
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 16/13) in Odloka o proračunu Občine 
Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17), Občina Cerkno objavlja  
 

Javni razpis za izbor programov in projektov ter letovanj 

za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2017 

sofinancirala Občina Cerkno  
(v nadaljevanju: razpis)  

 
1. Naziv in sedež naročnika:  
Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, ID št. za DDV: SI54677696. 
 
2. Predmet razpisa:  
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino, ki jih bo v 
letu 2017 sofinancirala Občina Cerkno.  
 
Sofinancirale se bodo naslednje vsebine, ki so nekomercialnega značaja: 

- poudarjanje pomena aktivnosti otrok in /ali mladih: 
- pretežno delovno akcijo v splošno korist (čistilne akcije...), 
- usmerjenost v obiskovanje narave z namenom izobraževanja in spoznavanja narave,  

- spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja,  
- spodbujanje zdravega, aktivnega načina življenja otrok in mladih in preprečevanje različnih 

oblik  odvisnosti,  
- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in inovativnosti otrok in mladih,  
- spodbujanje participacije in sodelovanja otrok in mladih pri upravljanju družbe in različnih 

skupnosti v njej,  
- aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,  
- vključevanje otrok in mladih z manj priložnostmi,  
- raziskovalno delo,  
- neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo,  
- prostovoljno delo mladih,  
- informiranje in svetovanje. 
 

Predmet tega razpisa niso: 
- programi/projekti, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Cerkno ali iz posebnih 

proračunskih postavk Občine Cerkno,  
- dopolnilno poklicno ali univerzitetno izobraževanje, 
- redno in dopolnilno izobraževanje v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
- znanstvena raziskovanja in strokovna srečanja znanstvenega značaja, 
- vključevanje odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti, 
- nakup nepremičnin, 
- turistična potovanja. 

 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: 

Splošni pogoji:  

- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi:  

• prijavitelj nima omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11), 

• dovoli objavo osebnih podatkov z namenom objave  rezultatov razpisa na spletni strani 
Občine  Cerkno, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o 
varstvu osebnih podatkov  (priloga Izjava), 

• da s prijavljenim programom ne kandidira na druge  občinske vire. 
 



Za sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov se lahko prijavijo: 

- pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge 
neprofitne organizacije, ki opravljajo programe/projekte na razpisanem področju,  

- imajo sedež, izpostavo ali enoto v občini Cerkno, oziroma so njihovi programi in projekti  po 
presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Cerkno, 

- program mora biti namenjen izključno mladim, 
- projekti in programi se izvajajo za otroke in mladino v občini Cerkno v starosti od 6 do 29 let, 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje 

prijavljenih programov/projektov,  
- imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljene mladinske programe oziroma projekte, iz 

katerih so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,  

- so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa 
predhodnega leta. 

 
Za sofinanciranje letovanj se lahko prijavijo: 

- pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge 
neprofitne organizacije, ki opravljajo programe/projekte na razpisanem področju, 

- izvajajo letovanja za otroke in mladino, 
- imajo v letovanje vključene otroke in mladino s stalnim bivališčem v občini Cerkno, 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje 

prijavljenih programov/projektov, 
- imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljena letovanja, iz katere so razvidni prihodki in 

odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 
sredstev iz drugih virov, 

- so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa 
predhodnega leta.   

 
Pravice do financiranja nimajo: 

- pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo v skladu z določili Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja,  

- organizacije, ki so skladno z Zakonom o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki 
Sloveniji registrirane kot verske skupnosti ter  

- pravne osebe in organizacije, ki so registrirane po Zakonu o političnih strankah. 
 

4. Merila in kriteriji: 
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa ter merila in kriterije iz 
pravilnika. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Če prijavitelj prijavlja več podobnih ali različnih programov, mora za vsak posamični program 
izpolniti svoj obrazec, vključno s finančno konstrukcijo. Kot popolna vloga se bo upoštevala prijava, 
ki bo vsebovala vse potrebne podatke, zahtevane na prijavnih obrazcih ter ustrezne priloge, na osnovi 
katerih bo mogoče opraviti točkovanje. Sestavni del prijave na razpis je tudi poročilo o realiziranih 
programih v letu 2016. 
 

5. Višina razpisanih sredstev:  
Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov in projektov ter letovanj za otroke in 
mladino v letu 2017 je: 

- za  otroške in  mladinske programe: 3.600 EUR,  
- za otroške in mladinske  projekte:    1.800 EUR, 
- za letovanja: 3.600 EUR. 

 

6. Določitev višine sofinanciranja: 
Višina odobrenih sredstev za program  je odvisna od: 
- skupne točkovne vrednosti ponujenih programov v posameznem sklopu, 
- finančne zahtevnosti  programa, 
- pričakovanih sredstev razpisa. 



Občina Cerkno sofinancira samo upravičene stroške! 
Upravičeni stroški so stroški: 
- ki so povezani z redno, kontinuirano dejavnostjo prijavitelja, (so s programom, projektom 
neposredno  povezani in so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa); 
- jih je  prijavitelj napovedal v prijavi, 
- so dejansko nastali, 
- so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil, 
- so evidentirani v ustreznih knjigovodskih in računovodskih evidencah, 
- niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov občine. 
 
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:  
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna.  
Pri oddaji zahtevka oziroma poročila o izvedenih aktivnostih bo prijavitelj moral predložiti 
verodostojne računovodske listine (račune, pogodbe, potne naloge, dokazila o plačilu…), ki 
prikazujejo realizirane  stroške v višini zneska, opredeljenega v pogodbi o sofinanciranju. 
 

8. Razpisni rok:  
Razpisni rok prične teči 26. 04. 2017 in se zaključi 25. 05. 2017.  
 
9. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 

- besedilo javnega razpisa, 
- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ter letovanj za otroke in mladino v Občini 

Cerkno, 
- prijavni obrazec, 
- poročilo o realiziranih programih v letu 2016, 
- vzorec pogodbe. 

Celotno besedilo razpisa se objavi na spletni strani Občine Cerkno, povzetek razpisa pa na Radiu 
Odmev. Kandidati lahko dokumentacijo v razpisnem roku dobijo na sedežu Občine Cerkno ali na 
spletni strani: http://www.cerkno.si/. 
 

10. Oddaja in dostava vlog: 
Podpisana in žigosana vloga mora biti predložena na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 
Cerkno do 25. 05. 2017 do 12. ure oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena 
pošiljka.  
Na prednji strani zaprte ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – RAZPIS  MLADINA«. 
Na zadnji strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja (polni naslov pošiljatelja).  
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.  
Prijava v nepravilno opremljeni kuverti bo s sklepom zavržena. 

 

11.Obravnava vlog:  
Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo opravila postopek 
odpiranja prispelih vlog v prostorih občine najkasneje v roku treh delovnih dni od poteka roka za 
oddajo vlog. Odpiranje ne bo javno.  
O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik. Vloga, ki je ne bo vložila upravičena oseba 
ali vloga, ki ne bo pravočasna, bo zavržena.  
Če vloga ni popolna, občinska uprava obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 5-ih dneh dopolniti, v 
nasprotnem primeru bo vloga zavržena.  
 
12. Dodatne informacije:  
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Cerkno, kontaktna oseba je Jožica Lapajne, 
telefon: 05/ 373 46 47, e-naslov: jozica.lapajne@cerkno.si. 
 
13. Obveščanje o izboru:  
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni z odločbo v 30 dneh od potrditve predloga 
razdelitve sredstev. 



Župan bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo o sofinanciranju programov v letu 2017. 
 
14. Ostale določbe 
Izvajalec programov je dolžan na naslov občine do 31. 01. 2018 dostaviti končno celoletno finančno in 
vsebinsko poročilo o izvedbi programov, projektov in letovanj v letu 2017. 
 
 
Številka: 410-0011/2017-4 
Datum:   24. 04. 2017 
 
 
                                                                    ŽUPAN  
                                                                   Jurij Kavčič l.r. 
 


