnega črpališča in 15. dan po pravno-
močnosti odločbe o dodelitvi nepovratnih sredstev.

9. NADZOR IN SANKCIJE
Nadzor nad porabo proračunskih sredstev lahko izvaja komisija, 
strokovna služba Občinske uprave ali Nadzorni odbor Občine 
Straža. V primeru ugotovitve, da so bila sredstva dodeljena na 
podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, če so bila 
pridobljena sredstva nenamensko porabljena ali je prejemnik sred-
stev kršil določila pogodbe, je prejemnik sredstev dolžan vrniti 
prejeta sredstva iz naslova subvencij vključno z zakonitimi obrest-
mi od dneva izplačila do dneva vračila sredstev. V primeru vrača-
nja proračunskih sredstev prejemnik ne more kandidirati za dode-
litev proračunskih sredstev na občinskih javnih razpisih v obdobju 
naslednjih dveh proračunskih let.

Številka: 35403-1/2022-1

Straža, 01. 03. 2022

Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r 
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1.

Na razpis se lahko prijavijo društva, klubi, organizacije, posame-
zniki in skupine ter drugi uporabniki. Vsi uporabniki pošljejo 
pisno prijavo na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega razpisa.

2.

Telovadnica je namenjena za izvajanje rekreacije (telovadbe, na-
mizni tenis, badminton …) ali za strelišče (v prostoru se nahaja 
šeststezno strelišče z električnimi tarčami). Puške, strelivo in papir 
za tarče niso na voljo in jih priskrbi uporabnik prostora sam.

Ob ponedeljkih se prostori telovadnice uporabljajo za potrebe 
strelišča.

3.

Na podlagi prejetih prijav bo izdelan terminski plan telovadnice 
za razpisano obdobje. Trajanje termina je minimalno eno uro. Pri-
javitelji lahko telovadnico koristi v naslednjih terminih. 

Koriščenje telovadnice:
Od ponedeljka do sobote:

- v dopoldanskem času od 8:00 do 12.00 ure 
- v popoldanskem času od 16:00 do 22.00 ure 

Najem prostora, v okviru koriščenja terminov, je možen izključno 
za rekreacijo in strelišče. V primeru koriščenja prostorov za druge 
namene ( izvedba tekmovanja…) , mora uporabnik oddati Vlogo 
za enkratno uporabo Doma partizana. 

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/2007, 27/2008, 38/2013) in Sklepa o določitvi višine uporabe/najema 
za prostore in opreme v Domu partizana v Vavti vasi, objavlja Občina Straža,

JAVNI RAZPIS

za koriščenje terminov v telovadnici Dom partizana v Vavti vasi,
 v obdobju 1.9.2021-31.8.2022

V primeru večjega števila prijav za isti termin, se določi predno-
stni vrstni red. Prednost pri koriščenju telovadnice imajo najprej:

1. društva, ki jih sofinancira Občina Straža 
2. posamezniki iz Občine Straža
3. ostali

Poleg zgoraj navedenega prednostnega vrstnega reda, se v primeru 
večjega števila društev ali posameznikov za isti termin določi, da 
imajo prednost društva oz. posamezniki, ki so že koristil najete 
prostore, pred ostalimi društvi oz. posamezniki. Vloge se bodo 
obravnavale po vrstnem redu prejema.

4.

Vloga se lahko odda v sprejemno pisarno Občine Straža ,pošlje po 
pošti na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža ali po 
mail-u: suzana.koblar@obcina-straza.si.

Rok za prijavo na javni razpis je do srede, 03.09.2021 oz. do 
zapolnitve objavljenih terminov. Prva obravnava vlog bo v sredo, 
03.09.2021 ob 12.00 uri. Vse vloge, ki bodo prispele po tem da-
tumom, bodo obravnavane naknadno. Z izbranimi prejemniki 
bodo sklenjene pogodbe.

Prispele vloge za enkratno uporabo Doma partizana se bodo 
obravnavale ločeno.

Številka: 671-5/2021-1

Datum: 30.08.2021

Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.
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Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, objavlja na podlagi Odloka o Proračunu Občine Straža za leto 2022 (Uradni list RS št. 
17/2022) 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v Občini Straža 
za leto 2022

Naziv in sedež sofinancerja: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 
Straža

Naslov razpisa: Sofinanciranje pokroviteljstva in donatorstva v 
občini Straža za leto 2022 

Predmet razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti, programov, projek-
tov in opreme za aktivnosti društev ali fizičnih oseb ter prireditev 
in dogodkov, ki jih organizirajo društva oz. fizične osebe v občini 
Straža v letu 2022.

Občina Straža prevzema pokroviteljstvo in donatorstvo nad dru-
štvi, neprofitnimi organizacijami, združenji, zavodi in fizičnimi 
osebami, ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote, promo-
virajo občino Straža oziroma širijo njene razvojne potenciale na 
širšem prostoru; imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj; do-
polnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo občine Straža.

Upravičenci za dodelitev sredstev: 
Na razpis se lahko prijavijo:

- društva, neprofitne organizacije, združenja, zavodi kot tudi 
fizične osebe, ki imajo sedež v občini Straža in so registrirani v 
skladu z zakonom o društvih in fizične osebe, ki imajo stalno 
prebivališče v občini Straža,

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sede-
žem v drugi občini, če projekt organizirajo na območju naše 
občine ali pa so njihovi člani iz občine Straža; 

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma se-
dežem v drugi občini, če je njihov projekt, ki je organiziran 
izven občine, pomemben za občino oziroma naše občane in 
vključuje oz. izvaja dejavnost namenjeno tudi občanom ob-
čine Straža

- fizične in pravne osebe, ki promovirajo občino Straža in so 
odmevne v širšem prostoru; dosegajo čim višjo stopnjo rezul-
tatov ali pa so neposredno vezani na državno, mednarodno in 
med regijsko sodelovanje oz. tekmovanje,

- izpolnjujejo druge pogoje iz tega razpisa.
Do pokroviteljskih oz. donatorskih sredstev niso upravičeni vla-
gatelji:

- ki imajo aktivnost vključeno v letni program dela, s katerim 
kandidirajo na druge razpise občine,

- ki so jim bila za prijavljeno aktivnost oz. namen že odobrena 
proračunska sredstva občine iz drugih postavk občine Straža v 
tekočem proračunskem letu. 

Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:

- splošne podatke prijavitelja
- kratek opis projekta in njegov namen ter glavne aktivnosti 

potrebne za njegovo izvedbo 

Merila in pogoji 
Prednosti pri sofinanciranju bodo imela društva, neprofitne orga-
nizacije, združenja, zavodi kot tudi fizične osebe katerih programi 
temeljijo na:

- spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktiv-
nostih pospeševanja turizma,

- aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, 
etnoloških posebnosti, lokalnih posebnosti ter urejanju in 
olepševanju okolja,

- izvajanju prireditvene, promocijske in informativne dejavno-
sti v kraju,

- ki jih organizirajo mladi ali so namenjene koristnemu preži-
vljanju prostega časa mladih; 

- ki utrjujejo spoznavanje, sodelovanje in druženje med druž-
beno aktivnimi občani;

- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in po-
gostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih prilo-
žnostih oziroma pomoči pri organizaciji

- lastni participaciji pri nalogah, ki bodo izbrane za sofinanci-
ranje.

Vrednost sredstev
Razpisana vrednost sredstev za leto 2022 znaša 8.000,00 EUR. 
Sredstva so predvidena na proračunski postavki 04014 - Promoci-
ja in pokroviteljstvo - županova sredstva.

Rok za izvedbo izbranih programov 

Rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je do 
porabe proračunskih sredstev.

Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe pro-
gramov in projektov. Upravičenci so dolžni podati poročilo o po-
rabi dodeljenih sredstev.

Dodatne informacije dobite pri Karmen Turk, tel. 07 38 48 550, 
e-pošta: karmen.turk@obcina-straza.si.

Javni razpis je objavljen na oglasni deski Občine Straža in spletni 
strani občine. 

Zadeva: 092-1/2022-1

Datum: 10.03.2022
Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.
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1. Namen javnega razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje prireditve 19. čebelarski praznik 
in 5. mednarodni dan čebel, ki bo 21.05.2022. 

2. Vrednost sredstev
Razpisna vrednost sredstev za leto 2022 znaša 5.000,00 eur. Sred-
stva so predvidena na proračunski postavki 18016 konto 412000.

3. Upravičenec:
Organizator prireditve. 

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
- imajo sedež v Občini Straža
- so registrirani po Zakonu o društvih 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in 

ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon
- da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za 

realizacijo načrtovanih aktivnosti
- da imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva 
- da redno dostavljajo občini poročila o realizaciji programov 

5. Merila:
Program prireditve

6. Rok za izvedbo dogodka:
Rok za izvedbo je 21.05.2022. 

7. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti 
na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, označeni z 
oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje19. 
čebelarski praznik in 5. mednarodni dan čebel. Na hrbtni stra-
ni ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za 
oddajo vlog je 29.04.2022. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo 
prispele do 29.04.2022 na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9, 
8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pra-
vočasno, če je bila poslana priporočeno v navedenem roku, do 

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, objavlja na podlagi Odloka o Proračunu Občine Straža (Uradni list RS št. 17/22) za leto 
2022 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje prireditve; 19. čebelarski praznik in 
5. mednarodni dan čebel 

vključno do zadnjega dne (poštni žig, 29.04.2022). Osebno od-
dana vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v 
glavno pisarno na naslovu, Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 
Straža do 12. ure, dne 29.04.2022. 

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene vlagateljem.

8. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 05.05.2022 in ne bo javno. Vloge prispele na 
javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija 
ugotovila, da je vloga ne popolna in nerazumljiva , bo pozvala 
vlagatelja, da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti oziroma, da 
vlogo ustrezno dopolni. 

Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana in 
sicer v 15. dneh od prejema sklepa. V pritožbi mora vlagatelj opre-
deliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo. 

Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe v katerih bodo 
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 

9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije 
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite na sedežu 
Občine Straža, na tel. 07 38 48 550, e-pošta: info@obcina-straza.si 

Javni razpis je objavljen, v časopisu Stražan, na oglasni deski in 
spletni strani Občine Straža. 

Zadeva: 322-4/2022-1

Datum: 14.03.2022

Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.
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Občina Straža objavlja v skladu s določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o 
proračunu Občine Straža za leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/2022)

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk 
v letu 2022

Vsebina in pogoji razpisa:
Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Straža, Ulica talcev 9, 
8351 Straža.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije 
lastniških mačk v letu 2022.

Znesek razpisanih sredstev je 1.500,00 EUR. Sredstva so zagoto-
vljena v proračunu Občine Straža, proračunska postavka 11017, 
konto 411999.

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije 
v višini 30,00 EUR bruto cene storitve na žival. Ostale storitve, 
ki morebiti nastanejo in so nujno potrebne za oskrbo živali, niso 
upravičen strošek subvencije. Storitve se sofinancirajo do porabe 
sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.

Sofinanciranje se subvencionira posameznemu upravičencu do 
dveh lastniških živali na stanovanje, oziroma hišno številko.

Upravičenci za dodelitev sredstev:
Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

- da imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine Straža
- da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije la-

stniške živali in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju 
od 01.01.2022 do vključno 30. 10. 2022 oziroma do porabe 
sredstev.

Vsebina vloge:
K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo 
prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:

- originalen račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku 
živali

- fotokopijo osebnega dokumenta.
Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine 
Straža ali po pošti na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 
Straža. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, se 
lahko dobi v času uradnih ur na tel. št. 07-38-48-550. Razpisni 
obrazec se dobi na vložišču Občine Straža ali spletni strani občine: 
http://www.obcina-straza.si. Upoštevani bodo le popolni in pra-
vilno izpolnjeni obrazci.

Obravnava vlog: 
Vse prejete vloge bodo obravnavane s strani občinskega organa po 
vrstnem redu prispetja. V primeru, da vloga ob vložitvi ni popol-
na, bo vlagatelj pozvan, da vlogo dopolni v roku 5 dni od prejema 
poziva. Če tega ne bo storil, bo vloga kot nepopolna s sklepom 
zavržena.

O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno 
z odločbo občinske uprave. Upravičencu bodo sredstva nakazana 
30. dan po pravnomočnosti odločbe o subvencioniranju kastracije 
ali sterilizacije mačke.

Zadeva: 344-3/2022-1

Datum: 14.03.2022
Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.
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1. Predmet poziva
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega 
denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke 
in občani.

V občinskem proračunu je za leto 2022 na proračunski postavki 
16089 Izvajanje participativnega proračuna, zagotovljenih 20.000 
EUR.

2. Postopek izvedbe poziva
Občanke in občani s stalni prebivališčem v občini Straža, ki bodo 
do dne oddaje projektnega predloga dopolnili 15 let, lahko pre-
dlog, ki ustreza merilom navedeni v razpisu, oddajo na predpisa-
nem obrazcu. Vrednost projektnega predloga je v skupni vredno-
sti od najmanj 5.000 EUR do največ 20.000 EUR z vključenim 
DDV. Vloga mora biti oddana najkasneje do 30.4.2022 do 24.00 
ure na elektronski naslov info@obcina-straza.si ali po pošti Obči-
na Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. 

Vse predloge bo preučila komisija. V primeru, da bo prispelih 
predlogov več kot je razpoložljivih sredstev, bodo o predlogih od-
ločali občani, starejši od 15 let, z glasovanjem. Izbrani projektni 
predlogi bodo financirani iz proračuna občine za leto 2022.

3. Merila za upravičenost predlogov projektov
Merila za ocenjevanje:

- Prispevajo k uresničevanju javnega interesa in se izvajajo na 
območju Občine Straža.

- Je takšne narave, da ga bo občinska uprava lahko izpeljala v 
okviru občinskih zmogljivosti in zakonskih pristojnosti.

- Ni uvrščen v proračun oz. NRP in ne ustreza pogojem za 
nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko prido-
bijo iz javnih razpisov Občine Straža.

- V preteklosti še ni bil sofinanciran iz proračuna Občine Stra-
ža.

- Je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti.

Občina Straža na podlagi Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2022 (Uradni list RS, št. 17/22) objavlja

POZIV 

za oddajo projektnih predlogov občank in občanov

- Je finančno ovrednoten do najmanj 5.000 EUR do največ 
20.000 EUR z DDV-jem.

- Projekt bo izveden na javnih površinah v lasti občine Straža.
- Je časovno izvedljivo v proračunu za leto 2022.

Pogoji vezana na predlagatelja:

- Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/
občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v 
občini Straža, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.

- Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme 
nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik 
izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

- Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 1 projektni pre-
dlog. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik 
nastopa največ v eni skupini predlagateljev.

4. Vsebina vloge
Vlagatelj mora do roka oddati vlogo, ki je priloga tega poziva. 
Poziv z vlogo je na voljo na sedežu Občine Straža, ter na spletni 
strani Občine Straža.

Informacije glede poziva so na voljo na elektronskem naslovu 
info@obcina-straza.si ali tel. št. 07 38 48 550.

5. Obravnavanje projektnih predlogov
Obravnava in pregled projektnih predlogov bo izvedeno po 
30.4.2022 na sedežu Občine Straža in ga bo izvedla komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan Občine Straža. Komisije bo predloge 
pregleda in ocenila. V primeru, da bo prispelo več vlog kot je raz-
pisanih sredstev se bo izvedlo javno glasovanje vseh predlogov, ki 
bodo izpolnjevala merila. 

Številka: 41000-2/2022-1

Datum: 16.03.2022

Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l. r. 
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Spoštovane občanke in spoštovani občani,

v letošnjem letu smo začeli s pripravo Strateško-razvojnega 
programa za obvladovanja staranja in medgeneracijskega so-
delovanja »Občina Straža, Starejšim prijazna občina 2022-
2027«. Del priprave strategije je tudi analiza obstoječega sta-
nja in potreb starejših, zato delovna skupina v sodelovanju z 
Razvojnim centrom Novo mesto vabi občane k oddaji predlo-
gov, ki bodo upoštevani pri oblikovanju omenjenega progra-
ma. 

S tem želimo spoznati vaša stališča, mnenja, kaj potrebujete in kaj 
si želite, da bi vam bilo ponujeno v prihodnje v naši občini. 

Vaši predlogi naj se nanašajo eno izmed predlaganih področij: 

- Bivanje starejših v stavbnih in zunaj stavbnih površinah
- Družabno življenje
- Spoštovanje in aktivno vključevanje v družbo
- Prevoz in infrastruktura
- Komuniciranje in obveščanje starejših občanov
- Storitve skupnosti in zdravstvenih služb

POZIV

za oddajo predlogov občank in občanov

Prosimo, da predloge oddate pisno in jih naslovite na Kar-
men Turk, Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža z ozna-
ko »Predlog ukrepov za strategijo – starejšim prijazna obči-
na« ali jih oddate v sprejemni pisarni Občine Straža. Možna je 
tudi elektronska oddaja preko e-maila na elektronski naslov:  
karmen.turk@obcina-straza.si. 

Rok za oddajo predlogov je: 22.4.2022.

Vsi prejeti predlogi bodo obravnavani na okrogli mizi, ki bo po-
tekala 9.5.2022. 

Vsem se vnaprej prijazno zahvaljujemo za sodelovanje.

Številka: 122-1/2022

Datum: 18.3.2022

Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.
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Spoštovane občanke in spoštovani občani,

v letošnjem letu je pripravljena Strategija razvoja Občine Stra-
ža 2030+ s katero bomo uresničevali vizijo občine Straža kot 
prostora prepoznavnega po visoki kvaliteti in kulturi bivanja, 
čistem in varnem okolju, po medgeneracijskem sožitju in so-
bivanju prijaznih ljudi,

Dokument je v javni obravnavi, kar pomeni, da nanj lahko podate 
vaša stališča, mnenja, kaj potrebujete in kaj si želite, da bi vam 
bilo ponujeno v prihodnje v naši občini. V celoti si lahko predlog 
dokumenta pogledate na spletni strani občine

https://www.obcina-straza.si/krovna-obvestila/#javne-objave

oz. na sedežu občine.

Vaši predlogi naj se nanašajo eno izmed predlaganih področij iz 
strategije: 

- Zdravo in varno okolje 
- Povezana in vključujoča skupnost – prijeten življenjski prostor 
- Privlačna Krka 
- Trajnostna mobilnost 
- Občina Straža bliže občanom 

POZIV

za oddajo predlogov občank in občanov

Prosimo, da predloge oddate pisno in jih naslovite na Občino 
Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža z oznako »Predlog ukrepov za 
strategijo razvoja občine Straža« ali jih oddate v sprejemni pisarni 
Občine Straža. Možna je tudi elektronska oddaja preko e-maila na 
elektronski naslov: info@obcina-straza.si. 

Rok za oddajo predlogov je: 22.4.2022.

Vsem se vnaprej prijazno zahvaljujemo za sodelovanje.

Številka: 030-3/2019

Datum: 18. 3. 2022
Župan Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.
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IZVAJALEC 
Izvajalec Povabila je Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbre-
znik 15, 8000 Novo mesto (RC Novo mesto d.o.o.), ki opravlja na 
območju regije JV Slovenija splošne razvojne naloge po Zakonu 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Občina Straža je s 
pogodbo pooblastila RC Novo mesto d.o.o. za izvedbo vseh aktiv-
nosti v zvezi s priglasitvijo, poročanjem in vzpostavitvijo evidenc 
dodeljenih »de minimis« pomoči. 

POMOČ »DE MINIMIS« 
Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere zagotavljajo 
občine iz točke 1.3. tega povabila, kot pomoč »de minimis« na 
osnovi sheme pomoči »de minimis« »Sofinanciranje subvencije 
obrestne mere« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. 
Prejemnik sredstev za delno sofinanciranje upravičenih stroškov 
povezanih s subvencijo obrestne mere je s Povabilom, vlogo in 
pogodbo o povračilu dela upravičenih stroškov predloga subven-
cije obrestne mere obveščen, da pomenijo dodeljena sredstva po-
moč po pravilu »de minimis«, v skladu z Uredbo Komisije (EU), 
št. 1407/2013. Upravičeni stroški iz vloge za subvencijo obrestne 
mere, ne smejo biti financirani z drugimi javnimi sredstvi oz. po-
močjo, kar dokazuje upravičenec s pisno izjavo. 

UPRAVIČENEC 
Pomoč »subvencija« je namenjena: 

- - mikro in malim gospodarskim družbam, 
- - samostojnim podjetnikom posameznikom po Zakonu o go-

spodarskih družbah (ZGD-1) ter 
- - socialnim podjetjem, registriranim v skladu z veljavnim Za-

konom o socialnem podjetništvu, ki so vpisana v evidenco 
socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) in imajo 
sedež v eni izmed občin, ki sodeluje v Povabilu ter izpolnju-
jejo pogoje tega Povabila in dodelitev pomoči po pravilu »de 
minimis«. 

Pomoč »subvencija« ni namenjena: 

- - podjetjem iz sektorja Strokovne, znanstvene in tehnične de-
javnosti (šifra 69.10). 

Sedež je kraj, ki je kot sedež upravičenca vpisan v sodni oz. po-
slovni register. 

Upravičenec mora poleg splošnih pogojev iz prvega odstavka te 
točke izpolnjevati še: 

- - opravlja dejavnost v okviru predmeta vloge, 
- - na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku pri-

silne poravnave ali likvidacije in zoper upravičenca tak posto-
pek ni začet oz. upravičenec tudi ni kapitalsko ali kako druga-
če povezan s takim podjetjem, odgovorna oseba upravičenca 
izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 255. člena ZGD, 

- - na dan oddaje vloge ni v stanju kapitalske neustreznosti po 
Zakonu o finančnem poslovanju (v nadaljevanju: ZFP) oz. 
tak postopek zoper upravičenca ni bil začet, 

POVABILO »Sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških kreditov 
v Občini Straža 2022«

- - ima poravnane zapadle obveznosti do lokalne skupnosti, dr-
žave in zaposlenih, 

- - strošek, ki je predlagan za sofinanciranje, ni financiran ali 
predlagan za financiranje z drugimi javnimi sredstvi oz. sred-
stvi pomoči »de minimis«. 

Izpolnjevanje pogojev Povabila dokazuje upravičenec s pisno izja-
vo. Z izjavo upravičenec tudi soglaša, da lahko pridobi izvajalec od 
pristojnega organa dokazila, ki potrjujejo navedbe upravičenca oz. 
da bo na poziv izvajalca predložil dokazila o izpolnjevanju pogojev 
Povabila. Neizpolnjevanje kateregakoli izmed navedenih pogojev 
je utemeljen razlog za zavrnitev vloge. 

Upravičenec mora že pridobljena sredstva za sofinanciranje sub-
vencije obrestne mere vrniti občini skupaj z zakonitimi zamudni-
mi obrestmi, od dneva prejema sredstev do dneva izdaje sklepa za 
vračilo če: 

- - jih je pridobil na osnovi neresničnih ali zavajajočih podat-
kov upravičenca oz. 

- - če upravičenec nima poravnanih vseh obveznosti.
Zaradi navedbe neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi pa ne 
sme sodelovati na povabilu še naslednja 3 (tri) leta. 

UPRAVIČEN NAMEN 
Subvencija je namenjena za: 

- namenski krediti v materialne in nematerialne investicije, 
- krediti za obratna sredstva in 
- krediti za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih 

mest. 
Obvezna dokazila, ki jih mora upravičenec priložiti k vlogi so na-
vedena v Povabilu. Tista dokazila, ki so javno dostopna, ni potreb-
no prilagati, saj jih bo izvajalec sam pridobil. 

SREDSTVA 
Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere so namenjena 
delnemu ali celotnemu povračilu upravičenih stroškov povezanih 
z najemom podjetniškega kredita. Sredstva za sofinanciranje sub-
vencije obrestne mere so namenska. Občine zagotavljajo v prora-
čunih za leto 2020 za izvedbo povabila sredstva v znesku: 

Občina, kjer ima podjetje sedež 
(domicil)

Sredstva v EUR

Občina Straža 3.000,00

Upravičene so obresti v višini 50% vseh upravičenih stroškov. 
Najnižji upravičeni znesek subvencije na vlogo je 50,00 EUR. 
Vloge z nižjimi zneski bodo zavrnjene kot neupravičene.

Skupna višina odobrenih sredstev na upravičenca ne sme presegati 
2.000,00 EUR. Vsak upravičenec lahko odda največ 3 vloge. Vsa-
ka vloga se obravnava posebej in tudi vsaka odobrena vloga ima 
svojo pogodbo. 

Omejitev višine sofinanciranja 2.000,00 EUR je načelna pravi-
ca občine, kjer lahko to omejitev tudi spremeni navzgor, odvisno 
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od prispelih prijav. Tudi odstotek dodeljenih upravičenih sredstev 
pod 50% je diskrecijska pravica občine, v kolikor upravičenec ne 
doseže 20 točk. 

Sredstva občin so omejena. V primeru prejema vseh vlog v skupni 
višini sredstev, ki presegajo razpisana se vloge, ki ne dosežejo 20 
točk zavrnejo. Ravno tako v primeru istega števila točk in presega-
nju sredstev, imajo prednost tiste vloge, ki so na povabilo prispele 
prej. 

Sredstva za sofinanciranje subvencije obrestne mere se predlagate-
lju ne dodelijo, če bi bilo to v nasprotju z Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013. Vloga za subvencijo obrestne mere se v tem prime-
ru zavrne z navedbo razloga nedovoljene pomoči. 

Sredstva, ki jih odobri Občina za sofinanciranje upravičenih stro-
škov subvencije obrestne mere, nakaže matična občina na račun 
upravičenca 30. dan po sklenitvi Pogodbe o subvencioniranju 
obrestne mere podjetniških kreditov v Občini Straža v letu 2022. 

UPRAVIČENI STROŠKI: 
Sofinancirane bodo obrestne mere, ki ustrezajo namenu navede-
nemu v 5. točki tega poziva. 

Upravičeni stroški do sofinanciranja po tem razpisu so od 1. 10. 
2021 do 30. 9. 2022. 

Upravičeni stroški, ki so predlagani za sofinanciranje, morajo biti 
v vlogi izkazani s predložitvijo fotokopije kreditne pogodbe. Kopi-
je kreditne pogodbe mora parafirati odgovorna oseba upravičenca 
in jih žigosati, s čimer se potrjuje istovetnost kopije z originalom. 

Upravičenost stroškov za sofinanciranje dokazuje upravičenec, 
preverjata pa jih izvajalec in Komisija. Izvajalec lahko od upra-
vičenca zahteva na vpogled originale dokazil. Izvajalec lahko od 
upravičenca zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje 
posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. 

V kolikor upravičenec kandidira z isto vlogo kot preteklo leto, 
lahko v spremi dopis to napiše in se kreditna pogodba lahko pri-
dobi iz arhiva RC Novo mesto. 

NEUPRAVIČENI STROŠKI: 
Neupravičeni stroški se ne sofinancirajo. 

Neupravičeni stroški so: 

- stroški, ki so predlagani za sofinanciranje in so že bili sofinan-
cirani z drugimi javnimi sredstvi ali pomočjo, 

- stroški, ki niso (pravilno) izkazani in dokumentirani, 
- stroški, ki niso skladni z Uredbo Komisije (EU), št. 

1407/2013. 

VSEBINA VLOGE 
Vloga mora biti izdelana na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni 
na spletni strani www.rc-nm.si. Vlogi morajo biti priložene zah-
tevane priloge. 

Vsi obrazci in izjave morajo biti v celoti izpolnjeni, podpisani in 
žigosani. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije 
in služi seznanjenosti upravičenca z načinom povrnitve dela upra-
vičenih stroškov, povezanih s subvencijo obrestne mere. Vzorec 
pogodbe ni potrebno pošiljati, pomembno je, da se upravičenec s 
pogodbo seznani. 

Vloga mora biti v slovenskem jeziku. Vse vrednosti morajo biti 
izražene v EUR, na dve decimalki natančno. 

Vsebina vloge mora biti podpisana in urejena po zaporedju ter 
predložena v fizični ali elektronski obliki. Pravočasne in pravilne 
vloge bodo odprte in pregledane. 

Vloge se bodo obravnavale skladno z merili in v primeru večjega 
števila vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se bo upošteval poleg 
meril še datum in ura oddaje vloge. 

Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo tisti kandidati, ki na raz-
pis kandidirajo prvič. 

Upravičenec nepopolnih vlog bodo pozvani k njihovi dopolnitvi. 
Zahtevo za dopolnitev vloge posreduje izvajalec na elektronski 
naslov kontaktne osebe upravičenca. Upravičenec posreduje do-
polnitev vloge v elektronski obliki na e-naslov kontaktne osebe 
izvajalca v roku, ki ga določi izvajalec. Rok za dopolnitev vloge ne 
sme biti krajši od 3 (treh) delovnih dni. Če vloga v predvidenem 
roku ne bo dopolnjena oz. spremenjena, se kot nepopolna zavrne. 

Zavrnjene bodo vloge: 

- ki so prispele po roku, 
- ki niso pravilne, 
- ki niso popolne ali ustrezno dopolnjene v določenem roku, 
- ki niso pripravljene v skladu s pogoji povabila in navodili za 

pripravo vloge, 
- upravičencev, ki ne izpolnjuje pogojev za dodelitev pomoči 

»de minimis« in 
- ki jih zaradi omejenih sredstev ni možno sofinancirati. 

Ocenjene bodo le vloge, ki so pravočasne, prispele na pravilen 
način, vključujejo vse potrebne obrazce, izpolnjene, žigosane in 
podpisane in imajo vse priloge (popolna vloga). 

Izvajalec in Komisija lahko od upravičenca zahtevata tudi dodatna 
vsebinska pojasnila. 

ODDAJA VLOG IN ROK ZA PREDLOŽITEV 
VLOG 
Rok za oddajo vlog je do srede 20. 10. 2022, do 14. ure. Do tega 
roka morajo vloge prispeti na naslov izvajalca: 

Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

Podbreznik 15, 8000 Novo mesto 

s pošto ali po prinosniku (pravočasna vloga), ali skenirana ele-
ktronsko po e-pošti na naslov miljana.balaban@rc-nm.si. V koli-
kor sporočilo ne prispe pravočasno, ni odgovornost na strani izva-
jalca, ampak na strani prijavitelja. Prijavitelj je dolžan preveriti, če 
je e-pošta prispela pravočasno.

Vloge, ki bodo prispele po tem roku, so nepravočasne in bodo 
neodprte vrnjene prijavitelju. 

Rok za oddajo vlog se lahko podaljša, če je vlog manj od razpolo-
žljivih sredstev, za največ 30 dni. Podaljšanje roka se nanaša samo 
na občino, kjer so razpoložljiva sredstva. Podaljšanje roka se obja-
vi na spletnem naslovu izvajalca, lahko pa tudi na drug krajevno 
običajen način. 

V primeru pisne oddaje mora biti na ovojnici izpisan upravičenec 
oz. v primeru elektronske oddaje upravičenec navede svoj naziv in 
naslov (pravilna vloga). 

Za vsak namen posojila je potrebno vložiti samostojno vlogo. V 
primeru večjega števila vlog, kot je razpoložljivih sredstev in v pri-
meru, da upravičenec odda več vlog, bo sofinancirana največ 1 
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(ena) vloga upravičenca. Katero vlogo bo upravičenec uveljavljal, 
se sam odloči. 

UGOVOR NA ODLOČITEV O ZAVRNITVI 
VLOGE 
Upravičenec lahko poda ugovor na odločitev o zavrnitvi vloge v 5 
(petih) dneh od prejema pisnega obvestila o zavrnitvi vloge. Ugo-
vor naslovi na Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 
8000 Novo mesto. Do odločitve Komisije o ugovoru na obvestilo 
o zavrnitvi vloge se zadrži izvajanje sklepov Komisije v občini, kjer 
ima upravičenec, ki je podal ugovor, svoj sedež. 

OBVEŠČANJE O IZBORU: 
Izvajalec bo predlagatelje obvestil o odločitvi Komisije praviloma 
v 30 dneh po končanem roku za zbiranje vlog. 
OBJAVA POVABILA IN OBRAZCEV VLOGE TER DODATNE 
INFORMACIJE 

Celotno Povabilo in obrazci za pripravo vloge so objavljeni na 
spletnem naslovu https://www.rc-nm.si/subvencije-obrestne-me-
re-podjetniskih-kreditov-na-obmocju-dolenjske-2022/.

Kontaktna oseba izvajalca za izvedbo povabila: Miljana Balaban, 
tel. 07 33 72 987, e-naslov: miljana.balaban@rc-nm.si.

Podjetniške inovacije 2022

Razvojni center Novo mesto bo predvidoma v mesecu maju 
objavil Povabilo »Spodbujanje podjetniške inovativnosti na 
območju Dolenjske in Bele krajine v letu 2022«. 

V okviru tega povabila lahko mikro in mala podjetja ter fizične 
osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, s 
sedežem dejavnosti ali poslovne enote v občini Straža, pridobijo 
nepovratna sredstva za svojo inovativnost.

Prijavitelji bodo lahko deležni sofinanciranja v višin do 50% upra-
vičenih in izkazanih stroškov, povezanih z inovativnim podjetni-
škim predlogom, nastalih v preteklem obdobju, vendar ne več kot 
v znesku 3.500,00 EUR oz. v nižjem znesku, če razpoložljiva sred-
stva ne omogočajo sofinanciranja v maksimalnem znesku.

Predmet vloge za sofinanciranje je lahko bodisi sam izdelek, stori-
tev bodisi razrešitev proizvodnega, tehnološkega, trženjskega, or-
ganizacijskega, poslovnega, okoljskega ali drugega podjetniškega 
izziva (problema) na inovativen način. 

Sredstva za sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov se 
bodo dodelila na osnovi sheme »de minimis«.

Povabilo bo objavljeno na spletnih straneh Razvojnega centra 
Novo mesto in sodelujočih občin – spremljajte. Za več informacij 
pa se lahko obrnete na vodjo projekta – Aleksej Metelko (e-pošta: 
aleksej.metelko@rc-nm.si, tel: 030 304 303)
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PREDMET RAZPISA: 
Predmet razpisa so ugodna dolgoročna bančna posojila in garan-
cije za ta posojila iz sredstev GSD za razvoj mikro in malih pod-
jetij (v nadaljevanju: program GSD), ki jih razpisuje RC NM v 
sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske 
Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna 
Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, 
Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavodom RS za 
zaposlovanje in bankama NLB d.d. ter Delavska hranilnica d.d. 

VIŠINA GARANCIJSKO-POSOJILNEGA 
POTENCIALA GSD: 
RC NM v letu 2022 razpisuje posojila v predvidenem skupnem 
znesku 5.273.662 EUR. 

Za podjetja iz občine Straža je razpisanih 351.309 EUR. Sredstva 
so namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih podjetij, s 
sedežem v občinah. 

POGOJI ZA KANDIDIRANJE
Splošni pogoji 

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki se kot prav-
na ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posa-
mezniki, fizične osebe, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost, 
zadruge, zavodi in društva ter socialna podjetja in ki imajo sedež 
dejavnosti (podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega 
člena tega razpisa) na območju občin, navedenih v tabeli 2. člena 
tega razpisa (v nadaljevanju upravičenci). Upravičenci se določajo 
po linijah skladno z razpisom. 

Do sredstev po tem razpisu ni upravičeno podjetje, ki: 

- posluje v sektorjih: 
 � ribištva in akvakulture, 
 � premogovništva, 
 � primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v 

Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 � predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v 

Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: 
 � če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 
zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proi-
zvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
 � če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne proizvajalce 

Na podlagi Pravil delovanja Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, Uredbe 
komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) in priglašene sheme de minimis pomoči pri Ministrstvu za finance, Sektor za državne 
pomoči (št. Priglasitve M001-1227319-2016I) z dne 28. 3. 2017 ter Mnenjem o skladnosti sheme z dne 23. 12. 2020, objavlja Ra-
zvojni center Novo mesto, d.o.o. (v nadaljevanju: RC NM) v sodelovanju z občinami, Zavodom RS za zaposlovanje in bankama NLB 
d.d. ter Delavska hranilnica d.d. 

POVZETEK RAZPISA 

garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2022

 � se ukvarja z izvozom oz. z izvozom povezane dejavnosti 
v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
 � bi pridobilo pomoč, ki daje prednost uporabi domačih 
proizvodov pred uvoženimi, ima neporavnane davčne 
obveznosti do Republike Slovenije,
 � je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne 
pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto po-
moč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom Skupnosti, je v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije, po predpisih, ki urejajo finanč-
no poslovanje podjetij, ima neporavnane obveznosti do 
RC NM, 
 � ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.

DE MINIMIS 
Dodelitev in obseg sredstev, ki jih prejme posamezen upravičenec, 
predstavlja dodelitev sredstev pomoči po pravilu de minimis. Za 
ta namen se upošteva Uredba komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije po pomoči de minimis (Uradni list EU L 
352, 24.12.2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči 
za posamezen projekt, ki bi presegel zgornjo mejo pomoči. Na 
podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen »enotnemu 
podjetju«1 , ne sme preseči zgornje meje 200.000,00 EUR v ob-
dobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR). 

POSOJILNI IN GARANCIJSKI POGOJI 
Za upravičene stroške se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), 
razen za upravičence, ki niso zavezanci za DDV. 

Posojilo lahko krije do največ 90% vrednosti upravičenih stroškov 
projekta. Za razliko mora upravičenec zagotoviti lastna sredstva. 

Upravičenec po tem razpisu lahko kandidira za: 

- garancije iz sredstev GSD za ugodna posojila bank: 
 � za financiranje investicij materialne in nematerialne inve-

sticije in do 20% obratnih sredstev, povezanih s predme-
tno investicijo do največ 120.000 EUR upravičenih stro-
škov in največ 7 let – linija GSD-investicije; 
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 � za financiranje samo obratnih sredstev, ne nujno poveza-
nih z investicijo, pod pogojem, da je iz vloge oz. iz po-
slovnega načrta razvidno, da ta sredstva potrebuje za razvoj 
oz. širitev dejavnosti do največ 40.000 EUR upravičenih 
stroškov in največ 3 leta – linija GSD-obratna sredstva; 

 � za nove zaposlitve oz. samozaposlitve 5.000 EUR/novo 
delovno mesto ali samozaposlitev in za dobo 3. let - linija 
GSD-zaposlovanje;

 � za predfinanciranje projektov, ki so sofinancirani z evrop-
skimi ali nacionalnimi sredstvi do največ 60.000 EUR 
upravičenih stroškov in največ 3 leta - linija GSD-predfi-
nanciranje projektov in 

- ugodna posojila bank iz prejšnjih alinej brez garancij RC NM 
iz sredstev GSD. 

OBRESTNA MERA BANK za vse štiri linije: 

BANKA OBRESTNA MERA
NLB d.d. 6 mesečni EURIBOR + 1,55 %

1,95% fiksna
Delavska hranilnica d.d. 6 mesečni EURIBOR + 1,55 %

Garancije ni mogoče dobiti za tista bančna posojila, ki nadome-
ščajo obstoječa posojila ali leasing pogodbe upravičenca, ki je pre-
dlagatelj vloge. 

UPRAVIČENI STROŠKI 
Garancija se odobri za dolgoročno namensko posojilo. Posojilo se 
lahko porabi za: 

- materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa strojev in 
opreme, nakupa zemljišč v povezavi z investicijo do največ 
10% predračunske vrednosti investicije, stroške komunalnega 
in infrastrukturnega opremljanja zemljišč v povezavi z investi-
cijo do največ 10% predračunske vrednosti investicije, stroški 
gradnje in nakupa objekta, 

- stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnolo-
gije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepa-
tentiranega tehničnega znanja, 

- obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za 
financiranje storitev in projektov, promocije, plač, stroškov 
testiranja). 

Med upravičene stroške po pravilu de minimis ne spada: 

- nakup cestno prevoznih sredstev v podjetjih, ki opravljajo ko-
mercialni cestni tovorni prevoz, 

- poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do bank in dru-
gih finančnih institucij, 

- odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb, 
- vlaganja za zasebno rabo, 
- poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki 

ureja gospodarske družbe, 
- davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), razen v 

primeru, ko prejemnik pomoči po pravilu de minimis nima 
pravice do odbitka vstopnega DDV. 

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, 
ki jih opravlja na območju.

Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne do-
kumentacije. 

VSEBINA VLOGE 
Celotna razpisna dokumentacija skupaj s celotnim objavljenim 
javnim razpisom je objavljena na spletni strani https://www.rc-
-nm.si/razpis-garancij-posojil-iz-garancijske-sheme-za-dolenjsko-
-za-leto-2022/ 

Vloga, ki lahko upravičenci dobijo na spletni strani občine, zgo-
raj navedeni spletni strani razvojnega centra ali na e-naslovu  
miljana.balaban@rc-nm.si. 

Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo (vključno s po-
zitivnim bančnim sklepom o odobritvi posojila, z navedbo vseh 
pogojev), se oddajo na sedež Razvojnega centra Novo mesto, Pod-
breznik 15, 8000 Novo mesto. Nepopolne vloge in vloge, ki ne 
bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo zavrnjene. Obravnavale 
se bodo le vloge, oddane na izvirnih obrazcih. 

Rok za oddajo VLOG 
Razpis je odprt do 31.03.2023. upravičenci lahko oddajo vloge od 
dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem 
mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. 
Popolne vloge bo obravnaval Garancijski odbor GSD praviloma 
enkrat mesečno. RC NM bo upravičence pisno obvestil z odlo-
čitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na 
Garancijskem odboru.
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