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RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PROGRAMI NA PODROČJU VOJNIH INVALIDOV IN ŽRTEV VOJNEGA NASILJA 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega 
nasilja v letu 2023 in v letu 2024 (v nadaljevanju: Javni razpis).

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

- Obrazec 02/2023/24;
- Vzorec pogodbe;
- Priloga 1: Zahteva za izplačilo sredstev za izvedene programe;
- Priloga 2: Letno poročilo o porabi sredstev za izvedene programe.

Navodila in pojasnila:

1. V Javnem razpisu se pojem "nevladna organizacija" uporablja za društva, zveze in združenja.

2. V obrazcu in pogodbi je treba izpolniti vsa mesta, ki so določena za izpolnjevanje. 

3. Če posameznega mesta ne želite ali ne morete izpolniti, se prostor namenjen izpolnjevanju 
označi s poševnico (/).

4. Če nevladna organizacija ne posluje z žigom, na mestih, ki zahtevajo žigosanje, navedete: 
»nevladna organizacija ne posluje z žigom.«

5. Vse zahtevane podatke vnašate v za to namenjena mesta ali tabele, ki se lahko dopolnijo z 
novimi vrsticami. Priloge, ki niso zahtevane, ne bodo upoštevane.

6. Vsako stran vzorca pogodbe opremite z žigom in podpisom odgovorne osebe v desnem kotu 
spodaj.

7. V vzorcu pogodbe na polne črte vpišete:
- podatke o nevladni organizaciji v uvodu in v podpisnem delu vzorca pogodbe;
- ustrezen interval v mesecih v prvem odstavku 4. člena;
- podatke o transakcijskem računu nevladne organizacije in BIC številko oziroma naslov banke 
v tretjem odstavku 4. člena;
- ime, priimek skrbnika pogodbe s strani nevladne organizacije v 11. členu.

8. Po zaključku javnega razpisa in izdaji sklepa o izboru bo Ministrstvo za obrambo (v 
nadaljevanju: ministrstvo) posamezne pogodbe opremilo in v pogodbena določila vneslo:
- izbrane programe in višino sredstev za sofinanciranje v 1. členu;
- višine sredstev v prvi odstavek 3. člena;
- izbrane programe v 5. člen;
- ime, priimek skrbnika pogodbe s strani ministrstva v 11. člen.



Obrazec 02/2023/24

VLOGA

I. Podatki o vlagatelju

a) Osnovni podatki

Naziv:

Naslov oz. sedež:

Telefon:

E-pošta:

www stran:

Davčna številka oz. ID 
za DDV:

Transakcijski račun:

Ime banke:

b) Podatki o zakonitem zastopniku 

Ime in priimek:

Funkcija:

Telefon:

E-pošta:

c) Podatki o kontaktni osebi 

Ime in priimek:

Funkcija:

Telefon:

E-pošta:



II. Izjave 

Nevladna organizacija soglaša, da se za namen javnega razpisa uporabijo podatki, razvidni iz 
dokumentacije, ki jo vodi ministrstvo, ali se preverijo pri drugi pristojni službi ali organu 
Republike Slovenije (ustrezno označite):

a) DA

b) NE

Izpolnjevanje pogojev za kandidiranje

Pogoji za kandidiranje so navedeni v 2. poglavju Javnega razpisa in jih mora nevladna 
organizacija izpolnjevati, da lahko kandidira za sredstva Javnega razpisa. 

Izpolni vlagatelj vloge:

1. Dve leti pred objavo javnega razpisa je nevladna organizacija delovala v javnem 
interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja in to izkazuje:

a) z odločbo o priznanju statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;

b) s pogodbo o sofinanciranju programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega 
nasilja za leto 2021 in 2022;

c) drugo:__________________________.

2. Nevladna organizacija ni vključena v zvezo ali združenje, s statusom nevladne 
organizacije v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja 
(ustrezno označiti in izpolniti):

a) DA, je vključena v______________________________________________________;

b) NE.

3. Nevladna organizacija ima izdelan finančni načrt za redno delovanje. Za stroške 
rednega delovanja nevladne organizacije je mogoče porabiti 25% sredstev, ki bodo nevladni 
organizaciji dodeljena za programe po tem javnem razpisu. V spodnjo tabelo vnesete podatke o 
načrtovanih stroških rednega delovanja nevladne organizacije (stroški telekomunikacije, 
interneta, elektrike, ogrevanja, komunale, najema prostorov, računovodskih storitev, 
pisarniškega materiala, bančni stroški, poštni stroški in drugi stroški, ki so dovoljeni in niso 
neposredno povezani z izvajanjem programa nevladne organizacije): 

ODHODKI PRIHODKI
vrsta stroškov višina stroškov višina sredstev vir sredstev



(tabelo lahko dopolnite z novimi vrsticami)

4. Ali je nevladna organizacija v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev 
(ustrezno označiti);

a) DA,

b) NE.

5. So izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju programov 
nevladnih organizacij, sklenjenih z ministrstvom v preteklih obdobjih: 

a) DA,

b) NE.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so navedeni podatki resnični. 

V____________________, dne _________________
_________________________

Podpis odgovorne osebe in žig



III. Programi in merila

Razpisani programi:
- Program rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju vojnih invalidov;
- Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na 
področju žrtev vojnega nasilja;
- Program socialno - zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega 
nasilja.

Nevladna organizacija prijavi in izpolni vlogo le za program področja, na katerem je delovala v 
javnem interesu najmanj dve leti. 

Prijavljeni programi bodo ocenjeni in se bodo točkovali v okviru meril Javnega razpisa. 
Podrobneje so merila opredeljena in s številom točk ovrednotena v nadaljevanju, in sicer za 
vsak program posebej v poglavjih III.1.5. Merila in ocenjevanje vloge za sofinanciranje 
programa na področju vojnih invalidov, ki zagotavlja rehabilitacijo in vključevanja invalidov v 
družbo, III.2.5. Merila za ocenjevanje vloge za sofinanciranje programa na področju žrtev 
vojnega nasilja, ki zagotavlja ohranjanje zgodovinskega izročila okoliščin in trpljenja žrtev 
vojnega nasilja in III.3.5. Merila za ocenjevanje vloge za sofinanciranje programa na področju 
vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, ki zagotavlja socialno - zdravstveno varstvo vojnih 
invalidov in žrtev vojnega nasilja. 

III.1. Program rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju vojnih 
invalidov

Program vključuje pomoč pri organiziranju zdraviliško klimatskega zdravljenja, pomoč pri 
organiziranju zdravstvene oskrbe, nege in terapij ter pomoč pri nakupu invalidskih, tehničnih 
pripomočkov ter prilagoditev.

III.1.1. Ustreznost in skladnost vsebine prijavljenega programa z namenom javnega 
razpisa

a) Opišite načrtovane aktivnosti, čas in kraj izvajanja tega programa za leto 2023:

b) Opišite načrtovane aktivnosti, čas in kraj izvajanja tega programa za leto 2024:



III.1.2. Obseg programa

Obseg programa se ugotavlja po številu uporabnic in uporabnikov. 

Navedite načrtovano število uporabnic, uporabnikov v letu 2023 in 2024:
Vsebina Število uporabnic in 

uporabnikov v letu 2023 
Število uporabnic in 
uporabnikov v letu 2024 

zdraviliško klimatsko 
zdravljenje
zdravstvena oskrba, 
nega, terapije
invalidski, tehnični 
pripomočki, prilagoditve

III.1.3. Izkušnje izvajanja programa v preteklih obdobjih

a) Opišite aktivnosti, ki so bile v okviru programa izvedene v preteklih dveh letih:

b) Navedite število uporabnic, uporabnikov programa v letu 2021 in 2022:
Vsebina Število uporabnic in 

uporabnikov v letu 2021
Število uporabnic in 
uporabnikov v letu 2022

zdraviliško, klimatsko 
zdravljenje
zdravstvena oskrba, 
nega, terapije
invalidski, tehnični 
pripomočki, prilagoditve

III.1.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa

Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa se ugotavlja glede na skladnost finančne 
konstrukcije prihodkov in odhodkov s predvidenim številom uporabnikov ali dogodkov in 
uravnoteženost načrtovane finančne konstrukcije s porabo v preteklem obdobju.

a) Finančni načrt za leto 2023 in poraba v letu 2022:
Vsebina Načrtovani 

odhodki v letu 
2023

Načrtovani 
prihodki v letu 
2023 in vir 

Porabljena 
sredstva v letu 
2022 in vir

zdraviliško, klimatsko 
zdravljenje
zdravstvena oskrba, 
nega, terapije
invalidski, tehnični 
pripomočki, 



prilagoditve

b) Finančni načrt za leto 2024:
Vsebina Načrtovani odhodki Načrtovani prihodki in vir
zdraviliško, klimatsko 
zdravljenje
zdravstvena oskrba, 
terapije
invalidski, tehnični 
pripomočki, 
prilagoditve

III.1.5. Merila in ocenjevanje vloge za sofinanciranje programa na področju vojnih 
invalidov, ki zagotavlja rehabilitacijo in vključevanja invalidov v družbo

V spodnji tabeli je prevzeto imenovanje in oštevilčenje meril iz 3. poglavja Javnega razpisa, 
merila pa so podrobneje določena za program rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo. 

MERILO ŠTEVILO TOČK
3.1. Ustreznost in skladnost vsebine prijavljenega 
programa z namenom javnega razpisa:

od 0 do 10

vsebina prijavljenega programa v celoti ustreza in je 
skladna z vsebino in namenom javnega razpisa

10

vsebina prijavljenega programa v pretežnem delu ustreza in 
je skladna z vsebino in namenom javnega razpisa

1

vsebina prijavljenega programa ne ustreza ali ni skladna z 
vsebino in namenom javnega razpisa.

0

3.2. Obseg programa od 0 do 90
Pomoč pri organiziranju zdraviliško, klimatskega 
zdravljenja:

od 0 do 30

za več kot 80 prejemnic, prejemnikov 30
za od 50 do 80 prejemnic, prejemnikov 20
za od 15 do 49 prejemnic, prejemnikov 10
za od 7 do 14 prejemnic, prejemnikov 5
za od 4 do 6 prejemnic, prejemnikov 2
za do 3 prejemnice, prejemnike 0

Pomoč pri organiziranju zdravstvene oskrbe, nege in 
terapij:

od 0 do 30

za več kot 40 prejemnic, prejemnikov 30
za od 21 do 40 prejemnic, prejemnikov 20
za od 11 do 20 prejemnic, prejemnikov 15
za od 3 do 10 prejemnic, prejemnikov 5
za do 3 prejemnice, prejemnike 0

Sofinanciranje nakupa invalidskih, tehničnih pripomočkov 
ter prilagoditev:

od 0 do 30

za več kot 20 prejemnic, prejemnikov 30
za od 11 do 20 prejemnic, prejemnikov 20
za od 7 do 12 prejemnic, prejemnikov 10
za od 3 do 6 prejemnic, prejemnikov 5



za do 2 prejemnici, prejemnika 0

3.3. Izkušnje izvajanja programa v preteklem obdobju: od 0 do 10
izvajal se je za število ali večje število uporabnic, 
uporabnikov na letni ravni, kot navaja v prijavljenem 
programu

10

Izvajal se je za manjše število uporabnic, uporabnikov na 
letni ravni, kot navaja v prijavljenem programu

5

se ni izvajal 0

3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa: od 0 do 10
finančna konstrukcija je v celoti ustrezna 10
finančna konstrukcija je v pretežnem delu ustrezna 5
finančna konstrukcija je delno ustrezna 1
finančna konstrukcija je v manjšem delu ustrezna ali je 
neustrezna

0

3.5. Status nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju vojnih invalidov:

Od 0 do 10

ima status nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju vojnih invalidov več kot dve leti

10

ima status nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju vojnih invalidov dve leti ali manj

1

ima statusa nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju vojnih invalidov

0

III.2. Program ohranjanja zgodovinskega izročila na področju žrtev vojnega nasilja

Program vključuje organiziranje, izvajanje ter udeležbo na spominskih srečanjih in prireditvah, 
kot tudi udeležbo, pripravo razstav, predavanj, literature in drugih medijev ter urejanje in 
upravljanje prostorov, spominskih obeležij in drugih objektov, namenjenih posredovanju in 
predstavitvi zgodovinskega izročila.

III.2.1. Ustreznost in skladnost vsebine prijavljenega programa z namenom javnega 
razpisa 

a) Opišite načrtovane aktivnosti, čas in kraj izvajanja tega programa za leto 2023:

b) Opišite načrtovane aktivnosti, čas in kraj izvajanja tega programa za leto 2024:



III.2.2. Obseg programa

Obseg programa se ugotavlja po številu dogodkov in dejavnosti. 

Navedite načrtovano število dogodkov in dejavnosti v letu 2023 in 2024:
Vsebina Število dogodkov in 

dejavnosti v letu 2023
Število dogodkov in 
dejavnosti v letu 2024 

organizacija izvedba 
spominskih srečanj 
in prireditev na 
mednarodni, državni 
ravni
organizacija izvedba 
spominskih srečanj 
in prireditev na 
lokalni, regionalni 
ravni
udeležba na 
mednarodnem, 
državnem dogodku
udeležba na lokalnem, 
regionalnem dogodku
priprava razstav, 
predavanj
priprava literature in 
drugih medijev 
urejanje, upravljanje 
prostorov
urejanje, upravljanje 
spominskih obeležij 
in drugi objektov

III.2.3. Izkušnje izvajanja programa v preteklih obdobjih

Izkušnje so izkazane z izvajanjem tega programa v preteklih dveh letih:
a) Opišite aktivnosti, ki so bile v okviru programa izvedene:

b) Navedite število dogodkov, dejavnosti programa:
Vsebina Število dogodkov in 

dejavnosti v letu 2021
Število dogodkov in  
dejavnosti v letu 2022

organizacija izvedba 
spominskih srečanj in 
prireditev na 
mednarodni, državni 
ravni
organizacija izvedba 



spominskih srečanj in 
prireditev na lokalni, 
regionalni ravni
udeležba na mednarodnem, 
državnem dogodku
udeležba na lokalnem, 
regionalnem dogodku
priprava razstav, 
predavanj
priprava literature in 
drugih medijev 
urejanje, upravljanje 
prostorov
urejanje, upravljanje 
spominskih obeležij in 
drugi objektov

III.2.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa

Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa se ugotavlja glede na skladnost finančne 
konstrukcije prihodkov in odhodkov s predvidenim številom uporabnikov ali dogodkov in 
skladnost načrtovane finančne konstrukcije s porabo v preteklem obdobju.

a) Finančni načrt za leto 2023 in poraba v letu 2022:
Vsebina Načrtovani 

odhodki v letu 
2023

Načrtovani 
prihodki v letu 
2023 in vir 

Porabljena 
sredstva v letu 
2022 in vir

organizacija izvedba 
spominskih srečanj in 
prireditev na 
mednarodni, državni 
ravni
organizacija izvedba 
spominskih srečanj in 
prireditev na lokalni, 
regionalni ravni
udeležba na 
mednarodnem, državnem 
dogodku
udeležba na lokalnem, 
regionalnem dogodku
priprava razstav, 
predavanj
priprava literature in 
drugih medijev 
urejanje, upravljanje 
prostorov
urejanje, upravljanje 
spominskih obeležij in 
drugi objektov

b) Finančni načrt za leto 2024:
Vsebina Načrtovani odhodki Načrtovani prihodki in vir



organizacija izvedba 
spominskih srečanj in 
prireditev na mednarodni, 
državni ravni
organizacija izvedba 
spominskih srečanj in 
prireditev na lokalni, 
regionalni ravni
udeležba na mednarodnem, 
državnem dogodku
udeležba na lokalnem, 
regionalnem dogodku
priprava razstav, 
predavanj
priprava literature in 
drugih medijev 
urejanje, upravljanje 
prostorov
urejanje, upravljanje 
spominskih obeležij in 
drugi objektov

III.2.5. Merila za ocenjevanje vloge za sofinanciranje programa na področju žrtev vojnega 
nasilja, ki zagotavlja ohranjanje zgodovinskega izročila okoliščin in trpljenja žrtev 
vojnega nasilja

V spodnji tabeli je prevzeto imenovanje in številčenje meril iz 3. poglavja Javnega razpisa, 
merila pa so podrobneje določena za program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah 
in trpljenju žrtev vojnega nasilja. 

MERILO ŠTEVILO TOČK
3.1. Ustreznost in skladnost vsebine prijavljenega programa 
z namenom javnega razpisa:

od 0 do 10

vsebina prijavljenega programa v celoti ustreza in je 
skladna z vsebino in namenom javnega razpisa

10

vsebina prijavljenega programa v pretežnem delu ustreza in 
je skladna z vsebino in namenom javnega razpisa

1

vsebina prijavljenega programa ne ustreza ali ni skladna z 
vsebino in namenom javnega razpisa

0

3.2. Obseg programa od 0 do 90
Organiziranje ali sodelovanje pri izvedbi spominskih 
srečanj in prireditev ter udeležbo:

od 0 do 30

za organiziranje, sodelovanje pri izvedbi dogodka ali več na 
mednarodni, državni ravni

15

za organiziranje, sodelovanje pri izvedbi 6 ali več dogodkov 
na lokalni, regionalni ravni

5

za organiziranje, sodelovanje pri izvedbi od 2 do 5 
dogodkov na lokalni, regionalni ravni

2

za udeležbo na vsaj enem mednarodnem, državnem 
dogodku

8

za udeležbo na 5 lokalnih, regionalnih dogodkih ali več 2
za organizacijo, sodelovanje pri izvedbi 0 dogodkov na 0



mednarodni, državni ravni in 1 dogodek na lokalni, 
regionalni ravni ter za udeležbo na 0 dogodkov na 
mednarodni, državni ravni in do 4 dogodke na lokalnih, 
regionalnih dogodkih

Organiziranje ali priprava razstav, predavanj, literature in 
drugih medijev:

od 0 do 30

za 3 in več razstav, predavanj 20
za 1 do 2 razstavi, predavanji 10
za 3 in več knjig, drugih medijev 10
za 1 do 2 knjigi, druga medija 5
za 0 dogodkov in 0 priprav knjig, drugih medijev 0

Urejanje, upravljanje prostorov, spominskih obeležij in 
drugih objektov za posredovanje, predstavitev 
zgodovinskega izročila:

od 0 do 30

za 1 spominski prostor in več 25
za 3 ali več spominskih obeležij, objektov 5
za 1 do 2 spominski obeležji, objekta 2
za 0 spominskih obeležij, objektov in 0 prostorov 0

3.3. Izkušnje izvajanja programa v preteklem obdobju: od 0 do 10
izvajal se je za število ali večje dogodkov, dejavnosti na 
letni ravni, kot navaja v prijavljenem programu

10

izvajal se je, vendar za manjše število dogodkov ali 
dejavnosti na letni ravni, kot navaja v prijavljenem 
programu

5

se ni izvajal 0

3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa: od 0 do 10
finančna konstrukcija je v celoti ustrezna 10
finančna konstrukcija je v pretežnem delu ustrezna 5
finančna konstrukcija je delno ustrezna 1
finančna konstrukcija je v manjšem delu ustrezna ali je 
neustrezna

0

3.5. Status nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju žrtev vojnega nasilja:

Od 0 do 10

ima status nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju žrtev vojnega nasilja več kot dve leti

10

ima status nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju žrtev vojnega nasilja dve leti ali manj

1

nima statusa nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju žrtev vojnega nasilja

0

III.3. Program socialno - zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev 
vojnega nasilja

Program vključuje organizacijo delavnic za ohranjanje zdravja, denarne pomoči, pomoč pri 
organiziranju in izvedbi opravil, ki omogočajo socialno vključenost in kakovost bivanja.



III.3.1. Ustreznost in skladnost vsebine programa z namenom javnega razpisa

a) Opišite načrtovane aktivnosti, čas in kraj izvajanja tega programa za leto 2023:

b) Opišite načrtovane aktivnost, čas in kraj izvajanja tega programa za leto 2024:

III.3.2. Obseg programa

Obseg programa se ugotavlja po številu uporabnic in uporabnikov.

Navedite načrtovano število uporabnic, uporabnikov v letu 2023 in 2024:
Vsebina Število dogodkov, 

uporabnic in 
uporabnikov v letu 2023 

Število dogodkov, 
uporabnic in 
uporabnikov v letu 2024

delavnice za ohranjanje 
zdravja (število 
dogodkov)
denarna pomoč

pomoč pri organiziranju 
in izvedbi opravkov

III.3.3. Izkušnje izvajanja programa v preteklih obdobjih

Izkušnje so izkazane z izvajanjem tega programa v preteklih dveh letih:
a) Opišite aktivnosti, ki so bile v okviru programa izvedene:

b) Navedite število uporabnic, uporabnikov programa:
Vsebina Število dogodkov, 

uporabnic, uporabnikov 
v letu 2022

Število dogodkov, 
uporabnic, uporabnikov 
v letu 2022

delavnice za ohranjanje 
zdravja (število 
dogodkov)



denarne pomoči

pomoči pri organiziranju 
in izvedbi opravkov 

III.3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa

Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa se ugotavlja glede na skladnost finančne 
konstrukcije prihodkov in odhodkov s predvidenim številom uporabnikov ali dogodkov in 
skladnost načrtovane finančne konstrukcije s porabo v preteklem obdobju.

a) Finančni načrt za leto 2023 in poraba v letu 2022:
Vsebina Načrtovani 

odhodki v letu 
2023

Načrtovani 
prihodki v letu 
2023 in vir

Porabljena 
sredstva v letu 
2022 in vir

delavnice za ohranjanje 
zdravja 
denarne pomoči

pomoči pri organiziranju 
in izvedbi opravkov

b) Navedite finančni načrt za leto 2024:
Vsebina Načrtovani odhodki Načrtovani prihodki in vir
delavnic za ohranjanje 
zdravja 
denarne pomoči

pomoči pri organiziranju 
in izvedbi opravkov 

III.3.5. Merila za ocenjevanje vloge za sofinanciranje programa na področju vojnih 
invalidov in žrtev vojnega nasilja, ki zagotavlja socialno - zdravstveno varstvo vojnih 
invalidov ali žrtev vojnega nasilja

V spodnji tabeli je prevzeto imenovanje in številčenje meril iz 3. poglavja Javnega razpisa, 
merila pa so nadalje podrobneje določena za program socialno - zdravstveno varstvo vojnih 
invalidov in žrtev vojnega nasilja. 
MERILO ŠTEVILO TOČK
3.1. Ustreznost in skladnost vsebine prijavljenega 
programa z namenom javnega razpisa

od 0 do 10

vsebina prijavljenega programa v celoti ustreza in je 
skladna z vsebino in namenom javnega razpisa

10

vsebina prijavljenega programa v pretežnem delu ustreza in 
je skladna z vsebino in namenom javnega razpisa

1

vsebina prijavljenega programa ne ustreza ali ni skladna z 
vsebino in namenom javnega razpisa

0

3.2. Obseg programa od 0 do 90
Organizacija delavnic za ohranjanje zdravja: od 0 do 30
za 10 in več dogodkov 30
za 6 do 9 dogodkov 15



za od 2 do 5 dogodkov 5
za 0 dogodkov 0

Denarne in druge pomoči: od 0 do 30
za 20 in več prejemnic, prejemnikov 30
za 15 do 19 prejemnic, prejemnikov 20
za 10 do 14 prejemnic, prejemnikov 15
za 5 do 9 prejemnic, prejemnikov 10
za 1 do 4 prejemnic, prejemnikov 3
za 0 denarnih in drugih pomoči 0

Pomoč pri organiziranju in izvedbi opravil, ki omogočajo 
socialno vključenost in kakovost bivanja: 

od 0 do 30

za 15 in več uporabnic, uporabnikov 30
za 10 do 14 uporabnic, uporabnikov 20
za 5 do 9 uporabnic, uporabnikov 10
za 1 do 4 uporabnic, uporabnikov 5
ni pomoči pri organiziranju in izvedbi 0

3.3. Izkušnje izvajanja programa v preteklem obdobju: od 0 do 10
izvajal se je za število ali večje število uporabnic, 
uporabnikov, kot navaja v prijavljenem programu

10

izvajal se je za manjše število uporabnic, uporabnikov, kot 
navaja v prijavljenem programu

5

se ni izvajal 0

3.4. Ustreznost in skladnost finančnega načrta programa od 0 do 10
finančna konstrukcija je v celoti ustrezna 10
finančna konstrukcija je v pretežnem delu ustrezna 5
finančna konstrukcija je delno ustrezna 1
finančna konstrukcija je v manjšem delu ustrezna ali je 
neustrezna

0



VZOREC POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), matična številka 5268923000, davčna številka SI 47978457, 
ki ga zastopa Marjan Šarec, minister

in

_____________________________________, naslov____________________, matična 
številka________________, davčna številka______________, ki ga zastopa 
predsednica/ik______________________ (v nadaljevanju: nevladna organizacija)

skleneta

POGODBO
o sofinanciranju programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja 

v letu 2023 

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da se je nevladna organizacija prijavila na Javni razpis za sofinanciranje programov na 

področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2023 in v letu 2024, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu, št...................... z dne ………....;

- da je minister s sklepom, št. ................ z dne ..............., za sofinanciranje programov na 
področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2023 in v letu 2024 izbral programe 
in nevladno organizacijo kot izvajalca;

- da je za leto 2023 s sklepom, št. ..................... z dne .............., določena višina 
sofinanciranja programa .................................., in sicer v skupni višini ................ EUR;

- da na podlagi navedenega sklepata to pogodbo.

2. člen

Predmet te pogodbe je sofinanciranje programa nevladne organizacije, ki delujejo v javnem 
interesu na področju vojnih invalidov/žrtev vojnega nasilja v letu 2023. 

3. člen

Ministrstvo bo sofinanciralo programe, izvedene v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v 
skupni višini ........... EUR, od tega redno delovanje nevladne organizacije največ do višine 
............ EUR.

Ministrstvo zagotavlja sredstva za sofinanciranje programa iz proračuna Republike Slovenije za 
leto 2023 iz proračunske postavke 221051 - Podpora NVO na področju vojne zakonodaje.



4. člen

Ministrstvo bo sredstva iz 3. člena te pogodbe izplačalo v __________ intervalih, na podlagi e-
računov, ki jih nevladna organizacija pošlje do 5. v mesecu za pretekle ________ mesece, v 
skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo opravljanje plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike. 

Nevladna organizacija v e-računu navede številko pogodbe: ........ ter priloži izpolnjeno Prilogo 
1, ki je sestavni del te pogodbe.

Ministrstvo bo sredstva nakazalo v 30-ih dneh od prejema in potrditve e-računa, na transakcijski 
račun nevladne organizacije št.: ___________________, ki je odprt pri ________________, 
BIC št. _______________.

5. člen

Nevladna organizacija se zavezuje, da bo sredstva iz te pogodbe uporabila v skladu s statutom, 
sprejetim programom dela in finančnim načrtom nevladne organizacije za leto 2021, in sicer 
namensko za izvajanje programov: ………..........

6. člen

Nevladna organizacija je do 31. januarja 2024 ministrstvu dolžna predložiti vsebinsko poročilo o 
porabi sredstev in o opravljenih aktivnostih ter finančno poročilo, ki temelji na finančno 
knjigovodski dokumentaciji in računih, ki se glasijo na nevladno organizacijo in naslov vsebin, iz 
katerega je razvidna namenska raba sredstev, na Prilogi 2, ki je sestavni del te pogodbe. 

7. člen

Nevladna organizacija se zavezuje, da bo prejeta sredstva po tej pogodbi uporabljala kot dober 
gospodar, vodila evidenco o porabi sredstev ter zagotovila nadzor nad namensko porabo 
sredstev.

Nevladna organizacija je dolžna voditi posebna stroškovna mesta za prihodke in odhodke 
sofinanciranja s sredstvi, prejetimi po tej pogodbi.

8. člen

Ministrstvo ima pravico izvajati nadzor nad porabo sredstev po tej pogodbi ter zahtevati dodatna 
poročila o porabi sredstev in o opravljenem delu. Ministrstvo lahko neposredno in po 
pooblaščeni osebi opravi nadzor nad finančnim poslovanjem in izvajanjem dejavnosti. 

Nevladna organizacija je dolžna dati pooblaščeni osebi na razpolago vse podatke in 
dokumentacijo, ki jo potrebuje za izvedbo nadzora.



9. člen

Če nevladna organizacija ne poroča o porabi sredstev, ali ne omogoči nadzora nad finančnim 
poslovanjem ali izvajanjem aktivnosti, kot določa prejšnji člen, se šteje, da sredstva niso 
porabljena namensko.

Če se ugotovi, da nevladna organizacija porablja ali je porabila prejeta sredstva nenamensko ali 
negospodarno, lahko ministrstvo ustavi sofinanciranje, od nevladne organizacije pa zahteva, da 
mu v določenem roku vrne nenamensko ali negospodarno porabljena sredstva skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

Če nevladna organizacija v določenem roku ne vrne nenamensko ali negospodarno porabljenih 
sredstev, lahko Ministrstvo odstopi od pogodbe.

10. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna 
pogodba nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za njegove sklenitve pod ugodnejšimi pogoji ali 
zaradi opustitve dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznostih ali zaradi drugega 
ravnanja ali njegove opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku ali posredniku.

11. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za potrebe izvajanja te pogodbe določita vsaka po enega 
skrbnika in sicer je skrbnik pogodbe s strani ministrstva……………., s strani nevladne 
organizacije_____________________.

12. člen

Morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno 
preko skrbnikov te pogodbe, v nasprotnem primeru se sporno zadevo preda v postopek 
stvarno pristojnemu sodišču v Ljubljani.

13. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe 
sklenili aneks k tej pogodbi.

14. člen

Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
po en izvod.



15. člen

Ta pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta pogodbeni stranki.

Številka: Številka: 
Datum: Datum:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Marjan Šarec
minister



Priloga 1

k Pogodbi o sofinanciranju programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 
2023/24

_________________________________________
naziv nevladne organizacije

_________________________________________
naslov

_________________________________________
matična številka

_________________________________________
davčna številka

_________________________________________
TRR

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino

Zahteva

za izplačilo sredstev po pogodbi št.  _______________________ za izvedene programe 

za mesec ______________________________

PROGRAM REHABILITACIJE IN VKLJUČEVANJA INVALIDOV V DRUŽBO
VSEBINA ŠTEVILO UPORABNIC, 

UPORABNIKOV
PO POGODBI 
PORABLJENA 
SREDSTVA V EUR

Pomoč pri organizaciji 
zdraviliško klimatskega 
zdravljenja
Pomoč pri organizaciji 
zdravstvene oskrbe, 
nege, terapij
Sofinanciranje 
invalidskih, tehničnih 



pripomočkov, 
prilagoditev
SKUPAJ

PROGRAM OHRANJANJA ZGODOVINSKEGA IZROČILAO OKOLIŠČINAH IN TRPLJENJU 
ŽTEV VOJNEGA NASILJA
VSEBINA ŠTEVILO DOGODKOV IN 

AKTIVNOSTI
PO POGODBI 
PORABLJENA 
SREDSTVA V EUR

Organizacija izvedba 
spominskih srečanj in 
prireditev na 
mednarodni, državni 
ravni
Organizacija izvedba 
spominskih srečanj in 
prireditev na lokalni, 
regionalni ravni
Udeležba na mednarodnem, 
državnem dogodku
Udeležba na lokalnem, 
regionalnem dogodku
Priprava razstav, 
predavanj
Priprava literature in 
drugih medijev 
Urejanje, upravljanje 
prostorov
Urejanje, upravljanje 
spominskih obeležij in 
drugih objektov
SKUPAJ

PROGRAM SOCIALNO - ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
VSEBINA ŠTEVILO DOGODKOV, 

UPORABNIC, 
UPORABNIKOV

PO POGODBI 
PORABLJENA 
SREDSTVA V EUR

Delavnice za ohranjanje 
zdravja
Denarne in druge pomoči

Pomoči pri organiziranju 
in izvedbi opravil
SKUPAJ



DELOVANJE NEVLADNE ORGANIZACIJE
VSEBINA PO POGODBI PORABLJENA 

SREDSTVA V EUR
telekomunikacija
internet
elektrika
ogrevanje
komunala
najem prostorov
računovodske storitve
pisarniški material
bančni stroški
poštni stroški

Skupaj

Zahteva za izplačilo: ____________ EUR.

V______________, dne _______ Podpis: ______________________________



Priloga 2

LETNO POROČILO O PORABI SREDSTEV ZA IZVEDENE PROGRAME
ZA LETO ________

Program rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju vojnih invalidov
Program vključuje pomoč pri organiziranju zdraviliško klimatskega zdravljenja, pomoč pri 
organiziranju zdravstvene oskrbe, nege in terapij ter pomoč pri nakupu invalidskih, tehničnih 
pripomočkov ter prilagoditev.

VSEBINA ŠTEVILO 
UPORABNIC, 
UPORABNIKOV

VIŠINA 
PORABLJENIH 
SREDSTEV

VIŠINA PO 
POGODBI 
PORABLJENIH 
SREDSTEV

Pomoč pri 
organizaciji 
zdraviliško 
klimatskega 
zdravljenja
Pomoč pri 
organizaciji 
zdravstvene 
oskrbe, nege, 
terapij
Sofinanciranje 
invalidskih, 
tehničnih 
pripomočkov, 
prilagoditev
SKUPAJ

Program ohranjanja zgodovinskega izročila na področju žrtev vojnega nasilja
Program vključuje organiziranje, izvajanje spominskih proslav, svečanosti in prireditev, pripravo 
razstav, predavanj, literature in drugih medijev ter urejanje in upravljanje prostorov, spominskih 
obeležij in drugih objektov, namenjenih posredovanju in predstavitvi zgodovinskega izročila.

VSEBINA ŠTEVILO 
DOGODKOV IN 
DEJAVNOSTI

VIŠINA 
PORABLJENIH 
SREDSTEV

VIŠINA PO 
POGODBI 
PORABLJENIH 
SREDSTEV

Organizacija 
izvedba 
spominskih 
srečanj in 
prireditev na 
mednarodni, 
državni ravni
Organizacija 
izvedba 
spominskih 
srečanj in 
prireditev na 



lokalni, regionalni 
ravni
Udeležba na 
mednarodnem, 
državnem dogodku
Udeležba na 
lokalnem, 
regionalnem dogodku
Priprava razstav, 
predavanj
Priprava literature 
in drugih medijev 
Urejanje, 
upravljanje 
prostorov
Urejanje, 
upravljanje 
spominskih 
obeležij in drugih 
objektov
SKUPAJ

Program socialno-zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega 
nasilja
Program socialno - zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov ter žrtev vojnega nasilja 
vključuje organizacijo delavnic za ohranjanje zdravja, denarne pomoči, pomoč pri organiziranju 
in izvedbi opravkov, ki omogočajo socialno vključenost in kakovost bivanja.

VSEBINA ŠTEVILO 
DOGODKOV, 
UPORABNIC, 
UPORABNIKOV

VIŠINA 
PORABLJENIH 
SREDSTEV

VIŠINA PO 
POGODBI 
PORABLJENIH 
SREDSTEV

Delavnice za 
ohranjanje zdravja 
Denarne in druge
pomoči
Pomoči pri 
organiziranju in 
izvedbi opravil
SKUPAJ

Redno delovanje nevladne organizacije
Sredstva za redno delovanje nevladne organizacije so porabljena v skladu s pogodbo, če so 
stroški dejansko nastali in so razvidni iz računa, na katerem je naveden plačnik, višina in namen 
plačila in ko gre za stroške rednega delovanja nevladne organizacije, kot je telekomunikacija, 
internet, elektrika, ogrevanje, komunala, najem prostorov, računovodske storitve, pisarniški 
material, bančni stroški, poštni stroški. Sredstva za redno delovanje nevladne organizacije ne 
morejo presegati 25% vseh sredstev, ki jih nevladna organizacija prejme po pogodbi. Sredstva, 
za nakup pohištva, prevoznih sredstev, informacijsko komunikacijske opreme, investicije, nakup 
in obnovo nepremičnin, plačilo dolgov in obresti ne morejo biti priznani kot stroški za redno 
delovanje nevladne organizacije. 



VSEBINA VIŠINA PORABLJENIH 
SREDSTEV

VIŠINA PO POGODBI 
PORABLJENIH SREDSTEV

telekomunikacija
internet
elektrika
ogrevanje
komunala
najem prostorov
računovodske 
storitve
pisarniški material
bančni stroški
poštni stroški

SKUPAJ:

KONEC RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Številka: 410-43/2022-6
Datum: 14. 12. 2022


	Razpisna dokumentacija 23 24.doc

		2022-12-14T09:59:34+0100


	



