
 

 

O B Č I N A     P R E D D V O R 

Dvorski trg 10,  4205 Preddvor, tel. 04/ 275 10 00, fax 04/ 275 10 20, E-pošta: obcina.preddvor@siol.net 

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 
79/09 in 51/10), 7. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09 
in 1/11), Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Preddvor (Uradno 
glasilo Občine Preddvor, št. 7/16) ter Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2016 
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 1/16) Občina Preddvor objavlja 
 
 
 
 

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov 

v Občini Preddvor v letu 2016 
 
 
 
 
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov, ki jih izvajajo 

humanitarne in neprofitne organizacije ter društva, katerih programi se izvajajo tudi na 
območju Občine Preddvor in vključujejo njene občane. 

 
2. Občina Preddvor bo iz sredstev proračuna v letu 2016 sofinancirala naslednje programe 

društev, ki delujejo na področju humanitarne dejavnosti:  
- programe samopomoči namenjene odpravljanju socialnih stisk, 
- programe socializacije, 
- rehabilitacijske programe, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (npr. terapevtske 

skupine, organizirana športna vadba ipd.), 
- programe pomoči (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic, 

organizacija delovnih delavnic), 
- programe izobraževanja. 
Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno 
realizirani najkasneje do 31. decembra 2015. V kolikor predlagatelji predlagajo za 
sofinanciranje večletne programe, morajo natančno opredeliti del programa, ki bo 
realiziran v letošnjem letu. 
 

3. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci in nosilci socialnih in humanitarnih programov, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da imajo sedež ali podružnico v Občini Preddvor, 
- da imajo sedež izven Občine Preddvor, pa se program izvaja na območju Občine 

Preddvor in so vanj vključeni njeni občani, 
- da so registrirani za izvajanje socialno humanitarne dejavnosti, 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev 

načrtovanih programov na področju socialno humanitarne dejavnosti, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja le za društva), 
- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
- da je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov na območju 

Občine Preddvor, 



- da so v pogodbenem roku oddali poročilo o realizaciji projektov in programov 
sofinanciranih v letu 2015 (velja le za predlagatelje, ki so prejeli sredstva na podlagi 
razpisa v letu 2015), 

- da ima veljavno odločbo o delovanju društva v javnem interesu (velja le za društva) 

 
4. Prijavljeni predlogi za sofinanciranje socialno humanitarnih programov morajo imeti 

izkazano realno finančno in organizacijsko strukturo. Višina sredstev za sofinanciranje 
posameznega predloga bo odvisna od njegove ocene in glede na višino razpoložljivih 
sredstev. Programi se bodo sofinancirali do višine razpisanih sredstev tako, da se bo 
vrednost točke določila glede na višino razpoložljivih sredstev in glede na število točk, ki 
jih bodo prejeli vsi predlogi skupaj. 
Na podlagi tega javnega razpisa ne bodo sofinancirani predlogi, ki po vsebini ne sodijo na 
zgoraj navedena področja, prav tako pa tudi ne predlogi, katerih finančna konstrukcija ne 
bo realna. Občina Preddvor ne bo sofinancirala programov, ki se ne bodo izvajali na 
njenem območju in ne bodo namenjeni občanom Občine Preddvor. 
 

5. Končna višina sredstev proračuna Občine Preddvor za leto 2016 za sofinanciranje 
humanitarnih programov je 4.300,00 EUR. 

 
6. Rok za prijavo na razpis je 29. oktober 2016. Prijava mora zadovoljevati zahteve 

navedene v tem razpisu in v razpisni dokumentaciji. 
Predlagatelji morajo prijavo oddati v zaprtih ovojnicah, z oznako »humanitarni program«, 
osebno ali po pošti na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor. 
Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno in ki ne bodo opremljeni ter pripravljeni skladno 
z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave 
takoj, ko bo evidentirano odstopanje. 
 

7. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Preddvor www.preddvor.si.  
 
8. Občina Preddvor bo izbrala predloge, ki bodo zadostili pogojem navedenim v tem razpisu 

in razpisni dokumentaciji in programe, ki se bodo izvajali in bodo namenjeni občanom 
Občine Preddvor. 

 
9. Izbrani predlagatelji bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na 

javni razpis. Z izbranimi predlagatelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2016. 
 
10. Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri Marku Bohincu, telefon 04/275 10 00. 
 
 
 
 

 
  Miran ZADNIKAR 

župan 
 

http://www.preddvor.si/

