
 

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, 

ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Železniki (Ur.l.RS, št. 133/2003 in 42/2007), 

župan Občine Železniki objavlja 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih dejavnosti za leto 2020 

 

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki. 

 

2. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti 

Sofinanciranje programov na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti, ki so 

lokalnega pomena. To so programi, ki obsegajo: 

- posebne socialne programe, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in 

nediskriminaciji invalidov, 

- programe socializacije članov, 

- rehabilitacijske programe, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (terapevtske 

skupine), 

- programe pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih 

delavnic in podobno), 

- programe samopomoči, namenjene odpravljanju stisk in težav posameznikov, 

- druge programe, s katerimi se rešuje ogrožene ljudi in življenja, 

- programe, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in 

težav občanov. 

 

3. Pogoji javnega razpisa 

Vloge na javni razpis lahko predložijo izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje 

pogoje: 

- da izvajajo programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike 

na območju občine Železniki, 

- program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb 

uporabnikov/članstva oziroma so v interesu Občine Železniki, 

- program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, ki vključuje vse 

prihodke in odhodke programa, 

- da se iste dejavnosti ne izvajajo v okviru javne službe, 

- da so pravočasno posredovali finančno ovrednotena poročila o izvedbi programov, če 

so prejeli sredstva za preteklo koledarsko obdobje. 

Naročnik bo upošteval določila veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije. 

 

4. Uporaba kriterijev 

- vpliv invalidnosti na socialni položaj posameznika in njegove družine, katera se kaže v 

potrebah po posameznih socialnih programih in storitvah, 

- zagotavljanje programov izključno samo za uporabnike s stalnim prebivališčem v 

občini Železniki, 

- število uporabnikov programa, 

- program se izvaja na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov, 

- vključenost prostovoljcev v program. 

 

5. Obseg vseh razpoložljivih sredstev je 9.000,00 evrov. 

 

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020. 

 

7. Rok za prijavo na javni razpis je 23. 3. 2020. 

 

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 

 besedilo javnega razpisa, 

 Pravilnik za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, 

 prijavni obrazec, 

 vzorec pogodbe, 

 obrazec za evidentiranje in ovrednotenje prostovoljnega dela, 

 obrazec za poročilo. 



Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Železniki: www.zelezniki.si. 

Če pa interesenti želijo, jo lahko prevzamejo tudi osebno v sprejemni pisarni Občine 

Železniki.  

 

9. Vsebina prijave 

Prijava mora vsebovati: 

- izpolnjen prijavni obrazec z izjavo, 

- seznam članov društva (oziroma uporabnikov programa) s stalnim prebivališčem v 

občini Železniki, 

Kopijo zaključnega računa za leto 2019, oddanega na Ajpes; to dokazilo pridobi 

Občina Železniki, 

     Odločbo o vpisu v register društev pri upravni enoti; to dokazilo pridobi Občina  

     Železniki. 

 

10. Rok za oddajo prijav in način oddaje 

Prijave se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina 

Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, do 23. 3. 2020, oz. morajo biti najpozneje ta dan 

oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 

Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani ovitka mora biti 

izpisano: 

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA HUMANITARNE PROGRAME 

2020!«. 

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja. 

Oddaja prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 

 

11. Postopek obravnavanja prijav 

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnih razpisov na področju 

družbenih dejavnosti. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba ali prijave, ki ne bodo 

pravočasne, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila strokovni 

pregled prispelih prijav, ki jih bo ocenila na podlagi meril in kriterijev iz Pravilnika za 

vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz 

proračuna Občine Železniki, pripravila predlog višine sofinanciranja in ga predložila 

občinski upravi, ki bo sprejela sklep o dodelitvi sredstev.  

 

12. Datum odpiranja prijav 

Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti bo prispele prijave 

odprla dne 26. 3. 2020. 

 

13. Dodatne informacije 

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Martini Logar na Občini Železniki, 

telefon: 04/500 00 15. 

 

14. Obveščanje o izboru 

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 31. 5. 2020. 

Z izvajalci programov bo Občina sklenila pogodbo o sofinanciranju programov za leto 

2020. 

 

15. Podpis pogodbe 

V primeru, da izvajalec humanitarnega programa v osmih dneh od prejema poziva k 

podpisu pogodbe o sofinanciranju programov ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov 

občine, se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.    

 

16. Ostale določbe 

Po zaključku posamezne aktivnosti mora izvajalec podati vsebinsko in finančno poročilo. 

Rok za oddajo poročil je 23. 11. 2020.  

Poročilo se lahko odda v pisni ali elektronski obliki. 

Kot upravičeni strošek posamezne izvedene aktivnosti se upošteva tudi 

prostovoljno/lastno delo, in sicer največ v višini 20 % odobrenih sredstev za posamezno 

prijavljeno aktivnost; le-to mora biti evidentirano in ovrednoteno na posebnem obrazcu, 

ki je sestavni del dokumentacije javnega razpisa in se priloži poročilu. 

Poročilu morajo biti priložena dokazila o namenski porabi sredstev in izvedbi aktivnosti. 

http://www.zelezniki.si/


V primeru, da upravičenec ne more dokazati porabe sredstev v višini pogodbeno 

odobrenega zneska za posamezno aktivnost, ima občina pristojnost, da odobri izplačilo le 

v višini dokazane porabe. 

 

Datum: 21. 2. 2020 

Št.: 6111-1/2020-002 

                                                           Mag. Anton Luznar, župan Občine Železniki 


