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1. UVOD
Občina Poljčane objavlja javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz
proračuna občine Poljčane v letu 2018.
Osnova za objavo javnega razpisa je Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih društev iz
proračuna občine Poljčane (Uradni list RS št. 125/2007, 10/2011, 13/2017).

2. UPRAVIČENCI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
Za sofinanciranje humanitarnih društev lahko kandidirajo društva, ustanovljena po
določilih Zakona o društvih, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno humanitarno
dejavnost in so:
 splošne dobrodelne organizacije,
 organizacije za kronične bolnike,
 organizacije za samopomoč,
 invalidske organizacije.
Društva morajo za kandidaturo za sofinanciranje humanitarnih društev izpolnjevati še
naslednje pogoje:
–

so ustanovljene v skladu z veljavnim zakonom in imajo registrirano humanitarno
dejavnost

–

imajo sedež v Občini Poljčane ali imajo sedež v drugi občini in vključujejo najmanj 7
članov s prebivališčem na območju Občine Poljčane,

–

imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,

–

imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove dejavnosti,

–

delujejo najmanj eno leto.

Humanitarna društva, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na razpis ne prijavijo ali
se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2018 ne bodo upravičena do
namenskih sredstev proračuna Občine Poljčane .

3. ZAGOTOVLJEN OBSEG IN NAMEN PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2018
3.1. Sofinanciranje socialne dejavnosti splošnih dobrodelnih organizacij
Občina Poljčane z Odlokom o proračunu Občine Poljčane za leto 2018 zagotavlja
proračunska sredstva na proračunski postavki 20462-Sofinanciranje OZRKS za
sofinanciranje socialne dejavnosti splošnih dobrodelnih organizacij, ki aktivno delujejo
na območju občine Poljčane v skupni višini 6.880,00 EUR.
Ta sredstva se namenijo za:
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sofinanciranje programov in delovanja območnih organizacij v višini 4.800,00
EUR,
sofinanciranje programov in delovanja krajevnih organizacij v višini 2.080,00
EUR.

Do sofinanciranja so upravičene splošne dobrodelne organizacije, ki na območju občine
Poljčane aktivno izvajajo programe, ki so namenjeni posameznikom, družinam in skupinam
prebivalstva, ki si ne morejo zagotoviti sredstev za preživljanje iz razlogov, na katere
sami ne morejo vplivati.
Ti programi so:
 zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne pomoči,
 razdeljevanje prehrambenih paketov,
 razdeljevanje intervencijskih zalog hrane za najbolj ogrožene osebe Skupnosti
(EU),
 skrb za boljšo kakovost življenja starejših ljudi (srečanja starejših oseb,
obiskovanje starejših, bolnih, invalidov in osamljenih oseb na domu, …)
 razdeljevanje enkratnih finančnih pomoči za socialno ogrožene posameznike in
družine,
 zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev prizadetim v različnih naravnih in
drugih nesrečah, ko posamezniki ali družine ostanejo brez svojega doma ali pa
potrebujejo takoj humanitarno pomoč,
 organizacija krvodajalstva,
 akcije zbiranja finančnih sredstev za točno določen namen pomoči potrebnim,…
3.2. Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih društev
Občina Poljčane zagotavlja z Odlokom o proračunu Občine Poljčane za leto 2018, na
proračunski postavki 20461- Sofinanciranje društev s področja socialnega varstva,
proračunska sredstva, ki so namenjena sofinanciranju humanitarnih društev v občini
Poljčane in humanitarnim društvom, ki imajo sedež v drugih občinah in vključujejo
najmanj 7 članov s prebivališčem na območju občine Poljčane, v skupni višini 2.800,00
EUR.
Ta sredstva se namenijo za:
 sofinanciranje programov društev, določenih s pravilnikom, v višini 1.500,00 EUR,
 sofinanciranje delovanja društev, v višini 780,00 EUR,
 sofinanciranje drugih programov društev, v višini 520,00 EUR.

3.2.1. Sofinanciranje delovanja humanitarnih društev

S proračunskimi sredstvi se humanitarnim društvom sofinancira delovanje društva.
Društva lahko pridobijo sredstva glede na:
 Število članov dejavnosti v preteklem letu, s stalnim prebivališčem na območju
občine Poljčane . Kot član društva se šteje oseba, ki je v skladu z določili Zakona o
društvih podpisala pristopno izjavo za članstvo v društvu in je v preteklem
koledarskem letu poravnal članske obveznosti v društvu.
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Merila za točkovanje:
Razred

Število članov

Število točk

1.

7-50

40

2.

51-100

60

3.

101-200

80

4.

201 in več

100

 Število članov društva z motnjami v duševnem razvoju. Društvo pridobi za člana iz
območja občine Poljčane z motnjami v duševnem razvoju eno dodatno točko za
vsakega takega člana.
 Status društva v javnem interesu. Društvo, ki ima pridobljen status društva v
javnem interesu pridobi dodatno 10 točk.
 Sedež društva v občini Poljčane. Društvo, ki ima sedež društva v občini Poljčane,
pridobi dodatno 250 točk za delovanje.

3.2.2. Sofinanciranje programov društva
S sredstvi občinskega proračuna občine Poljčane se sofinancirajo programi, katerih
izbor opravi komisija in se točkuje po pravilniku. Komisija upošteva enakomerno
zastopanost vseh kandidatov in ocenjuje stroške programov. Programi morajo imeti
vsebino, ki jo določa dejavnost društva, morajo biti jasno, vsebinsko in časovno
opredeljeni, stroškovno ocenjeni in z izdelano finančno konstrukcijo.
Kandidati lahko dobijo točke za:
 Organizacijo prireditev
Kot prireditve se upoštevajo dobrodelne, športne, kulturne in druge neprofitne
prireditve ali prireditve za predstavitev dejavnosti društva širši javnosti, ki jih je
organiziralo društvo v preteklem letu.
Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne,
športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba
brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
 Organizacijo seminarjev in drugih izobraževalnih programov
Kot seminarji in drugi izobraževalni programi se upoštevajo strokovno vodeni
programi, namenjeni izobraževanju članov in njihovih svojcev ter širše javnosti, ki jih
je organiziralo društvo v preteklem letu.

 Udeležba na seminarjih in drugih izobraževalnih programih
Točkuje se udeležba članov in njihovih svojcev, po napotilu pristojnega organa na
seminarjih in drugih izobraževalnih programih v preteklem letu. Točkuje se število
udeležencev iz območja Občine Poljčane.
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 Organizacija izletov in ekskurzij
Točkuje se udeležba članov in njihovih svojcev na izletih in ekskurzijah, ki jih je
organiziralo društvo. Točkuje se število udeležencev iz območja Občine Poljčane.
 Izvedba rednih srečanj skupin za samopomoč
Kot redna srečanja skupin za samopomoč se štejejo srečanja članov in voditeljev
skupin, najmanj v obsegu 20 srečanj na leto.
 Organizacija rednih srečanj članov
Kot redna srečanja se upoštevajo organizirana druženja članov, ki jih je
organiziralo društvo, kot so sestanki, občni zbori, srečanja, delavnice, družabne
igre in drugo po izboru komisije. Točkuje se udeležba članov in njihovih svojcev s
stalnim prebivališčem na območju Občine Poljčane.
 Izdaja biltenov, časopisov in drugih publikacij
Točkujejo se izdaje rednih in priložnostnih biltenov, časopisov in drugih
publikacij.
Merila za točkovanje:
kriterij
Organizacija prireditve

Izračun št. točk
15 točk x št. prireditev

Organizacija seminarja ali drugega izobraževalnega
programa

5 točk

Udeležba na seminarju ali drugem izobraževalnem
programu

5 točk x štev. udeležencev

Organizacija izleta ali ekskurzije

3 točke x štev. udeležencev

Izdaja biltenov, časopisov in drugih publikacij
Organizacija rednega srečanja članov
Izvedba rednih srečanj skupin za samopomoč
Drugi programi

x štev. organizacij

5 točk x štev. izdaj
3 točke x št. udeležencev
5 točk x štev. srečanj
Po predlogu komisije

Pri humanitarnih društvih, ki ne vključujejo samo članov s prebivališčem v občini
Poljčane, se pri udeležbah na strokovnih seminarjih in drugih izobraževalnih programih,
izletih ali ekskurzijah ter organizaciji rednega srečanja članov upošteva dejansko
število udeležencev iz območja Občine Poljčane.

3.2.3. Sofinanciranje drugih programov društva
Kandidati lahko pridobijo sredstva za:
Druge programe preteklega leta, kot je nakup osnovnih sredstev za potrebe društva,
ortopedski pripomočki, računalniška oprema in programi, ki vključujejo stalno osebno
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asistenco, vzdrževanje oz. najem prostorov, ki se sofinancirajo do 50% upravičenih
stroškov ter drugi programi po izboru komisije, ki jih zgornja merila ne zajemajo.
V skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) se
Prostovoljnim organizacijam upošteva tudi prostovoljno delo kot lasten materialni vložek
ob upoštevanju Zakona o prostovoljstvu.
Humanitarno društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih
proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega javnega razpisa.
4. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Pregled ustreznosti vlog in vrednotenje
prijavljenih programov pa opravi strokovna tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan.
Prijave, ki bodo pravočasno prispele na razpis, pregleda komisija.
Prijave, ki niso prispele v razpisanem roku, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Komisija posameznega kandidata, ki je oddal nepopolno vlogo, pisno pozove k dopolnitvi
vloge. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 5. dneh od prejema poziva.
Nepopolna vloga, ki jo izvajalec v tako določenem roku ne dopolni, se sklepom zavrže.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija
pristopi k vrednotenju vlog (popolnih in dopolnjenih) v skladu z merili, ki jih določa ta
pravilnik in pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu.
Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa najkasneje v roku 60
dni od roka za prijavo na javni razpis. Zoper ta sklep je možna pritožba županu osem dni
od vročitve sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Z upravičenci sklene župan pogodbo o sofinanciranju s katero se uredijo vsa medsebojna
razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem proračunskih sredstev.
5. PRIJAVA NA RAZPIS IN INFORMIRANJE KANDIDATOV
Kandidati na razpis svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisane dokumentacije
in z vsemi potrebnimi prilogami. Vsi kandidati izpolnijo najmanj obrazec 1, ostale
obrazce pa glede na svojo dejavnost. Če zmanjka prostora na posameznem obrazcu, se
ta obrazec izpolni 2x ali se dodajo dodatne vrstice.
Prijava na razpis mora biti čitljivo napisana in pripravljena tako, da so k
posameznemu obrazcu priložene vse priloge po vrstnem redu, kot so navedene na
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obrazcu. Prijava mora biti speta v mapi in oddana v zapečateni kuverti. Programi, ki
ne bodo imeli ustreznih prilog, se ne bodo upoštevali.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA
POLJČANE , Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane .
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti
razviden pripis "RAZPIS - HUMANITARNA DRUŠTVA 2018", na hrbtni strani pa naslov
kandidata.
Vlagatelji morajo prijavo na javni razpis oddati v času uradnih ur v tajništvo Občine
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, do izteka razpisnega roka, 16. 3. 2018.
Za pravočasno oddano se šteje tudi vloga, ki je oddana na pošto s priporočeno pošiljko do
vključno 16. 3. 2018.
Po tem roku prejete prijave, se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne
upoštevajo in se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 15. 2. 2018 do 16. 3.
2018, in sicer v času uradnih ur v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65,
Poljčane.
Razpisna dokumentacija bo na razpolago tudi na spletni strani Občine Poljčane
www.poljcane.si, lahko pa razpisno dokumentacijo zahtevate tudi po elektronski pošti na
naslov: klavdija.majer@poljcane.si ali obcina@poljcane.si.
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na
naslovu: OBČINA POLJČANE, Bistriška cesta 65, Poljčane, tel. 02/802 92 90

Številka: 410-16/2018 (301)
Datum: 15. 3. 2018
Občina Poljčane
župan, Stanislav Kovačič
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Obrazec 1: SPLOŠNI PODATKI
Naziv kandidata:
Sedež/naslov:
Telefon:
Matična številka:
Transakcijski račun:
Odgovorna oseba:

Faks:

E-mail:
Davčna št:
Odprt pri:

Število članov s stalnim prebivališčem v občini Poljčane v letu 2017:
Število članov z motnjami v duševnem razvoju s stalnim prebivališčem v občini
Poljčane v letu 2017:
Status društva v javnem interesu
Opomba: ustrezno obkrožite

DA

NE

IZJAVA
Izjavljam, da;
 imamo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za delovanje na področju
humanitarnih dejavnosti,
 da imamo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih dejavnosti,
 da smo ustanovljeni v skladu z veljavnim zakonom in da imamo registrirano
humanitarno dejavnost,
 imamo sedež v Občini Poljčane oziroma vaše društvo vključujejo najmanj 7 članov s
prebivališčem na območju Občine Poljčane,
 delujemo najmanj eno leto.
S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujem, da vsi podatki, ki jih navajam v tej prijavi
resnični in točni ter ustrezajo dejanskemu stanju. Na pisno zahtevo bomo izvajalcu razpisa o
njih dostavili ustrezna dokazila.
Žig

Podpis odgovorne osebe:

OBVEZNE priloga k obrazcu 1 SPLOŠNI PODATKI:
 Fotokopija odločbe pristojnega ministrstva o statusu društva v javnem interesu (priložijo
ga društva, ki v preteklem letu niso bila upravičena do sofinanciranja programov iz
Proračuna občine Poljčane na podlagi javnega razpisa ali so ta status na novo pridobila).
 Poimenski seznam članov s stalnim prebivališčem na območju Občini Poljčane, ki imajo
poravnano članarino za preteklo leto. Seznam mora vsebovati ime in priimek ter naslov
stalnega prebivališča ter mora biti podpisan s strani odgovorne osebe. K seznamu je
potrebno priložiti dokazila o poravnanih članskih obveznostih članov.
 Poimenski seznam članov iz območja Občine Poljčane v preteklem letu z motnjami v
duševnem razvoju*. Seznam mora biti podpisan s strani odgovorne osebe.
*Osebe z motnjami v duševnem razvoju so osebe, ki imajo prirojeno znižano raven inteligentnosti, nižje sposobnosti na
kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo
mentalno in kronološko starostjo ali pa gre za osebe, pri katerih je takšno stanje posledica bolezni ali poškodbe. Status teh
oseb je določen z odločbo krajevno pristojnega Centra za socialno delo.
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Obrazec 2: ORGANIZACIJA PRIREDITEV
Kot prireditve se upoštevajo dobrodelne, športne, kulturne in druge neprofitne prireditve ali
prireditve za predstavitev društva v širši javnosti, ki jo je organiziralo društvo v letu 2017
Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne,
zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod
določenimi pogoji dovoljena vsakomur.
Št.
1.

Naziv prireditve

Kraj

Datum

št. točk*

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
SKUPAJ DOSEŽENIH TOČK
*izpolni komisija

OBVEZNE priloge k obrazcu 2:


Dokazilo o prijavi posamezne prireditve (potrjena prijava s strani UE ali policije).

Opomba: Prireditve, ki ne bodo podprte s prilogami ali le-te ne bodo ustrezne, se ne
upoštevajo.
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Obrazec 3: ORGANIZACIJA SEMINARJEV IN DRUGIH IZOBRAŽEVALNIH
PROGRAMOV
Kot seminarji in drugi izobraževalni programi se upoštevajo strokovno vodeni programi,
namenjeni izobraževanju članov in njihovih svojcev ter širši javnosti, ki jih je organiziralo
društvo v letu 2017.
Št.

Naziv seminarja,
izobraževanja

Datum

Kraj

Izvajalec seminarja (ime št. točk*
in priimek oz. podjetje)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
SKUPAJ DOSEŽENIH TOČK
*izpolni komisija

OBVEZNE priloge obrazcu k 3:


Dokazilo o organizaciji posameznega seminarja oziroma izobraževanja (kot dokazilo se
šteje vabilo društva, ki je bilo javno objavljeno)

Opomba: Programi, ki ne bodo podprti s prilogami ali le-te ne bodo ustrezne, se ne
upoštevajo.
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Obrazec 4: UDELEŽBA NA SEMINARJIH IN DRUGIH IZOBRAŽEVALNIH
PROGRAMIH
Točkuje se udeležba članov društva iz območja Občine Poljčane in njihovih svojcev, po
napotilu pristojnega organa društva, na seminarjih in drugih izobraževalnih programih v letu
2017.

Št.

Naziv seminarja, izobraževanja

Datum

Kraj

št. udeležencev št. točk*
občanov Občine
Poljčane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SKUPAJ DOSEŽENIH TOČK
*izpolni komisija

OBVEZNE priloge k obrazcu 4:


Dokazilo o napotitvi na posamezen seminar, izobraževanje (prijavnica, plačilo
kotizacije).

Opomba: Programi, ki ne bodo podprti s prilogami ali le-te ne bodo ustrezne, se ne
upoštevajo.
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Obrazec 5: ORGANIZACIJA IZLETA ALI EKSKURZIJE
Točkuje se udeležba članov iz območja Občine Poljčane in njihovih svojcev v letu 2017 na
izletih oz. ekskurzijah, ki jih organizira društvo.
Št.

Izlet, ekskurzija

Datum

Št. udeležencev s stalnim Št. točk*
prebivališčem na
območju občine Poljčane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SKUPAJ DOSEŽENIH TOČK
*izpolni komisija

OBVEZNE priloge k obrazcu 5:


dokazila o organizaciji posameznega izleta oz. ekskurzije (vabilo društva) ter imenski
seznam udeležencev posameznega izleta oz. ekskurzije podpisan s strani odgovorne
osebe.

Opomba: Programi, ki ne bodo podprti s prilogami ali le-te ne bodo ustrezne, se ne
upoštevajo.

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev v letu 2018
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Obrazec 6: IZVEDBA REDNIH SREČANJ SKUPIN ZA SAMOPOMOČ
Kot redna srečanja skupin za samopomoč se štejejo srečanja članov in voditeljev skupin,
najmanj v obsegu 20 srečanj v letu 2017
Št.

Naziv skupine za samopomoč

Datum/

Kraj

Št. točk*

termin
1. 1
2. 2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
SKUPAJ DOSEŽENIH TOČK
*izpolni komisija
OBVEZNE priloge k obrazcu 6:


Dokazila o izvedbi posameznih rednih srečanj skupin za samopomoč (seznam
posamezne skupine, iz katerega je razviden termin srečanj/-a ali vabilo iz katerega je
razviden termin srečanja posamezne skupine).

Opomba: Programi, ki ne bodo podprti s prilogami ali le-te ne bodo ustrezne, se ne
upoštevajo.
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Obrazec 7: ORGANIZACIJA REDNIH SREČANJ ČLANOV
Kot redna srečanja se upoštevajo organizirana druženja članov, ki jih organizira društvo, kot
so sestanki, občni zbori, srečanja, delavnice, družabne igre. Točkuje se udeležba članov iz
območja Občine Poljčane in njihovih svojcev v letu 2017.
Št.

Vrsta srečanja

Datum

Kraj

Št. udeležencev s
stalnim prebivališčem Št. točk*
na območju občine
Poljčane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
SKUPAJ DOSEŽENIH TOČK
*izpolni komisija
OBVEZNE priloge k obrazcu 7:


Dokazila o organizaciji posameznega srečanja s poimenskim seznamom udeležencev iz
območja Občine Poljčane (vabilo s podpisano listo prisotnosti članov ali zapisnik s
podpisano listo prisotnosti članov).

Opomba: Srečanja, ki ne bodo podprta s prilogami ali le-te ne bodo ustrezne, se ne
upoštevajo.

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev v letu 2018
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Obrazec 8: IZDAJA BILTENOV, ČASOPISOV IN DRUGIH PUBLIKACIJ
Točkujejo se izdaje rednih in priložnostnih biltenov, časopisov in drugih publikacij v letu
2017.
Št.

Bilten, časopis, publikacija

Datum izdaje

Št. točk*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SKUPAJ DOSEŽENIH TOČK
*izpolni komisija

OBVEZNE priloge k obrazcu 8:


Dokazila, ki izkazujejo izdajo publikacije (kopija prve strani publikacije, biltena,
časopisa,…)

Opomba: Kar ne bo podprto s prilogami ali le-te ne bodo ustrezne, se ne upošteva.

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev v letu 2018
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Obrazec 9: DRUGI PROGRAMI HUMANITARNIH DRUŠTEV
Pridobijo se sredstva za nakup osnovnih sredstev za potrebe društva, ortopedskih
pripomočkov, računalniške oprema in programov ki vključujejo stalno osebno asistenco,
vzdrževanje oz. najem prostorov, ki se sofinancirajo do 50% upravičenih stroškov in jih je
izvedlo društvo v letu 2017 in niso bili zajeti v obrazcih od št. 2 do 8.
Št.

Drugi programi

Višina stroška

Višina sofinanciranja*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SKUPAJ VIŠINA SOFINANCIRANJA
*izpolni komisija
V letu 2017 je ortopedski/tehnični pripomoček ______________________________(navedite
naziv pripomočka) naveden pod zaporedno št.___________(navedite zaporedno št.
prijavljenega programa) prejel član/uporabnik iz območja Občine Poljčane
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(navedite imena in priimke prejemnikov pripomočkov).
V skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) se
Prostovoljnim organizacijam upošteva tudi prostovoljno delo kot lasten materialni vložek ob
upoštevanju Zakona o prostovoljstvu.

OBVEZNE priloge k obrazcu 9:



računi, ki izkazujejo strošek programa,
najemno pogodbo, v primeru da društvo uveljavlja strošek najema,

Opomba: Programi, ki ne bodo podprti s prilogami ali le-te ne bodo ustrezne, se ne
upoštevajo.
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Obrazec 10: SOCIALNA DEJAVNOST SPLOŠNIH DOBRODELNIH ORGANIZACIJ
Pridobijo se sredstva za aktivno delovanje splošnih dobrodelnih organizacij na območju
občine Poljčane za sofinanciranje delovanja območnih organizacij in sofinanciranje
programov in delovanja krajevnih organizacij v letu 2018.
1. DELOVANJE OBMOČNIH ORGANIZACIJ
Naziv območne organizacije

Vrsta stroška

Planirana višina
stroškov v letu
2018

Vrsta stroška

Planirana višina
stroškov v letu
2018

1.
2.
3.
SKUPAJ VIŠINA
2. DELOVANJE KRAJEVNIH ORGANIZACIJ
Naziv območne organizacije

1.
2.
3.
4.
5.
SKUPAJ VIŠINA
Na območju občine Poljčane so se v
(obkrožite):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

letu 2017 izvedle naslednje socialne dejavnosti

zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje humanitarne pomoči,
razdeljevanje prehrambenih paketov,
razdeljevanje intervencijskih zalog hrane za najbolj ogrožene osebe Skupnosti (EU),
skrb za boljšo kakovost življenja starejših ljudi (srečanja starejših oseb, obiskovanje
starejših, bolnih, invalidov in osamljenih oseb na domu, …)
razdeljevanje enkratnih finančnih pomoči za socialno ogrožene posameznike in družine,
zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev prizadetim v različnih naravnih in drugih
nesrečah, ko posamezniki ali družine ostanejo brez svojega doma ali pa potrebujejo takoj
humanitarno pomoč,
organizacija krvodajalstva,
akcije zbiranja finančnih sredstev za točno določen namen pomoči potrebnim,…

OBVEZNE priloge k obrazcu 10:
 Finančno ovrednoten program dela za leto 2018
 Poročilo o realizaciji finančnega načrta za leto 2017
Opomba: Kar ne bo podprto s prilogami ali le-te ne bodo ustrezne, se ne bo upoštevalo.
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