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Na podlagi  Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Ur.l. RS, št. 3/18-UPB2), Pravilnika o sofinanciranju 

programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani 

(Ur.l.RS, št. 31/2017) in Proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Ur.l.RS, št. 17/2019), 

objavljam 

 
 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV, NEPROFITNIH IN HUMANITARNIH 

ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV V OBČINI DOL PRI LJUBLJANI ZA LETO 2019 

 

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri 

Ljubljani 

 

2. Na javni razpis za sofinanciranje programov društev, neprofitnih organizacij in humanitarnih 

organizacij in društev v občini Dol pri Ljubljani v letu 2019, se lahko prijavijo društva in 

organizacije, ki imajo sedež  na območju občine Dol pri Ljubljani in izpolnjujejo pogoje iz 

Pravilnika o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in 

društev v Občini Dol pri Ljubljani (Ur.l.RS, št. 31/2017 z dne 23.6.2017)- v nadaljevanju 

Pravilnik, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 

 

3. Prijava mora vsebovati vse predpisane obrazce iz razpisne dokumentacije. 

 

4. Upravičenci do finančnih sredstev po Pravilniku so neprofitne organizacije, društva, 

združenja, humanitarne organizacije in druge institucije na območju Občine Dol pri Ljubljani 

in ki: 

- Imajo sedež v občini Dol pri Ljubljani, 

- So registrirani po Zakonu o društvih, 

- Imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske in organizacijske) za uresničitev 

načrtovanih aktivnosti na svojem področju, 

- Imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini (oz. podano izjavo, da društvo nima 

članarine) in ostalo dokumentacijo, kot določa Zakon o društvih, 

- Bodo brezplačno sodelovali na prireditvah, ki jih organizira občina, če bodo k temu pozvani, 

- Imajo najmanj 10 članov, 

- Imajo najmanj polovico članov iz občine Dol pri Ljubljani, 

- Pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov. 

 

Društvo oziroma organizacija v prvem letu delovanja ne more kandidirati na razpisu za 

sofinanciranje programov društev. 

 

5. Sredstva za sofinanciranje programov so zagotovljena v Proračunu občine za leto 2019, v 

znesku za razdelitev = 20.000 € iz proračunske postavke 40100 (delovanje društev, odborov) 

in 2.000 € iz proračunske postavke 40101 (Karitas). 

 

6. Kandidirajo lahko tista društva, ki delujejo v javnem interesu in s svojimi programi ne 

kandidirajo na drugih javnih razpisih, ki jih razpiše občina Dol pri Ljubljani v letu 2019. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko v letu 2019, zahtevki za izplačila pa 

vloženi do najkasneje 30.11.2019. 

 

7. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno na predpisanih obrazcih (ki se nahajajo na 

spletni strani www.dol.si) posredovati v zapečateni kuverti osebno v času uradnih ur v glavno 

pisarno ali priporočeno po pošti. Obvezno je potrebno napisati na kuverto »Javni razpis za 

sofinanciranje društev 093/2019- ne odpiraj!«. 

 

http://www.dol.si/
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8. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do 29.5.2019. Za pravočasne se bodo štele vse 

vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika oziroma bodo do tega roka oddane na 

pošti. 

9. Postopek javnega razpisa bo izvedla strokovna komisija, ki je imenovana s strani  župana 

Občine Dol pri Ljubljani. 

 

10. O izidu razpisa in višini dodeljenih sredstev bodo vlagatelji obveščeni predvidoma v 30 dneh 

po končanem razpisu. 

 

Številka: 093-0004/2019-2 

Datum: 26.04.2019 
 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 

     Željko Savič, Župan 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


