
OBČINA MORAVČE    
Občinska uprava Tel. 01/724-71-40, fax 01/723-10-35 

Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: obcina@moravce.si 
    

 
Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče objavlja na podlagi 2. člena Pravilnika o sofinanciranju 
humanitarnih programov v občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/17) 

 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2020 

 

 
1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA 
Naročnik javnega razpisa je Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. 

 
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev, združenj in organizacij, ki delujejo kot: 

• splošne dobrodelne organizacije, 

• organizacije za kronične bolnike, 

• organizacije za samopomoč in 

• invalidske organizacije. 
Proračunska sredstva v višini 8.000,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 10109 Socialna 
društva, skladno s sprejetim Odlokom o proračunu Občine Moravče za leto 2020 (Uradni vestnik Občine 
Moravče, št. 9/19). 

 
3. RAZPISNI POGOJI 

 
Na javni razpis se lahko prijavijo društva, združenja in organizacije, ki so registrirane za izvajanje 
humanitarnih dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:  

• imajo sedež v Občini Moravče ali imajo sedež izven Občine Moravče, vendar so njihovi člani tudi 
občani Občine Moravče,  

• prijavijo program, ki je predmet razpisa, 

• program izvajajo na območju občine Moravče ali izven nje in v njem aktivno sodelujejo člani 
društva, ki izhajajo iz Občine Moravče,  

• so ustanovljene v skladu z veljavnim zakonom in imajo registrirano vsaj eno od dejavnosti iz 3. člena  
              tega pravilnika, 

• imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti, 

• imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove dejavnosti, 

• delujejo že najmanj eno leto. 

 
Izvajalci, ki v letu 2019 niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti, ne morejo kandidirati na javnem 
razpisu za leto 2020. 

 
4. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH SREDSTEV 

 
Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu 2020, dodeljena sredstva pa morajo biti 
porabljena do 31.12.2020. 

 
5. RAZPISNI ROK 

 
Rok za prijavo na javni razpis je od 23.12.2019 do vključno 3.2.2020. 
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6. NAČIN DOSTAVE VLOGE ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 

 
Vlogo za sofinanciranje posameznih programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih (razpisna 
dokumentacija) in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. 

 
Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, v zaprti ovojnici s 
svojim naslovom in s pripisom JR HUMANITARNI PROGRAMI 2020- NE ODPIRAJ. 

 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti s 
priporočeno pošiljko, ali če je bila oddana v Glavni pisarni Občine Moravče, Vegova ulica 9, Moravče, do 
zaključka poslovnega časa občine na zadnji dan roka za oddajo vlog. 

 
7. ODPIRANJE  IN  OBRAVNAVA  PRISPELIH  VLOG  TER  OBVEŠČANJE  O  IZIDU 

JAVNEGA RAZPISA 

 
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog s predlogom 
izbora programov in projektov ter določitev predloga višine sofinanciranja, pa v skladu s tem pravilnikom 
opravi strokovna tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo odpirala vloge 6.2.2020.  
Komisija posamezno društvo, ki je oddalo nepopolno vlogo, pisno pozove k dopolnitvi vloge. Društvo 
mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo društvo v tako 
določenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže.  
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena 
v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda 
popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.  
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani 
komisije.  
Na podlagi tega predloga občinska uprava izda za vsakega prejemnika sredstev odločbo, s katero 
najkasneje v 30 dneh po končanem razpisu obvesti vse prijavljene o izidu razpisa.  
Zoper to odločbo je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Odločitev župana je 
dokončna.  
Po pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju izbrani upravičenci sklenejo pogodbo o sofinanciranju, ki jo 
podpiše župan. 

 
8. NAVEDBA OSEB, POOBLAŠČENIH ZA DAJANJE INFORMACIJ 

 
Informacije in navodila za sodelovanje pri javnem razpisu dobijo zainteresirani kandidati na sedežu: 
Občine Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Kontaktna oseba: Alenka Prelovšek, telefonska številka: 
01/724-714-0. 
 

 
9. INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI 

 
Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v poslovnem času na sedežu Občine Moravče, 
Vegova ulica 9, 1251 Moravče. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Moravče, 
na povezavi www.moravce.si. 

 
Številka: 430-0247/2019-2  
Datum: 6.12.2019 

 
Dr. Milan Balažic l.r. 

Župan 
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