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Občina Mokronog-Trebelno na podlagi  99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A), 
Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 (Ur. list RS št. 27/2018 in Uradno 
glasilo e-občina št. 9/2018 in 2/2019), 6. člena Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje 
programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-
Trebelno ( Ur. list RS, št. 23/08, 104/2009 in 97/2011) in Letnega programa socialnega varstva za 
leto 2019 objavlja 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA SOCIALNEGA IN 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI MOKRONOG-TREBELNO ZA LETO 2019 

 
 

1.  Naziv in sedež naročnika:  
Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. 
 

2.  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih področij:  

1. Programi na področju humanitarne dejavnosti v okvirni višini 1.000 EUR, in sicer: 
- programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem 

zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja; 
- programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom; 
- programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim 

posameznikom in družinam; 
- programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne 

izključenosti; 
- programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi 

programi pomoči osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam; 
- programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje 

kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s 
kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost. 

 
2.      Preventivni programi v okvirni višini 3.000 EUR, in sicer: 

- programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v 
bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; 

- preventivni programi za otroke in mladostnike; 
- preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah; 
- preventivni programi za družine; 
- drugi programi, ki so predlagani na podlagi analiziranih potreb in izraženih socialnih 

težavah; 
 
3.      Programi, ki so v posebnem interesu občine v okvirni višini 6.000 EUR, in sicer: 

- medobčinski projekt »Zdrave občine«; 
- letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok iz občine Mokronog-Trebelno 
- projekt »Starejši za starejše«. 
 

3.  Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: 
- javni socialno varstveni zavodi, 
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi 

reševale socialne stiske in težave občanov  občine, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, 
ali verske skupnosti, 

- humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske 
skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, 

- organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z 

zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe 

svojih občanov; 
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- invalidske organizacije, 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, 

- druga društva, ki izvajajo občinske programe  na področju socialnega in zdravstvenega varstva 

ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane občine, ob pogoju, da so 

registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega in zdravstvenega varstva. V 

primeru, da nimajo ustrezne šifre podrazreda, pa priložijo statut oziroma ustanovitveni akt iz 

katerega je razvidno, da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega 

in zdravstvenega varstva. 

ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da imajo sedež ali podružnico v občini Mokronog-Trebelno oziroma ne glede na sedež, če je 

program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine  (invalidske in 
dobrodelne organizacije, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije - 
upošteva se število članov iz občine oz. delež virov financiranja vseh občin oziroma 
maksimalna višina sofinanciranja opredeljena v letnem programu), aktivno vključevanje 
občanov je natančneje opredeljeno v pravilniku, 

- da so registrirane in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno 
v ustanovitvenih aktih, 

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih programov, 

- se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, 
- prijavljajo program ali projekt socialnega in zdravstvenega varstva, ki je predmet javnega 

razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za 
izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih 
virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, ..),  

- da na področju izvajanja programov in projektov, ki so predmet tega pravilnika, delujejo že 
najmanj eno leto pred objavo razpisa, 

- da za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije, ki pravi: Naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s 
subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, 
član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.  
 

Prijavitelji lahko na posameznem področju prijavijo največ tri različne programe 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. 
 
4.  Merila in kriteriji za dodelitev sredstev: 
Izbrani izvajalci bodo izbrani na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje in izbor programov in 
projektov socialnega in zdravstvenega varstva v občini Mokronog-Trebelno, ki so sestavni del 
Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva v Občini Mokronog-Trebelno ter usmeritev v Letnem programu socialnega 
varstva za leto 2019.  
 
 
5. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2019 za 
sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa je 10.000 EUR in sicer za programe na posameznih 
področjih: 

1. programi na področju humanitarne dejavnosti v višini 1.000 EUR, 
2. preventivni programi v višini 3.000 EUR in 
3. programi, ki so v posebnem interesu občine v višini 6.000 EUR. 
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V kolikor po vrednotenju prijavljenih programov javnega razpisa ostanejo na posameznem 
programskem področju nerazdeljena sredstva, jih lahko strokovna komisija prerazporedi na drugo 
programsko področje. 
 
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:  
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo 
proračunskih sredstev. 
 
7.  Prevzem razpisne dokumentacije: 
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno – v 
sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebelno: 
http://www.mokronog-trebelno.si . 
 

8.  Rok in način predložitve vlog:  
Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 15.4.2019. Na pošti oddane 
vloge morajo biti oddane priporočeno s poštnim žigom, najpozneje z datumom 15.4.2019. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in ustrezno označene. Na prednji strani mora biti 
izpisano: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom »NE ODPIRAJ – 
PRIJAVA NA JR SOCIALNO VARSTVO«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov 
prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja 
vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 
 
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:  
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v 
pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje 
popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Komisija predlog posreduje županu, ki izda 
sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Hkrati s sklepom o izboru se pozove prejemnika k podpisu 
pogodbe o sofinanciranju 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. Zoper izdan sklep ni pritožbe v upravnem postopku, je pa dopustna 
tožba na Upravno sodišče RS v Ljubljani, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve sklepa pisno ali ustno na 
zapisnik pri Upravnem sodišču. Predmet tožbe pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov in 
projektov socialnega in zdravstvenega varstva. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi 
prijavitelji. 
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa. 
 
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:  
Mateja Vrabec, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si . 
 
Številka: 129-0001/2019 
Datum: 18.2.2019 
                                         Župan 

                                                                                                                Anton MAVER 
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