
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih 

dejavnosti v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 5/2011), Popravka Pravilnika za vrednotenje 

programov organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti v občini Destrnik (Uradni 

vestnik Občine Destrnik, št. 6/2011) in Letnega programa organizacij in društev na področju humanitarnih in 

ostalih dejavnosti za leto 2019 (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 7/2019) 

           

JAVNI  RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU HUMANITARNIH IN OSTALIH 

DEJAVNOSTI OBČINE DESTRNIK ZA LETO 2019 

 

1. NAROČNIK: Občina Destrnik, Janežovski vrh 42, 2253 Destrnik 

 

2. PREDMET RAZPISA:  sofinanciranje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju 

humanitarnih in ostalih dejavnosti.  

Izvajalcem se sofinancira: redna letna dejavnost in programi. 

 

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV: 10.969,00 EUR na proračunski postavki  08015: SOFINANCIRANJE 

DRUGIH DEJAVNOSTI, in sicer: 

-8.411,78 EUR za financiranje humanitarnih in ostalih društev s sedežem v občini Destrnik, 

-250,00 EUR za sofinanciranje humanitarnih društev s sedežem izven občine,  

-1.800,00 EUR sofinanciranje programov Turističnega društva Destrnik in 
-507,22 EUR za program MOSTOVI. 

 

3. PRAVICO DO SOFINANCIRANJA na tem razpisu imajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje 

pogoje: 

 so registrirani za izvajanje neprofitne dejavnosti na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti, 

 imajo sedež v občini Destrnik in delujejo na njenem območju. Izjema so dobrodelne organizacije – 

kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom in z namenom,  

da bi reševale socialne stiske ljudi oziroma nudile druge vrste pomoči, velja izjema, da imajo lahko 

svoj sedež tudi izven območja občine Destrnik, če so njihovi člani tudi občani občine Destrnik, 

 imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon, 

 so registrirani in delujejo neprekinjeno najmanj eno leto (kopija odločbe o vpisu v register), 

 imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje 

načrtovanih aktivnosti, 

 vsako leto predložijo poročilo o realizaciji programov. 

 

 

Neprofitni izvajalci na področju humanitarnih in ostalih  dejavnosti so: 

– dobrodelne organizacije – kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom,  da bi reševale 

socialne stiske in težave občanov občine Destrnik, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, 

– organizacije za samopomoč – kot prostovoljne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo 

posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne stiske ljudi, 

– invalidske organizacije – kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi 

posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe ter storitve, utemeljene na 

značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – 

občanov občine Destrnik, 

 – druga društva, zavodi, zasebne ustanove, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, in programe za 

izboljšanje kakovosti življenja za občane občine Destrnik. 

 



4. RAZPISNO DOKUMENTACIJO dobite v prostorih Občine Destrnik, Janežovski vrh 42, 2253 

Destrnik v času uradnih ur ali na spletni strani: http://www.destrnik.si. Podrobnejše informacije  

Metka Kajzer,   tel. št.: 02 761 92 51. 

 

5. ODDAJA PRIJAV: prijave  morajo biti oddane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oziroma s 

prilogami, ki jih zahtevajo obrazci, poslane pa morajo biti v zapečateni ovojnici na naslov: Občina 

Destrnik, Janežovski vrh 42, 2253 Destrnik, s pripisom »Ne odpiraj – razpis humanitarne in ostale 

dejavnosti«. Prijave morajo biti oddane do  srede, 24. aprila 2019 do 16.00 ure v  sprejemni 

pisarni Občine Destrnik ali oddane na pošto s poštnim žigom  do  vključno 24. aprila 2019. 

 

 

6. DATUM ODPIRANJA PRIJAV: strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z 

odpiranjem prijav v prostorih Občine Destrnik začela v roku 45 dni po datumu, določenem za oddajo. 

Odpiranje ne bo javno. 

Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse prijave, ki niso bile oddane v 

razpisanem roku ali jih ni predložila upravičena oseba. 

 

7. DOPOLNITEV PRIJAVE: v primeru nepopolno izpolnjene prijave s pomanjkljivo dokumentacijo 

bo komisija v roku 8 dni od odpiranja prijavitelja pozvala, da jo v roku 5 delovnih dni dopolni. Če je  

v predpisanem roku ne bo dopolnil, bo prijava izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. 

 

8. SKLEP O IZIDU RAZPISA bodo prijavitelji  prejeli v roku 30 dni  od datuma odpiranja prijav.  

 

9. POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo z izbranimi prijavitelji sklenjene takoj po končanem 

postopku.  

 

10. PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena  sredstva porabiti v 

proračunskem letu za katerega velja razpis. 

 

11. Razpis začne veljati takoj po objavi na spletni strani Občine Destrnik. 

                                                                                                                

Zadeva: 093-1/2019-3            

Datum: 13. 03. 2019                             Župan Občine Destrnik: 

          Franc Pukšič, univ. dipl. ing. el. 


