Razpisna dokumentacija za javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih,
invalidskih ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2021
Povabilo k oddaji vloge na razpis
Na spletnih straneh Občine Ajdovščina je objavljen javni razpis za sofinanciranje programov in
projektov humanitarnih, invalidskih ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2021.
Občina Ajdovščina vabi zainteresirane, da v skladu z navodili iz javnega razpisa in te razpisne
dokumentacije oddajo svojo vlogo najkasneje do srede, 10. 3. 2021. Sestavni del te razpisne
dokumentacije je besedilo javnega razpisa in naslednje vloge:
- Vloga za sklop A (humanitarne in splošne dobrodelne organizacije ter programi
psihosocialne rehabilitacije zdravljenih alkoholikov)
- Vloga za sklop B (invalidske organizacije)
- Vloga za sklop C (organizacije s področja tehničnih panog)
- Vloga za sklop Č (organizacije, ki ne sodijo v prejšnje sklope).
Kontaktna oseba v zvezi z javnim razpisom je Jerica Stibilj, tel. 05 365 91 37, v času uradnih ur,
e-naslov: jerica.stibilj@ajdovscina.si.
Ocenjevanje prejetih vlog
Prejete vloge na javni razpis bodo ocenjene na podlagi meril za dodelitev točk iz 7., 8., 9., 10.
in 11. člena Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih
organizacij (Uradni list RS, št. 80/19).
Kraj, način in rok prijave ter izid javnega razpisa
Prijavitelji lahko vloge oddajo osebno na sedežu Občine Ajdovščina ali po pošti na naslov:
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– prijava na razpis 41031-8/2021« in z obvezno ustrezno oznako sklopa razpisa ter polnim
naslovom pošiljatelja najkasneje do srede 10. 3. 2021. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je
najkasneje zadnji dan roka osebno oddana na sedežu Občine Ajdovščina oziroma oddana po
pošti priporočeno.
Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala predvidoma dva dni po roku za oddajo vlog. O
izidu javnega razpisa bodo izvajalci obveščeni predvidoma v roku 45 dni od izteka prijavnega
roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
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