
Na podlagi 24. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006 in 58/2009), 5. člena Pravilnika o 
sofinanciranju dejavnosti neprofitnih organizacij, društev in posameznikov (Ur. list RS 12/2009) in 7. člena 
Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS št. 1/2010)  objavlja Občina Škofljica  

 
JAVNI RAZPIS  

za sofinanciranje programov neprofitnih  organizacij in društev  
v Občini Škofljica v letu 2010 

 
1.  Občina Škofljica poziva turistična in kulturna društva, veteranske organizacije, druga 

posebna društva, društva, katerih dejavnost je delo z mladino, humanitarne organizacije,… 
ki izpolnjujejo sledeče  pogoje: 

 

a) da so registrirana po Zakonu o društvih,  
b)    da imajo sedež društva  oz. sedež enote v Občini Škofljica, 
c)    da imajo urejeno dokumentacijo, kot to določa zakonodaja, 

 d)   da imajo urejeno evidenco o članstvu in evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da 
društvo nima   članarine, 

e)    da program izvajajo v Občini Škofljica oz. izven, v primeru gostovanja, 
f)  da za isti program ne kandidirajo po katerem koli drugem pravilniku o sofinanciranju 

dejavnosti s strani Občine Škofljica, 
  g)  da so občini v roku oddali finančno poročilo s prilogami o realizaciji programov društva 

v letu  2009, 
 

da oddajo vloge za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov.  
 

2.      Vloga mora vsebovati: 
a) po priloženih navodilih izpolnjeno razpisno dokumentacijo, 
b) izjavo o višini  članarine oz. izjavo, da društvo nima članarine, 
c) izjavo, da za programe, za katere društvo kandidira na tem razpisu, ne kandidira na 

drugih razpisih o sofinanciranju dejavnosti v Občini Škofljica. 
 
3.     Sofinancirali se bodo sledeči programi v obsegu sredstev : 
a) programi ostalih društev: 8.600 € 
b) turistični programi društev: 5.100 € 
c) kulturni programi društev: 6.900 € 
d) humanitarni programi društev: 4.500 € 
e) mladinski programi društev: 2.900 € 
f) programi veteranskih organizacij: 1.800 € 

        
4. Razpisna dokumentacija, mora biti urejena po vrstnem redu, ki je naveden v drugi točki 

razpisa. Vsi prijavljeni programi morajo biti izvedeni v letu 2010. 
 
5.    Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na vložišču Občine Škofljica, Šmarska cesta  3,  

Škofljica v času uradnih ur. Razpis je objavljen tudi na oglasni deski in na spletni strani 
Občine Škofljica: http://www.skofljica.si. 

       Dodatne  informacije lahko dobite med 8.00 in 11.00 uro na tel. številki: 360 16 32 ali 
na e – pošti:  joze.kastelec@obcina.skofljica.si    

 

6.  Prijave morajo prispeti najkasneje do četrtka,  15. aprila  2010 do 12. ure, v zaprti kuverti 
s pripisom: »JAVNI  RAZPIS - programi društev 2010««, na naslov: Občina Škofljica, 
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.  

 

7.  Javno odpiranje prispelih ponudb bo v petek, 16. aprila 2010 ob 9.00 uri v sejni sobi 
občine  Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. 

 
8.   Programi se bodo ocenjevali na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti neprofitnih 

organizacij, društev in posameznikov in Meril, ki so priloga pravilnika. 
 
 



 
 
9.  Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po 

odpiranju  ponudb. 
 
10. Upoštevali bomo samo vloge, ki bodo vložene pravočasno, izpolnjene po priloženih 

navodilih in na predpisani razpisni  dokumentaciji.  
 

       Z vsakim  ponudnikom, ki bo upravičen do dodelitve sredstev, bo sklenjena pogodba. 
 

 
Datum:       5. marca 2010 
Šifra:         68101-01/2010      
 
 
                                                                     Občina Škofljica, 
                                                                                                          Boštjan Rigler, l.r. 
                                                                                                       Ž U P A N 


