
 
 

 
POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ 

UPOKOJENCEV V MESTNI OBČINI VELENJE  
V LETU 2022 

 
 
 

I. 
 
Mestna občina Velenje (v nadaljnjem besedilu: MOV) je v Našem času in na internetni strani MOV dne                    
11. februarja 2022 objavila »Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v MOV v letu 2022«   
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis). Javni razpis je trajal od 11. februarja 2022 do 11. marca 2022, vsa razpisna 
dokumentacija pa je bila na voljo v sprejemni pisarni MOV in na spletni strani www.velenje.si (Javne objave).  
 
Postopek javnega razpisa je vodila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan skladno s Pravilnikom o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in v skladu z razpisno dokumentacijo javnega razpisa. 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij upokojencev v MOV za leto 2022, katerih vsebina je 
predvsem: 

-  vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom, 
-  vključevala prostovoljno delo, 
-  vključevala aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, 
-  vključevala strokovno vzgojo članov, 
-  vključevala skrb za lastno zdravje, 
-  vključevala programe druženj, 
-  vključevala medgeneracijsko sodelovanje in 
-  spodbujala kulturno izražanje in kreativnost. 

 
Na javni razpis so se lahko prijavili prijavitelji, ki so izpolnjevali naslednje pogoje: 

- imajo sedež v MOV oziroma imajo v aktu o ustanovitvi določeno enoto na območju MOV in delujejo na 
območju MOV najmanj tri leta, 

- so registrirani za izvajanje programov na področju upokojenskih društev oziroma imajo izvajanje upokojenskih 
dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom tudi 
dejansko izvajajo, 

-     imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, 
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa, 
- program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so 

lahko sestavljeni iz upravičenih stroškov), 
- program mora biti pretežno izveden na območju MOV, 
- vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa, 
- niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 

dnevom odpiranja prijav, 
- so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do MOV na podlagi javnih razpisov na področju programov in 

projektov upokojenskih organizacij iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o 
vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih 
dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo, 

- dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na 
spletni strani MOV, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih 
podatkov, 

-     prijavljeni programi morajo biti izvedeni v proračunskem letu za katerega je objavljen javni razpis (v primeru 
letnega razpisa). 

II. 
 
Na javni razpis so pravočasno prispele prijave 7 prijaviteljev.  
 
Vsaka prijava je bila ovrednotena glede na sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav, ki so bila sestavni del 
razpisne dokumentacije. Komisija je razdelila 22.500 EUR, namenjenih za različne programe organizacij upokojencev.  
 
 
 

http://www.velenje.si/


 
 

Rezultati razdelitve sredstev: 
 
        Prijavitelji:                                             Naziv programa:                                 Znesek sofinanciranja v €:    
                                                                                         
1. DRUŠTVO UPOKOJENCEV VINSKA 

GORA 
PROGRAM DELA DU VINSKA 
GORA V LETU 2022 
 

2.500,00 

2. KLUB UPOKOJENCEV GORENJE KLUB UPOKOJENCEV GORENJE 
2.500,00 

3. DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VELENJE 

DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI 
6.600,00 

4. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKALE PROGRAM DELA DU ŠKALE 2022 
3.000,00 

5. DRUŠTVO UPOKOJENCEV PAKA 
PRI VELENJU 

MEDGENERACIJSKO AKTIVNO 
PREŽIVLJANJE STAROSTNIKOV 
DU PAKA PRI VELENJU 

 

3.000,00 

6. DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DRŽAVNIH IN OBČINSKIH 
ORGANOV OBČIN ŠOŠTANJ, 
ŠMARTNO OB PAKI IN MESTNE 
OBČINE VELENJE 

LETNI PROGRAM DELA DU DOO 
IN PROGRAM ART/ROKODELSKIH 
DELAVNIC 1.900,00 

7. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENTILJ 
PRI VELENJU 

DRUŠTVENE AKTIVNOSTI 2022  

3.000,00 

 
 
Vsi programi, ki so bili sprejeti v sofinanciranje, so bili v letu 2022 tudi realizirani. 
 
 
 
Številka: 4507-0005/2022 
Datum: 31. 1. 2023 
 
 
  
Pripravila:                                                                                                  Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r. 
Ines GRIČAR LOČNIKAR, univ. dipl. inž., l.r.                                                           vodja Urada za družbene dejavnosti 
višja svetovalka za zdravstvo in socialo 


