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Predlog sklepa: 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Letnega program organizacij in društev na 

področju humanitarnih in ostalih dejavnosti za leto 2020, v predlagani vsebini.«  



PREDLOG 

december 2019 

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 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – 
UPB, 11/10, 14/14 in 9/15)  je Občinski svet Občine Destrnik na ____. redni seji, dne _____ 
sprejel 
 
 
 

LETNI PROGRAM ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU 
HUMANITARNIH IN OSTALIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2020 

 
 
 
Občina Destrnik za izvajanje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih 
dejavnosti v letu 2020 v proračunu namenja sredstva, ki bodo razdeljena 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) in Popravka Pravilnika za 
vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in ostalih dejavnosti 
v občini Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/2011). 
 
 
V letu 2020 se za razpise društev namenijo sredstva v višini 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. 
 
Letni program se objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin in velja od 1.1.2020. 
 
 
 
Številka:  
Datum:  
                    župan Občine Destrnik 
                                     Franc Pukšič 


