Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 109/08 in 49/09), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti
v letu 2020
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih dejavnosti
nevladnih in neprofitnih organizacij in združenj, ki imajo sedež na območju občine Podčetrtek
oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za njene občane.
2. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Podčetrtek v proračunu za leto 2020
predvidena sredstva:
- za sofinanciranje veteranskih organizacij 850,00 EUR
- za sofinanciranje programov društev upokojencev 2.400,00 EUR
- za sofinanciranje humanitarnih društev 3.500,00 EUR.
Višina sredstev se določi tako, da se skupno število točk za posamezni program razdeli na
višino sredstev in se tako ugotovi višina točke.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.
3. Sofinancirajo se:
- programi društev upokojencev,
- programi veteranskih organizacij,
- programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov,
- programi skupin za samopomoč.
4. Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov:
- dobrodelne organizacije in društva kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so
ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov,
- invalidske organizacije in društva kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki so
ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev,
- druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju občine Podčetrtek oziroma za
njene občane izvajajo razpisane programe.
5. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke:
- izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na razpis lahko dvignete na sedežu Občine Podčetrtek,
Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, vsak delovni dan med 8. in 14. uro, dostopna je tudi na
internetnem naslovu www.podcetrtek.si, pod rubriko razpisi),
- dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Podčetrtek oziroma da izvajajo program tudi
za občane Občine Podčetrtek,
- poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2019,
- program dela in finančni načrt za leto 2020,
- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, seznam članov z območja občine
Podčetrtek (ime, priimek in točen naslov oziroma samo število članov – kadar to zahteva
varstvo osebnih podatkov).
6. Merila za dodelitev sredstev so:
- kvalitete in zahtevnost programov,
- število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Podčetrtek.
7. Rok za predložitev prijav je do vključno 08. april 2020. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Javni razpis za socialne in humanitarne programe” na naslov Občina

Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski
upravi 10. aprila 2020.
8. O izboru izvajalcev in višini sredstev bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od izteka
roka za prijavo na javni razpis. Predlog o delitvi sredstev pripravi Komisija Odbora za
družbene dejavnosti, odločitev o dodelitvi sredstev sprejme tajnik občinske uprave, o pritožbi
odloča župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
9. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/818 27 86, ga. Simona
Šelekar).
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