
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti 
v občini Ribnica (Uradni list RS, št. 2/13 in 31/18) in Odloka o proračunu Občine Ribnica za 
leto 2020 (Ur. l. RS, štev., 77/ 2019) Občina Ribnica objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNO- 

HUMANITARNE DEJAVNOSTI 
 
 
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 
2. Predmet javnega razpisa: 

 sofinanciranje programov društev, zveze društev, klubov, združenj in drugih 
organizacij, registriranih za izvajanje dejavnosti iz 2. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ribnica (Uradi list RS, št. 2/13 
in 31/18, v nadaljevanju: Pravilnik); 

 predmet tega razpisa niso sredstva za formalno izobraževanje, nakup in 
vzdrževanje nepremičnin in opreme, stroški dela izvajalcev projektov, materialni 
stroški, ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri programu/projektu in 
programi/projekti, ki so sofinancirani iz drugih občinskih razpisov. 

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu so določeni v 4. členu Pravilnika, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije. 

4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev: 7.500 EUR. 
5. Rok za oddajo vloge: 

 petek 21. februar 2020; 
 upoštevane bodo vse pisne vloge na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi 

prilogami, ki bodo prispele v času uradnih ur na sedež Občine Ribnica do zgoraj 
navedenega roka, v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – JR 
HUMANITARCI«. 

6. Podajanje informacij v zvezi z razpisno dokumentacijo: 
 razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa na voljo na spletni strani 

http://www.ribnica.si in v glavni pisarni Občine Ribnica; 
 dodatne informacije daje Jurij Košir, dosegljiv na tel. št. 01 837-20-16 ali po e-

pošti: jurij.kosir@ribnica.si. 
7. Datum in način odpiranja vlog: 

 ponedeljek 24. februar 2020,  
 odpiranje vlog ne bo javno. 

8. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: 
 v osmih dneh po sprejeti odločitvi.  
 
 
Številka: 410-0003/2020 
Datum:   31.1.2020 
 
                                                                                                   Župan Občine Ribnica 
                                                                                                   Samo Pogorelc l.r.  


