
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče objavlja na podlagi Pravilnik o sofinanciranju 

programov društev širšega pomena (Uradni vestnik Občine Moravče,  št. 3/17),  

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV ŠIRŠEGA POMENA 

2017 

 

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA 

Naročnik javnega razpisa je Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče. 

 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV 

Predmet javnega razpisa so programi društev, ki jih ostali pravilniki o sofinanciranju programov in 

projektov iz proračuna Občine Moravče ne opredeljujejo. Na podlagi tega javnega razpisa se 

sofinancirajo le tisti programi, ki jih ni mogoče umestiti na področje kulture, športa in humanitarne 

dejavnosti. Sofinancirajo se le programi tistih društev, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo na javni 

razpis za društvene projekte. Izvajalci programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega javnega 

razpisa so društva, ki s svojim delovanjem dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost občini 

Moravče in pomenijo dvig kakovosti življenja svojih članov. 

 

Občina Moravče je za sofinanciranje programov društev v letu 2017 namenila 2.000,00 EUR.  

 

3.  RAZPISNI POGOJI 

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da imajo sedež v Občini Moravče, 

- da ima izdano veljavno odločbo Državnega organa, da deluje v javnem interesu ali ima več kot 

300 članov, 

- da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti, 

- da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Moravče, 

- imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove dejavnosti, 

- da delujejo že najmanj eno leto, 

- da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa 

Zakon o društvih, 

- da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov. 

 

Na podlagi tega javnega razpisa se sofinancirajo le tisti programi, ki jih ni mogoče umestiti na 

področje kulture, športa in humanitarne dejavnosti. 

Na podlagi tega razpisa se sofinancirajo le programi tistih društev, ki ne izpolnjujejo pogojev za 

prijavo na javni razpis za društvene projekte. 

 

4. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH SREDSTEV 

Prijavljeni programi morajo biti realizirani v letu 2017, dodeljena sredstva pa morajo biti porabljena 

do 31.12.2017. 

 

5. RAZPISNI ROK 

Rok za prijavo je 30.05.2017. 

 

6. NAČIN DOSTAVE VLOGE ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 

Vlogo- prijavo za sofinanciranje posameznih programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih 

obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. 

 



 
 

Vlogo je potrebno poslati na naslov: Trg svobode 4, 1251 Moravče, v zaprti ovojnici s svojim 

naslovom in s pripisom JR PROGRAMI 2017- 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 vložišču Občine Moravče do zaključka uradnih ur 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 ter določitev predloga višine sofinanciranja opravi 

strokovna tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo odpirala vloge 

01.06.2017. 

 

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 

izvajalec 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 bila 

navedena v tem javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.  

 

Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik 

in člani komisije. 

 

Na podlagi tega predloga občinska uprava izda za vsako društvo odločbo, s katero v 30 dneh po 

končanem razpisu obvesti društva o izidu razpisa. 

 

Zoper to odločbo je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. 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: 

Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče. 

 

Kontaktna oseba: Anuška Podvršič, telefonska številka: 01 72 47 141, elektronski naslov: 

anuska.podvrsic@moravce.si. 

 

9. INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI 

Predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na sedežu Občine 

Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani 

Občine Moravče (www.moravce.si). 

 

Številka: 430-0056/2017-1 

Datum: 15.05.2017 

                                                                                                            Martin Rebolj l.r. 

                                                                                                                  Župan 

 

 

 


