
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 7. 
člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 uradno prečiščeno 
besedilo, 35/2016, 26/2017) in Sklepa o začetku postopka za izbiro programov za sofinanciranje 
socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v letih 2019 in 2020 in na podlagi Pravilnika o 
sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/2012, dne 3. 2. 
2012), objavlja župan Občine Škofja Loka 
 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti  

v letih 2019 in 2020 

 

 

1. IME IN SEDEŽ NAROČNIKA 

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka 

 

2. PREDMET RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje socialnih, invalidskih ali humanitarnih 

programov v letih 2019 in 2020 v okviru razpisnih sredstev, ki jih izvajajo  registrirane 
socialne, invalidske ali humanitarne organizacije in sicer: 

– posebne socialne programe, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in 

nediskriminaciji invalidov,  

– programe socializacije uporabnikov,  

– rehabilitacijske programe, ki jih prijavitelji izvajajo za svoje uporabnike 

(terapevtske skupine),  

– programe pomoči uporabnikom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih 

delavnic in podobno),  

– programe samopomoči, namenjene odpravljanju stisk in težav posameznikov,  

– programe za dvig kakovosti življenja občanov, starih nad 69 let, 

– druge programe, s katerimi se rešuje socialne stiske ljudi,  

– preventivne programe za zdravje. 

Sredstva niso namenjena za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja (npr. 
obnova, gradnja, najem prostorov, …). 

 

3. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU  

Neprofitni prijavitelji registriranih socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti so 
lahko:  

– javne službe na področju  socialnega in zdravstvenega varstva, ki v okviru svoje 

redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih programov, 

– dobrodelne organizacije in organizacije za samopomoč kot prostovoljne in 

neprofitne organizacije, ki jih, z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave 

občanov, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,  

– invalidske organizacije, ki delujejo v javnem interesu kot prostovoljne in neprofitne 

organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da 

v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih 

invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj 

invalidov – občanov občine,  

– humanitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu kot prostovoljne in 

neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, da v njih 

izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na podlagi značilnosti 

različnih kroničnih bolezni, ki ogrožajo zdravstveni in socialni položaj bolnikov – 

občanov občine,  
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– druga društva in zavodi, ki izvajajo neprofitne programe na področju socialnih, 

invalidskih in humanitarnih dejavnosti in imajo v svojih programih elemente skrbi 
za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov. 

Prijavitelji programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

– da imajo sedež v občini in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede 

na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine,  

– imajo urejeno evidenco o članstvu,  

– da so registrirani za izvajanje socialnih, invalidskih ali humanitarnih dejavnosti in 

delujejo najmanj eno leto oz. so pridobili status o delovanju v javnem interesu na 

področju socialnega varstva, invalidskih ali humanitarnih dejavnosti;  

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske 

možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,  

– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, 

– da za programe, ki bodo financirani iz občinskega proračuna in so namenjeni širši 
lokalni skupnosti, opravijo prijavo dogodkov v lokalnem informatorju www.kam.si.  

 

4. MERILA ZA IZBOR  

V proračunu zagotovljena sredstva za javni razpis za subvencioniranje programov na 

področju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti se po kriteriju lociranosti 

sedeža organizacije delijo na dve skupini:  

 Skupina A – 70 % razpisanih sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje 

socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti se razdeli med prijavitelje, ki 

imajo sedež v občini Škofja Loka. Enako velja za medobčinske organizacije, ki 

skladno z aktom o ustanovitvi pokrivajo občane občine Škofje Loke, ter 

organizacije, ki imajo sedež svojih področnih izpostav v Občini Škofja Loka. 

 Skupina B – 30 % razpisanih sredstev na javnem razpisu za sofinanciranje 

socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti se razdeli med prijavitelje, ki 

ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev v skupino A in za občane občine izvajajo 

koristne in potrebne programe, pod pogojem, da ima taka organizacija status 

organizacije v javnem interesu pristojnega ministrstva RS. Organizacija 

članstvo dokazuje z obveznim vpogledom v seznam uporabnikov s stalnim 
prebivališčem v Občini Škofja Loka. 

Merila za ocenjevanje vlog so enaka za obe skupini prijaviteljev. Glede na vsebino 
ocenjevanja se delijo na dva sklopa in sicer na:   

 merila za vrednotenje dejavnosti organizacij ter  

 merila za vrednotenje programov, pri čemer se vrednoti največ tri (3) programe 

istega prijavitelja. 

 

5. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

Predvidena višina sredstev javnega razpisa za leto 2019 znaša 16.500 EUR.  

Predvidena višina sredstev javnega razpisa za leto 2020 znaša 16.500 EUR. 

Višina sredstev za posamezno leto bo potrjena po sprejetju in uveljavitvi Proračuna 

Občine Škofja Loka za leto 2019 oziroma za leto 2020 na proračunski postavki 4020009 
– Socialne, invalidske in humanitarne organizacije«.  

Občina Škofja Loka si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev javnega razpisa, 
skladno s sprejetim/veljavnim proračunom za posamezno leto. 

 

6. ROK ZA PORABO SREDSTEV  

http://www.kam.si/


Dodeljena sredstva za leto 2019 morajo biti namensko porabljena najkasneje do konca 

koledarskega leta 2019, sredstva za leto 2020 pa najkasneje do konca koledarskega leta 
2020, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 

Prijavitelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in bo z Občino Škofja Loka podpisal pogodbo, 

mora oddati poročilo o namenski porabi sredstev najkasneje do 15. 11. 2019 za leto 
2019 in najkasneje do 15. 11. 2020 za leto 2020.  

 

Poročilo o izvedenih programih mora vsebovati:  

 poročilo o izvedbi programov, za katere so pridobili razpisna sredstva,  

 finančno poročilo. 

 

Finančni del poročila mora temeljiti na finančno-knjigovodski dokumentaciji in potrdilih o 

izvedbi, iz katere je razvidna poraba sredstev (fotokopije računov za del sredstev, ki jih 

sofinancira Občina Škofja Loka). 

 

 

7. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE  

Rok za oddajo vlog je od 21. 12. 2018 do 31. 1. 2019.   

 

Prijavitelji morajo vloge oddati po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 

4220 Škofja Loka, ali osebno v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, 

Mestni trg 15, Škofja Loka. Za pravočasne se bodo štele tudi prijave, ki bodo zadnji dan 
roka priporočene oddane na pošto.   

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.  

 

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja 

na prednji strani ovojnice in sicer: »Ne odpiraj! - JAVNI RAZPIS – SOCIALNE, 

INVALIDSKE IN HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2019 - 2020«.  

 

8. DATUM ODPIRANJA VLOG  

Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovni sodelavec Občine Škofja Loka in ne bo javno, se bo 

izvršilo najkasneje v 8 dneh po izteku razpisnega roka. Pri odpiranju ugotavlja strokovni 

sodelavec popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V 

primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovni sodelavec 

v roku osmih dni od odpiranja vlog prijavitelje pozval, da vlogo v petnajstih dneh 
dopolnijo.  

  

9. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA  

Na podlagi poročila strokovne komisije, imenovane s strani župana Občine Škofja Loka,  

bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih s sklepom odločil 

direktor občinske uprave Občine Škofja Loka, o pritožbi zoper ta sklep pa župan Občine 

Škofja Loka.  

 

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati 
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:  

 pravilno izpolnjen prijavni obrazec Občine Škofja Loka,  

 priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi,  

 poslana v roku in na način, ki je določen v sedmi točki besedila razpisa.  

 

Zavržene bodo vloge:  

 ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila 
razpisa,  



 ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo 

razpisa in razpisne dokumentacije in ki kljub pozivu za dopolnitev ne bodo 
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge), 

 če jo bo podala neupravičena oseba.  

 

Zavrnjene bodo vloge:  

 tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v besedilu razpisa in 
razpisne dokumentacije,  

 ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile 
kot neustrezne.  

  

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 dni po 
sklicu komisije za ocenjevanje vlog.  

 

Po dokončnosti sklepov bo Občina z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o 
sofinanciranju izbranega za leti 2019 in 2020.  

 

Pogodba postane veljavna v delu, ki se nanaša na sofinanciranje programa za leto 2019, 

pod odložnim pogojem sprejetja in uveljavitve Proračuna za leto 2019, v delu ki se 

nanaša na sofinanciranje programa za leto 2020 pa pod odložnim pogojem sprejetja in 
uveljavitve Proračuna za leto 2020. 

 

V primeru, da bo v Proračunu za leto 2019 ali leto 2020 sprejeta drugačna višina od 
predvidene, se s prijavitelji vsako leto sklene aneks k pogodbi.  

  

10. RAZPISNA  DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega: 

 Besedilo razpisa. 

 Prijavni obrazec, ki vsebuje seznam obveznih prilog in dokazil (priloga 1).  

 Vzorec pogodbe (priloga 2). 

 Pravilnik o sofinanciranju socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti (Priloga 
3). 

 

Razpisna dokumentacija za razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega 

roka dosegljiva na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si ali pa jo v tem 

roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 7.30 in 15. uro, ob sredah 

med 7.30 in 17. uro, ob petkih pa med 7.30 in 12. uro v sprejemni pisarni Občine Škofja 

Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.  

  

11. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM  

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani osebno ali po telefonu 

vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v ponedeljek, torek in četrtek tudi od 13. do 15. ure in 

v sredo tudi od 13. do 17. ure, na telefon: 04/5112 330, oziroma po e-pošti: 
sabina.gabrijel@skofjaloka.si. 

 

 

  

Številka: 093-1/2018     Občina Škofja Loka 

Datum: 21. 12. 2018 Tine RADINJA, l.r. 

 Župan 
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