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Občina Dobrna 

JAVNI  R A Z P I S  

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU 
SOCIALNIH, HUMANITARNIH IN ZDRAVSTVENIH 
DEJAVNOSTI V OBČINI DOBRNA ZA LETO 2018 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

(Objava javnega razpisa v Glasilu Občine Dobrna, Dobrčan št. 77, in na spletni strani Občine 
Dobrna https://www.dobrna.si) 
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1.)  Višina sredstev 
Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za 
sofinanciranje programov in projektov na področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti v 
Občini Dobrna za leto 2018. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2018 na proračunski postavki 
20005 (Ostali programi, spec. zavodi in društva) znaša 4.700,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena do 31. 12. 2018, za namene, za katere so bila dodeljena. 

2.)  Pravica do sofinanciranja 
Pravico do sofinanciranja programov in projektov na področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih 
dejavnosti imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- imajo sedež v Občini Dobrna, delujejo na njenem območju in vključujejo občane s stalnim 
prebivališčem v Občini Dobrna oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, 
da aktivno vključuje občane s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna, 
- so registrirani in delujejo najmanj eno leto, 
-  se ne ukvarjajo z delovanjem na področju dela političnih strank, 
- imajo urejeno evidenco o članstvu, 

- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev  
načrtovanih aktivnosti, 

- da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za 
prihodnje leto. 

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega razpisa niso namenjena za sofinanciranje investicij v prostore 
društev. 

Izvajalci programov na področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti, ki zgornje 
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno 
dokumentacijo, v letu 2018 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev Proračuna Občine Dobrna. 

3.)  Izvajalci programov in projektov 
Izvajalci programov in projektov so: 
- javni zavodi, ustanove in pravne osebe registrirane za opravljanje dejavnosti na področju  
socialnega varstva, 
- društva na področju zdravstva, socialnega varstva in humanitarne dejavnosti registrirana v 
skladu z zakonom o društvih, 
- prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega 
varstva, ter humanitarne organizacije in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in  
skrbi za zdravje občanov oziroma njihovih članov. 

4.)  Pogoji in merila 
V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pogoji in merili Pravilnika o sofinanciranju socialnih 
in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 119/08, 105/2010, 101/2011). Pri  
ocenjevanju  komisija  poleg  zgornjih  kriterijev  upošteva naslednja  merila za ocenjevanje: 
-  program  je   usmerjen   v   preprečevanje,   lajšanje   in   zmanjševanje   socialnih   stisk  
posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov , izvajanje 
programa pa je v interesu Občine Dobrna - do 250 točk, 

- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna  
okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno  
vključeval v vsakdanje življenje) - do 10 točk, 
 -  program je namenjen pomoči družinam in posamezniku izven organizacije - do 50 točk, 
-  program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico do 
- 10 točk, 
-  program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja 
socialnega varstva - do 50 točk, 
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-  sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega 
usposabljanja) - do 15 točk. 
 
Komisija lahko dodatno dodeli še maksimalno 50 točk na program, ki je v večjem interesu Občine 
Dobrna. Maksimalno število vseh pridobljenih točk je lahko 435 na program. V kolikor posamezna 
prijava na javni razpis po izvedenem točkovanju ne doseže skupaj 40 točk, komisija takšno prijavo na 
javni razpis izloči iz postopka in nadaljnje obravnave. Točkovni sistem določa maksimalni obseg 
financiranja. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk za 
posamezne vsebine in glede na obseg sredstev razpisane po javnem razpisu. Sredstva za posamezne 
programe se razdelijo glede na doseženo število točk, višino razpisanih sredstev po javnem razpisu in 
vrednosti predloženega programa. 
 
5.) Razpisna dokumentacija in roki 
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis je na voljo v tajništvu Občine Dobrna ali na spletnih 
straneh Občine Dobrna: http://www.dobrna.si. Rok za prijavo na javni razpis je do 24. 4. 2018 do 12.00 
ure. Za pravočasno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 24. 4. 2018 do 12.00 ure 
predložene v tajništvu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Nepravočasne prijave ne bodo 
obravnavane in bodo s sklepom zavržene. Prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih, ki jim je 
potrebno priložiti zahtevane priloge. O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od 
izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.  
 
6.) Oddaja vlog 
Vloge z zahtevano dokumentacijo se oddajo neposredno v tajništvu Občine Dobrna ali pa pošljejo 
priporočeno na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, s pripisom: »NE ODPIRAJ - JAVNI 
RAZPIS SOCIALNE, HUMANITARNE IN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI DOBRNA ZA LETO 
2018!« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja. Komisija bo prispele prijave na javni razpis odpirala 26. 4. 
2018 ob 10.00 uri v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav ni javno.  
 
7.) Informiranje 
Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna 
pri Mateji Smrečnik ali na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ter po elektronski pošti na naslov: 
mateja.smrecnik@dobrna.si. 
 
 
 
 
 

http://www.dobrna.si/
mailto:mateja.smrecnik@dobrna.si
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Obrazec 1 - društva 

 
Podatki o  izvajalcu socialnih,  humanitarnih  in varstvenih dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2018
   

Naziv izvajalca:  

Sedež izvajalca:  

Elektronski naslov:  

Morebitne       sekcije,       ki delujejo v 
okviru izvajalca in Vodje sekcij 

 

Davčna številka oziroma ID št. za 
DDV (če gre za pravno osebo): 

 

Številka transakcijskega računa 

in naziv banke: 

 

Odgovorna oseba izvajalca (ime in 

priimek, naslov, telefonska številka): 

 

Kontaktna oseba izvajalca (ime in 

priimek, naslov, telefonska 
številka): 

 

Telefon:   

Pravno organizacijska oblika: a) Javni zavodi, ustanove in pravne osebe  

       b) Društvo  

c) Prostovoljne in neprofitne organizacije  

d) Drugo (navedite kaj): 

Datum ustanovitve oziroma začetek 

delovanja: 

 

Prostori za delovanje: a) lastni                               b) najeti 

Kraj in datum:    žig    Podpis odgovorne osebe: 
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Program št. ______________ ___________ 
NAZIV PROGRAMA  _____________________      
(izpolniti za vsak prijavljeni program 
posebej !) 
 
Prekrižajte v kateri program sodi 
prijavljen program – za vsak program 
posebej izpolnite obrazec št. 2 
 

|       Obrazec 2- Programi

 Program  je   usmerjen   v   preprečevanje,   lajšanje   in   zmanjševanje   socialnih   stisk  
posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov , 
izvajanje programa pa je v interesu Občine Dobrna 

 Program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna 
okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno 
vključeval v vsakdanje življenje) 
 
 
 

 Programje namenjen pomoči družinam in posamezniku izven organizacije 

 Program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali 
širšo okolico 

 Program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente javnih služb s 
področja socialnega varstva 

 Sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost vključevanja prostovoljcev in 
njihovega usposabljanja) 

Izvajalec programa, izobrazba in reference: 

Odgovorni vodja programa: 

  Kraj in čas izvajanja: 

Ocenjena vrednost programa: 

VIRI FINANCIRANJA prijavljenega projekta: 

>   lastna sredstva  _________________________  

> sredstva proračuna občine      

> drugo _____________________  
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Kratek opis programa (predvideno št. vseh udeležencev, predvideno št. 
udeležencev iz Občine Dobrna, način izvajanja programa-metode izvajanja, druge 
pomembne informacije, ki dokazujejo upravičenost do denarnih sredstev na 
podlagi razpisa): 

Kraj in datum: _________________  žig Podpis:    _ 
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JR-Socialne, humanitarne in zdravstvene dejavnosti 2018 

 
Obrazec 3- Izjava 

 
 

IZJAVA 

Odgovorna oseba izvajalca programov s področja socialnih, humanitarnih in zdravstvenih 
dejavnosti izjavljam, da so zagotovljeni materialni, kadrovski in organizacijski pogoji za izvršitev 
programov, ki jih prijavljamo na razpis za sofinanciranje programov s področja socialnih, 
humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti Občine Dobrna v letu 2018. 

S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujem, da vsi podatki, ki jih navajamo v tem razpisu, 
ustrezajo dejanskemu stanju in da bomo na pisno zahtevo izvajalca razpisa dokazila dostavili 
Občinski upravi Občine Dobrna ali Nadzornemu odboru Občine Dobrna. 

 

Kraj in datum:    žig   Podpis:   _ 

 

 

 

 

 

 

 

Obvezne priloge tega obrazca so: 

1. Potrdilo    o    registraciji    izvajalca    programa    na    področju    socialnih,  
humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti.1 

2. Urejena evidenca o članstvu - iz katere mora biti razviden podatek o skupnem 
številu članov in številu članov iz Občine Dobrna . Vključen mora biti tudi poimenski 
seznam članov. 

3. Finančno ovrednoten plan dela izvajalca za leto 2018. 
4. Finančno poročilo o realizaciji programov izvajalca za leto 2017.2 

                                                           
1
 Opomba: V primeru, da potrdilo o registraciji k prijavi ne bo priloženo, bo razpisovalec slednje preverjal iz 

javno dostopnih evidenc. 
2
 Opomba: V primeru, da je bilo poročilo za l. 2017 že predloženo Občini Dobrna navedite datum predložitve 

poročila občini o realizaciji programov. 
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JR-Socialne, humanitarne in zdravstvene dejavnosti 2018 

Obrazec 4- Vzorec pogodbe 

 
OBČINA DOBRNA, DOBRNA 19, 3204 DOBRNA, davčna številka: SI71772626, matična številka: 
1358570000, ki jo zastopa župan Martin Brecl (v nadaljnjem besedilu: naročnik) 
 
in 
_________________________________, ________________________, _______________, davčna 
številka: ________________________, ki ga zastopa predsednica/k ______________________ (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec) 
 
skleneta 

POGODBO 
O SOFINANCIRANJU SOCIALNIH in HUMANITARNIH DEJAVNOSTI V OBČINI DOBRNA ZA L. 2018 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da je Občina Dobrna objavila Javni razpis za sofinanciranje socialnih, humanitarnih in zdravstvenih 
dejavnosti v Občini Dobrna za leto 2018 (Glasilo Občine Dobrna: Dobrčan št. 77, z dne 22. 3. 2018 in 
na spletni strani Občine Dobrna, https://www.dobrna.si, 

- da se je upravičenec prijavil na javni razpis s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala Komisija 
za pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini 
Dobrna, 

- da je Občina Dobrna s sklepom, z dne ___________, izvajalcu  odobrila sredstva v višini ____ EUR.  
 

2. člen 
 

Sredstva iz 1. člena pogodbe se prejemniku dodelijo iz proračuna Občine Dobrna za leto 2018, iz sicer 
iz proračunske postavke 20005, za naslednje namene v naslednjih zneskih: 
 

FINANČNA SREDSTVA ZA PROGRAM  
ZNESEK V EUR 

  

  

  

  

  

  

 
3. člen 

 
Sredstva iz 1. člena pogodbe se bodo nakazala na transakcijski račun izvajalca št.: 
___________________, odprt pri______________________. Odobrena sredstva se nakažejo na 
transakcijski račun upravičenca v proračunskem letu 2018, Zakonom o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H). Dodeljena 
sredstva po programih so namenska. 

4. člen 
 

Izvajalec se zavezuje: 

 da bo programe socialnih, humanitarnih in zdravstvenih dejavnosti, ki so predmet te pogodbe, 
izvajal skladno s strokovno doktrino;  

https://www.dobrna.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0544
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  da dodeljenih sredstev ne bo uporabljal v nasprotju z namenom dodelitve sredstev; 

 da bo naročniku najpozneje do 31. 3. 2019 podal podrobno pisno poročilo o izvajanju letnega 
programa socialnih, humanitarnih oziroma zdravstvenih dejavnosti s finančnim poročilom o 
porabi sredstev iz drugega člena te pogodbe z ustreznimi prilogami, ki izkazujejo izvršeno 
nakazilo oziroma plačilo; 

 da bo omogočil naročniku vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja namenskih sredstev; 

 da se strinja, da se podatki o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, ki so javnega značaja, 
lahko objavljajo. Pri tem se lahko objavijo osnovni podatki o namenu in prejemniku pomoči v 
skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov; 

 da bo za prijavljene programe vodil predpisano dokumentacijo in jo hranil še najmanj 10 let po 
izplačilu sredstev s strani Občine Dobrna. 

 
5. člen 

 
Naročnik lahko: 

 sofinanciranje takoj ustavi, če ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca ali ugotovi, da 
se v okviru programa izvajajo aktivnosti, ki niso predmet sofinanciranja; 

 posledično zahteva vračilo že danih sredstev v celoti ali delno skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila sredstev dalje, v kolikor izvajalec ne ravna v skladu s to pogodbo, 
predvsem pa koristi sredstva v nasprotju z določili te pogodbe. 

 
6. člen 

 
Občina Dobrna imenuje za skrbnika pogodbe Matejo Smrečnik, da jo zastopa glede vseh vprašanj, ki 
so predmet te pogodbe 

Odgovorni predstavnik s strani izvajalca pa je predsednik/ca ______________________ . 

 
7. člen 

 
Morebitne spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. 

 
8. člen 

Protikorupcijska klavzula: 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbene obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična. 
 

9. člen 
 
Stranki bosta morebitne spore izvirajoče iz te pogodbe reševali prvenstveno sporazumno, v kolikor pa 
to ne bi bilo mogoče, bo o njih odločilo pristojno sodišče v Celju. 
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10. člen 
 

Ta pogodba je sklenjena in začne veljati, ko je podpisana s strani obeh strank pogodbe. 
 
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2), izvajalec pa en (1) 
izvod.  
 

                        
Datum  podpisa: ______________    Datum  podpisa:  
Številka:         
 
NAROČNIK:       IZVAJALEC: 
Občina Dobrna 
Martin Brecl, župan 
 

 

 


