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Številka: 141-3/2019-3 
Datum. 16.12.2019 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Ur. l. RS 59/07, 14/08) in 6. člena Pravilnika 
o vrednotenju in sofinanciranju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in 
socialne dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih 
združenj v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 48/03) objavlja Občina Mirna Peč, Trg 2, 
8216 Mirna Peč 
 

 javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v 

 OBČINI MIRNA PEČ 
v letu 2019 

 
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje  PROGRAMOV IN PROJEKTOV S 
PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA v skupni višini 7.000,00 EUR: 
         

A) PROGRAMI S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA 
 
2. Na razpis za sofinanciranje programov se lahko prijavijo naslednji izvajalci: 
- organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, 
opredeljenih v javnem razpisu. 
 
3. Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
Izvajalci letnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

– da so registrirani v skladu z relevantno zakonodajo,  

– da imajo sedež na območju Občine Mirna Peč,  

– da izvajajo svoje programe že najmanj eno leto od razpisa,  

– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o plačani članarini,  

– da imajo izpolnjene kadrovske, prostorske in finančne pogoje, 

– da je njihovo delovanje neprofitno, 

– da izpolnjujejo druge pogoje določene z javnim razpisom,  

– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.  

Pogoj, da imajo sedež na območju Občine Mirna Peč, ne velja za tista društva in njihove 
zveze na področju humanitarne in socialnovarstvene dejavnosti, ki imajo v svojih statutih 
določeno regijsko delovanje ter imajo hkrati tudi člane, ki so občani in občanke Občine Mirna 
Peč in je njihovo delovanje v interesu Občine Mirna Peč.  

4. Kriteriji in merila za vrednotenje programov v občini in delitev finančnih sredstev iz 
občinskega proračuna so navedeni v Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju programov 
organizacij in društev na področju humanitarnih in socialne dejavnosti ter društev interesnih 
in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Mirna Peč, ki ga je sprejel 
Občinski svet občine Mirna Peč.  
 
5. Odpiranje vlog bo potekalo v roku 15 dni od zaključka razpisa, odločitev o dodelitvi 
finančnih sredstev sprejme občinska uprava Občine Mirna Peč v zakonskem določenem 
roku. Vlagatelj lahko v roku 8 dni od prejema odločitve vloži pritožbo zoper odločbo na 
župana Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč.  



 
6. Župan Občine Mirna Peč z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju, v kateri se 
časovno opredelijo roki za izplačilo sredstev in način nadzora nad porabljenimi sredstvi. 
Sredstva bodo praviloma nakazana do konca leta 2020. 
 
7. Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev programov je do vključno 
31.1.2020. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila vložena 
priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca 
razpisnega roka v sprejemni pisarni Občine Mirna Peč, vendar najpozneje zadnji dan 
razpisnega roka do 12. ure. Vse vloge morajo biti vložene na predpisanih obrazcih. 
Nepravočasne vloge se zavržejo, nepopolne vloge pa mora predlagatelj na poziv občinske 
uprave dopolniti. V kolikor predlagatelj v postavljenem roku vloge ne dopolni, se jih s 
sklepom župana zavrže.  
  
8. Izvajalci programov v Občini Mirna Peč dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti 
kuverti z oznako: “Za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva- ne 
odpiraj”, na naslov Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč. 
 
9. Predlagatelji programov lahko dvignejo razpisno dokumentacijo osebno na sedežu Občine 
Mirna Peč v času uradnih ur ali na spletni strani Občine Mirna Peč: https://www.mirnapec.si/. 
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na sedežu občine ali preko 
telefona (07) 39 36 100, pri ga. Nataši Rupnik. 
 
10. Občina Mirna Peč lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic 
razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine. 
 
 
           Župan 

     Občine Mirna Peč 
               Andrej Kastelic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                                

       


