
Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 s spr.) in Pravilnika 

za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se 

sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora (UVG, štev. 11/01) objavlja  

 

Javni razpis zbiranja predlogov preventivnih projektov in projektov ter programov 

humanitarnih organizacij, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Kranjska Gora  
 

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.  

2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin: 

- dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano 

tudi humanitarno dejavnost  

- izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih 

stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov  

- izvajanje preventivnih projektov za predšolske otroke, ter preventivnih programov za učence, 

dijake in mladostnike  

- drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.  

3. Vrednost sredstev razpisa: 

-  9.500,00 EUR za preventivne projekte na področju dela z mladimi in  

-  9.000,00 EUR za projekte ter programe humanitarnih organizacij  

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019. 

4. Pogoji sofinanciranja: Predlagatelj za projekte ter programe humanitarnih organizacij mora za 

izvajanje projekta oz. programa zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja iz drugih virov. Na javni 

razpis se lahko prijavijo humanitarna in invalidska društva ter organizacije, društva, zavodi, skladi, 

gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane 

za opravljanje humanitarnih dejavnosti oz. dejavnosti predlaganih preventivnih programov in 

posamezni samostojni izvajalci, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter 

izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da imajo sedež v Občini Kranjska Gora,  

- da so registrirani za opravljanje predlagane preventivne oz. humanitarne dejavnosti ter da s svojim 

dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost (reference),  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev 

načrtovani aktivnosti,  

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

določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,  

- društva, ki ponovno kandidirajo, da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o 

realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,  

- humanitarna društva, ki nimajo sedeža v občini Kranjska Gora in delujejo na področju več občin, 

regije ali države, da imajo članstvo oz. uporabnike tudi iz občine Kranjska Gora 

5. Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne 

dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na Občini Kranjska Gora ali na spletnih straneh 

www.kranjska-gora.si 

6. Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko 

ali oddati osebno na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora, najkasneje do 

5.4.2019. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov prosilca in pripis "ne odpiraj- Javni 

razpis - socialno varstvo 2019". Vloge, ki bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane.  

7. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi pogojev in 

meril za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, 

ki se sofinancirajo iz proračuna občine Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne bo javno. Ponudniki 

bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi. Z izvajalci preventivnih 

projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij bo župan občine Kranjska Gora 

sklenil pogodbe o sofinanciranju.  

8. Informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc-Rabič, tel.: 04 5 809 809, lahko pa nam pišete tudi 

na el. naslov: vlasta.kumavc@kranjska-gora.si. 

 

 

Datum: 21.2.2019                                                                                               Janez Hrovat, župan 

Številka: 122-7/2019-4 
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