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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA 
SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI TREBNJE ZA LETO 2019 

 
Področji 
 
 
 PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA DRUGIH RANLJIVIH 

SKUPIN 
 PROGRAMI DRUŠTEV UPOKOJENCEV S SEDEŽEM V OBČINI 

TREBNJE 
 
Razpisna dokumentacija vsebuje: 

1. Besedilo javnega razpisa (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 35/19, dne 31. 5. 
2019) 

2. Navodila 
3. Prijava na javni razpis (obr. SPL in obrazec A) 
4. Vzorec pogodbe 

 

ROK ZA ODDAJO VLOG:  1. 7. 2019 

 
 
 
Dodatne informacije:  
 
Kontaktna oseba: Majda Šalehar 
Tel: 07 34 81 133  
E-pošta: majda.salehar@trebnje.si 
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NAVODILA: 

 
I.  RAZPISNI ROK se prične z objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS in se zaključi 

dne  26. 6. 2019. 
 

II.  VSEBINA VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG:  
 

Vloge morajo vsebovati: 
 izpolnjen obrazec z vsemi potrebnimi podatki, kot izhaja iz obrazca - 

Obrazec SPL  – »Splošni podatki«, oziroma SPL_ upokojenska društva za 
društva upokojencev;  

 izpolnjene obrazce z oznako »A« – vloga lahko vsebuje več obrazcev, in 
sicer se nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti za vsak 
program posebej. 

 obvezne priloge (so navedene na posameznem obrazcu). 
 
Način oddaje vloge: 

 Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje do roka na sedež 
naročnika Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga je pravočasna, 
če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko. 

 Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi 
izpolnjenimi podatki in prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom 
»PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – SOCIALNO VARSTVO 2019«. Na hrbtni 
strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.  

 Vloge, ki bodo prispele po roku, bodo neodprte vrnjene naslovniku.  
 Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 

 
III.  PREDMET POSAMEZNIH PODROČIJ TER MERILA IN KRITERIJI PRI OBRAVNAVI 

VLOG:  
 

Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih programov 
naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v 
številu programov so možna le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje. 

 
1. PROGRAMI SOCIALNEGA VARSTVA DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN:    

- Programi na področju humanitarne dejavnosti,  
- Programi za delo z zasvojenimi,   
- Preventivni programi 

 
2. PROGRAMI DRUŠTEV UPOKOJENCEV S SEDEŽEM V OBČINI TREBNJE 

 
 
Pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje programov socialnega varstva drugih ranljivih 
skupin in programi društev upokojencev se upoštevajo:  

 
- splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka, 
- dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih programskih sklopih, 
- merila za sofinanciranje programov društev, ki nimajo sedeža v občini Trebnje. 
 
Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz 
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju 
socialnega varstva v občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10); sofinancira se do 
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50 odstotkov vrednosti posameznega izvedenega programa, preostala sredstva mora 
izvajalec pridobiti sam iz drugih virov. Izjema so nekateri občinski programi, ki so v posebnem 
interesu občine Trebnje  in so opredeljeni v pravilniku.  
 
Splošna merila, ki veljajo za vse prijavljene programe oziroma projekte so naslednja:  
- kvaliteta in realnost predloženega programa 
- sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu  
- finančna konstrukcija programa  
- poseben interes občine.  
 
Dodatna merila so opredeljena v navedenem pravilniku za vsak prijavljen sklop posebej 
(programi humanitarnih in invalidskih organizacij, programi za starejše, programi za otroke in 
mladino, programi za preprečevanje zasvojenosti, programov za družino, programi za razvoj 
prostovoljnega dela, programi letovanja zdravstveno in socialno ogroženih.  
 
Pri financiranju upokojenskih društev s sedežem v občini Trebnje, se sredstva razdelijo še 
glede na:   
-     število jubilantov in obdarovancev v letu 2019, 
-     število članov posameznega društva, 
-     število udeležencev posameznega programa. 
    
Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti 
posameznih programov in projektov. Programi in projekti se točkujejo. Vrednost točke se določi 
v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja 
posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti 
točke. Ne glede na število zbranih točk in vrednosti točk, se posamezen program oz. projekt 
sofinancira največ do 50% ocenjene vrednosti programa, izjema so programi, kot so letovanje 
socialno ogroženih otrok, projekt Zdrave občine in programi društev upokojencev, ki lahko 
prejmejo do 100 % vrednosti programa.  

 
IV. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV:  

 
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo 
dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. Strokovna komisija bo opravila 
vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa.  
Izvajalcem letnega programa socialnega varstva izda direktor občinske uprave sklepe o 
izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja ter o neizbranih programih. 
Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi 
župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem postopku.  
Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin programov in investicij socialnega varstva sklene 
pogodbe za tekoče koledarsko leto, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in 
obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa 
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.  
Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih (15) dneh od prejema pogodbe v podpis, 
se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje. 
 

       V.      DODATNE INFORMACIJE:  Majda Šalehar, tel. 07 34 81 133  
 
 
Želimo vam uspešno delo pri izpolnjevanju vlog za predložitev na javni razpis! 
 
OBČINSKA UPRAVA OBČINE TREBNJE 


