
št. 81 / 2019

 Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi 7. člena Statuta Ob-
čine Dobrna (Ur. l. RS, št. 55/2017), 4. člena Pravilnika o so� nanciranju pro-
gramov na področju turizma v Občini Dobrna (Ur. l. RS, št. 32/05, 22/2010), 
Letnega programa turizma za izvedbo javnega razpisa za so� nanciranje 
programov na področju turizma v Občini Dobrna za leto 2019 in na pod-
lagi Odloka o Proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Ur. l. RS, št. 16/2019), 
objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU SOCIALNIH, 

HUMANITARNIH IN ZDRAVSTVENIH DEJAVNOSTI V OBČINI DOBR-
NA ZA LETO 2019

1.)  Višina sredstev
Občina Dobrna objavlja javni razpis za dodelitev � nančnih sredstev iz 
občinskega proračuna za so� nanciranje programov in projektov na po-
dročju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti v Občini Do-
brna za leto 2019. Skupni znesek razpisanih sredstev za leto 2019 na pro-
računski postavki 20012 (Ostali programi, spec. zavodi in društva) znaša 
4.700,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019, 
za namene, za katere so bila dodeljena.

2.)  Pravica do so� nanciranja
Pravico do so� nanciranja programov in projektov na področju humani-
tarnih, socialnih in zdravstvenih dejavnosti imajo izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Dobrna, delujejo na njenem območju in vključu-

jejo občane s stalnim prebivališčem v Občini Dobrna oziroma ne gle-
de 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 � nančne, materialne, kadrovske in organizacijske 

možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da občini vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji progra-

mov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega razpisa niso namenjena za so� -
nanciranje investicij v prostore društev.
Izvajalci programov na področju humanitarnih, socialnih in zdravstvenih 
dejavnosti, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne pri-
javijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2019 
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 de-

javnosti na področju socialnega varstva,
- društva na področju zdravstva, socialnega varstva in humanitarne de-

javnosti registrirana v skladu z zakonom o društvih,
- prostovoljne in nepro� tne organizacije, ki delujejo na podro-

čju socialnega in zdravstvenega varstva, ter humanitarne orga-
nizacije 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 Pra-
vilnika o so� nanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Do-
brna (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 ja-
sne 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 orga-
nizacije - do 50 točk,

-   program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraže-
vanja za člane ali širšo okolico do - 10 točk,

-   program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje ele-
mente javnih služb s področja socialnega varstva - do 50 točk,

-   sodelovanje prostovoljcev o izvajanju programa (možnost vključeva-
nja 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 raz-
pis 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 � nanciranja. Vrednost točke se določi v 
sorazmernem deležu glede na skupno število točk za posamezne vsebi-
ne 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 pro-
grama.

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 29. 4. 2019 do 12.00 ure. Za 
pravočasno predložene se štejejo prijave, ki bodo najkasneje 29. 4. 2019 
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 po-
trebno priložiti zahtevane priloge. O izboru in višini sredstev bodo izva-
jalci 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 Ob-
čine Dobrna ali pa pošljejo priporočeno na naslov: Občina Dobrna, Dobr-
na 19, 3204 Dobrna, s pripisom: NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS SOCIALNE, 
HUMANITARNE IN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI DOBRNA ZA 
LETO 2019! ter s pripisanim naslovom pošiljatelja. Komisija bo prispele 
prijave na javni razpis odpirala 7. 5. 2019 ob 10.00 uri v prostorih Občine 
Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Odpiranje prijav ni javno. 

7.) Informiranje
Vse dodatne informacije o javnem razpisu, razpisnih pogojih in razpisni 
dokumentaciji so na voljo v času uradnih ur na Občini Dobrna, pri Mateji 
Smrečnik, na telefonski številki: 03/ 780 10 53 ali po elektronski pošti na 
naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si .

Župan Občine Dobrna,
Martin Brecl

JAVNI RAZPISI


