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Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih 
dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 29/2012) in Statuta Občine Miren-
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16), Občina Miren-Kostanjevica objavlja  
 
 

JAVNI RAZPIS  
za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti  

v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2022 
 
 
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: 

- humanitarnih in invalidskih organizacij kot prostovoljnih in neprofitnih 
organizacij, ki so v skladu z zakonom ustanovljene z namenom, da se v njih 
izvajajo posebni socialni programi in storitve, utemeljene na značilnostih 
invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj 
invalidov ter ljudi katerih zdravje je ogroženo in usmerjeni h krepitvi zdravja 
prebivalstva, 

- dobrodelnih organizacij kot prostovoljnih in neprofitnih organizacij, ki so v 
skladu z zakonom ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in 
težave prebivalcev, 

- organizacij za samopomoč kot prostovoljnih in neprofitnih organizacij, ki so v 
skladu z zakonom ustanovljene z namenom, da bi v njih skupno reševali 
socialne potrebe svojih članov oz. uporabnikov, 

- drugih društev, zavodov in organizacij, ki izvajajo programe na področju 
sociale, zasvojenosti, varstva otrok in mladine, starejših občanov ter druge 
humanitarne in neprofitne programe in so registrirani za opravljanje te 
dejavnosti. 
 

2. Na razpisu lahko sodelujejo društva, zveze društev, zavodi, združenja in druge 
organizacije, ki so registrirane za izvajanje humanitarne, invalidske in socialne dejavnosti. 
 
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:  

- imajo sedež v Občini Miren-Kostanjevica ali imajo sedež ali enoto na območju 
Upravne enote Nova Gorica in za območje občine kontinuirano izvajajo svojo 
dejavnost, poleg tega pa so med uporabniki oz. člani tudi občani občine ali 
imajo sedež ali enoto na območju Goriške ali Obalno-kraške statistične regije 
in za območje občine kontinuirano izvajajo svojo dejavnost, so registrirani v 
skladu z Zakonom o društvih, poleg tega pa je med uporabniki oz. člani vsaj 8 
občanov občine, 

- imajo humanitarno, invalidsko ali dejavnost socialnega varstva opredeljeno v 
svojih aktih, 

- delujejo najmanj eno leto, 
- prijavijo vsebine, ki so predmet razpisa, 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje 

za uresničevanje načrtovanih programov oziroma projektov, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa 

zakonodaja, 
- programe oziroma projekte opravljajo na neprofitni osnovi, 
- nimajo neporavnanih obveznosti do občine. 

 
4. Postopek prijave:  

Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije.  
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Obvezne priloge so: 
- program dela za leto 2022  
- finančni načrt za leto 2022 (celoten program, ne samo na ta razpis prijavljeni 

programi) 
- vsebinsko in finančno poročilo o delu v letu 2021 
- izjava o sprejemanju pogojev razpisa (obrazec priložen razpisni 

dokumentaciji) 
- fotokopija Odločbe o registraciji * 
- fotokopija Statuta *        
- obvestilo AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti * 

 
*Priloge iz 5., 6. in 7. alineje priložijo le tisti prijavitelji, ki v letu 2021 niso bili sofinancirani s 
strani Občine Miren-Kostanjevica oziroma prvič kandidirajo za sredstva iz proračuna občine 
oziroma je prišlo do sprememb v aktih prijavitelja.  

 

5. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si, lahko pa se jo 
prevzame tudi v tajništvu občine.  
Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Matejka Maver 
Pregelj, tel. 05 330 46 77, elektronski naslov: matejka.maver@miren-kostanjevica.si 

 
6. Rok za oddajo vlog in način predložitve: 
Prijava na javni razpis z oznako »JAVNI RAZPIS – HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2022 – 
NE ODPIRAJ« mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, 
Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno   
4. 2. 2022. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti 
priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine.  

 
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, predlagatelji nepopolnih vlog pa bodo 
pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Če tega v postavljenem roku ne bodo storili, se vlogo s 
sklepom zavrže. 
 
7. Sofinancirani bodo samo programi in projekti, ki so v interesu občine in so namenjeni širši 
javnosti.  

8. Programi in projekti, ki so sofinancirani iz sredstev drugega javnega razpisa, ne morejo biti 
predmet tega javnega razpisa. 

9. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje humanitarnih, invalidskih in socialnih 
programov in projektov so sestavni del razpisne dokumentacije. 

10. Okvirna višina razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 8.000,00 EUR. 
 
11. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do  31.12. 2022. 
 
12. Vse prispele vloge bo odprla in ocenila komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan 
Občine Miren-Kostanjevica. Komisija bo vloge ocenila na podlagi meril in kriterijev za 
ocenjevanje in vrednotenje ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. 
 
13. O izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov ter projektov bodo vlagatelji 
predvidoma obveščeni v roku 30 dni. 
 
Številka: 093-0001/2022-3 
Datum: 19. 1. 2022 
                                                                                    Mauricij Humar 
                       Župan   
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