Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo
na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto
2018, (Uradni list RS, št. 23/18), Občina Cerkno objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij,
ki delujejo na območju Občine Cerkno v letu 2018
1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, ID št. za DDV: SI54677696.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranja dejavnosti na področjih socialnega, zdravstvenega
in invalidskega varstva in sicer:
reševanje ogroženih ljudi in življenj,
lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav,
izboljšanje socialnega položaja,
krepitev zdravja,
preprečevanje poslabšanja socialnega položaja,
preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo,
ustvarjanje možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično
boleznijo,
uveljavljanje človekovih pravic invalidov,
vključenost invalidov v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju,
nediskriminacija invalidov,
vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti,
avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev,
ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov,
socialna pravičnost in enake možnosti invalidov.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za sofinanciranje programov redne, zakonsko obvezne dejavnosti
organizacij, za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov ter sredstva za sofinanciranje investicij.
3. Upravičenci:
Na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na
območju občine Cerkno v letu 2018, se lahko prijavijo humanitarna društva ter zveze društev, v katerih
njihovi člani po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti opravljajo humanitarno dejavnost na
področjih socialnega in zdravstvenega varstva, društva ali zveze društev, ki delujejo na področju
invalidskega varstva in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje humanitarnih oz. invalidskih dejavnosti.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci:
da imajo sedež v občini Cerkno,
da imajo organizacije, ki nimajo sedeža v občini Cerkno in delujejo na področju več
občin, regije ali države, vpisane tudi člane oz. uporabnike iz občine Cerkno (v tem primeru se
financiranje izvaja po številu članov iz občine Cerkno),
da so registrirani za opravljanje predlagane humanitarne oz. invalidske dejavnosti ter da
s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti,
da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto (društva),
da organizacije, ki pridobijo sredstva, občinski upravi vsako leto do 31. marca redno
dostavljajo poslovno poročilo za preteklo leto.
5. Merila in kriteriji
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa ter merila in kriterije iz
pravilnika.
6. Višina razpisanih sredstev:

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij v letu
2018 znaša 2.508,00 EUR.
7. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu, za katerega bodo odobrena in v
plačilnih rokih, kot jih določa veljavni zakon o izvrševanju proračuna.
8. Razpisni rok:
Razpis rok prične teči 23. 4. 2018 in se zaključi 14. 5. 2018.
9. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
besedilo javnega razpisa,
pravilnik o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij v občini
Cerkno,
prijavni obrazec,
vzorec pogodbe.
Celotno besedilo razpisa se objavi na spletni strani Občine Cerkno, povzetek razpisa pa na Radiu
Odmev. Razpisno dokumentacijo lahko izvajalci v razpisnem roku dvignejo na sedežu Občine Cerkno
ali na spletni strani: http://www.cerkno.si/.
10. Oddaja in dostava vlog:
Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vloga mora biti poslana ali dostavljena na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
najkasneje do 14. 5. 2018 do 15. ure oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka. Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, na prednji strani označeni z napisom »NE
ODPIRAJ – razpis humanitarna«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden polni naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
Prijava v nepravilno opremljeni kuverti bo s sklepom zavržena.
11. Obravnava vlog:
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo opravila postopek
odpiranja prispelih vlog v prostorih občine 16. 5. 2018. Odpiranje ne bo javno.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik. Vloga, ki je ne bo vložila upravičena oseba ali
vloga, ki ne bo pravočasna, bo zavržena. Če vloga ni popolna, občinska uprava obvesti predlagatelja, ki
mora vlogo v 5-ih dneh dopolniti, v nasprotnem primeru bo vloga zavržena.
12. Postopek obravnavanja vlog:
Ob upoštevanju pogojev in meril za vrednotenje dejavnosti občinska uprava pripravi predlog razdelitve
razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje v ta namen zagotavlja proračun občine za tekoče leto.
Predlog razdelitve sredstev obravnava in sprejme Odbor za družbene in društvene dejavnosti. O izidu
razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni z odločbo v 30 dneh od potrditve predloga razdelitve
sredstev.
Župan bo z izbranimi izvajalci programov sklenil pogodbe o sofinanciranju dejavnosti v letu 2018.
13. Dodatne informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Cerkno, kontaktna oseba Jožica Lapajne,
tel.: 05/ 373 46 47, e-pošta: jozica.lapajne@cerkno.si.
14. Ostale določbe:
Izvajalec dejavnosti je dolžan na naslov občine najkasneje do 15. 11. 2018 dostaviti zahtevek z dokazili
o porabi sredstev za izplačilo drugega obroka sredstev ter delno poročilo o realiziranem programu, do
31. 3. 2019 pa končno finančno in vsebinsko poročilo za leto 2018.
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