
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Uradni list RS, 
št. 31/2016 in 16/18) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2018 (Uradni list, št. 23/18) 
objavlja Občina Cerkno 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje javnih prireditev v  

občini Cerkno v letu 2018  
1. Predmet razpisa 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 
31/16 in 16/18) je predmet razpisa sofinanciranje aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni 
enkratni dogodki, namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni, 
turistični in drugi akterji, ki izvajajo: 
- turistične  prireditve, ki  prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali 

povečanje nočitev v občini Cerkno, 
- športne prireditve, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti 

ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, 
- druge večje prireditve, ki jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise in 

javne pozive ter pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in 
prepoznavnosti Občine Cerkno.  

Predmet javnega razpisa so aktivnosti, ki bodo izvedene v letu 2018. Sredstva za investicije 
niso predmet tega javnega razpisa. 
 
2. Upravičenci 
Upravičenci, ki lahko pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po tem javnem razpisu, 
so: 
- društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v občini Cerkno, 
- zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, s sedežem v občini Cerkno, 
- ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah, s sedežem v občini Cerkno, 
- mladinski sveti, registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, s sedežem v občini 

Cerkno, 
- fizične osebe z registrirano dejavnostjo in sedežem v občini Cerkno, 
- pravne osebe, s sedežem v občini Cerkno, 
ki organizirajo prireditve na območju občine Cerkno.  
 
Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj 
eno leto. 
 
Fizične osebe z registrirano dejavnostjo in pravne osebe, ki organizirajo prireditve na območju 
občine Cerkno, morajo biti ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev. 
 
Izjemoma so upravičenci do sofinanciranja: 
- športnih prireditev tudi društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, 
registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o 
ustanovah in mladinski sveti registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, s sedežem v 
občini Cerkno, ki organizirajo prireditev izven občine Cerkno, če iz objektivnih razlogov teh 
športnih prireditev ni mogoče izvesti na območju občine Cerkno, 
- izvajalci, ki nimajo sedeža v občini Cerkno, izvedejo pa prireditev v občini Cerkno, v kolikor je 

le-ta večjega in širšega pomena (regijskega, državnega, mednarodnega). 
 



Upravičenci, ki na podlagi tega javnega razpisa prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, so 
dolžni v svojih promocijskih ali drugih gradivih navesti, da je aktivnost sofinancirala Občina 
Cerkno. 
Vsak upravičenec lahko sredstva pridobi za največ dve aktivnosti na leto. Sredstva dodeljena 
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v Občini Cerkno niso namenjena 
aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam. Ista aktivnost je 
lahko sofinancirana samo iz enega proračunskega vira občine. 
 
3. Merila in kriteriji za sofinanciranje 
Merila in kriteriji za vrednotenje aktivnosti so po pravilniku ovrednoteni s točkami in so 
izhodišče za sofinanciranje. Vrednoti se: 
- tradicionalnost in obseg aktivnosti, 
- raven aktivnosti, 
- promocija, 
- vrednost prireditve, 
- delež zagotovljenih sredstev izven proračuna Občine Cerkno. 
Maksimum sofinanciranja s strani Občine Cerkno je 80 % upravičenih stroškov. 
Upravičeni stroški so stroški: 
- ki so potrebni za izvedbo aktivnosti (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. 
Vrednost točke izračuna komisija na podlagi višine razpisanih sredstev in skupnega števila točk 
ovrednotenih aktivnosti vseh izbranih upravičencev. 
Aktivnost upravičenca iz prvega odstavka 5. člena pravilnika, ki nima sedeža v občini Cerkno, 
se ne glede na dosežene točke lahko ovrednoti v skupni maksimalni višini 60 točk oziroma v 
maksimalnem nominalnem znesku 300 EUR. 
 
4. Višina razpisanih sredstev 
Predvidena višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti za leto 2018 je določena v Odloku o 
proračunu Cerkno za leto 2018 (Uradni list RS, št. 23/18) in znaša 9.500,00 EUR. 
 
5. Razpisni rok in razpisna dokumentacija 
Razpisni rok prične teči 23. 4. 2018 in se zaključi 22. 5. 2018. 
Vloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane 
priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je 
dosegljiva na spletni stani Občine Cerkno: www.cerkno.si in vsak delovni dan v glavni pisarni 
Občinske uprave Občine Cerkno. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo pri Jožici Lapajne 
na tel. št. 05 37 34 647 ali preko e-pošte: jozica.lapajne@cerkno.si. 
 
6. Rok za oddajo vlog 
Vloge z vso potrebno dokumentacijo lahko prijavitelji oddajo osebno ali pošljejo po pošti  
vključno do torka, 22. 5. 2018 na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno v zaprti 
kuverti z označbo: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE JAVNIH PRIREDITEV 
2018«. Na kuverti je potrebno navesti tudi naziv in naslov prijavitelja. 



Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana 
osebno v vložišču občinske uprave Občine Cerkno do 15. ure. Po tem roku oddane ali prejete 
vloge se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo. 
Prijava v nepravilno opremljeni kuverti bo s sklepom zavržena. 
 
7. Obravnava vlog 
Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev za 
sofinanciranje javnih prireditev oz. aktivnosti, ki so določene v pravilniku. Odpiranje in 
ocenjevanje prejetih vlog opravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje 
vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih občine 24. 5. 2018. O odpiranju vlog bo strokovna 
komisija vodila zapisnik. Vloga, ki je ne bo vložila upravičena  oseba ali vloga, ki ne bo 
pravočasna, bo zavržena.  
V primeru, da je katera od pravočasnih vlog nepopolna, komisija prijavitelja pozove k 
dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je pet dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Če 
vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se kot nepopolna s sklepom zavrže. 
Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev v 30 dneh od zaključka razpisnega roka in ga 
predloži občinski upravi, ki v 15 dneh od prejema predloga izda odločbo o dodelitvi sredstev. 
Po pravnomočnosti odločb o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo o 
sofinanciranju, s katero se uredijo medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in 
koriščenjem sredstev. 
 
8. Nenamenska poraba sredstev 
Upravičenci so s pridobljenimi sredstvi s strani občine dolžni izvesti aktivnosti, s katerimi so se 
prijavili na razpis v letu, za katerega je bil objavljen razpis. Prejemniki sredstev so dolžni izvajati 
aktivnosti v skladu s pravilnikom in določili pogodbe. 
V primeru, da prejemnik dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali če pri 
prijavi aktivnosti navaja neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev 
namensko dodeljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 
Prejemniki sredstev, ki kršijo pogodbena določila, ne morejo kandidirati na naslednjem 
javnem razpisu občine. 
 
9. Ostale določbe 
Po izvedbi prireditve je potrebno na Občino Cerkno dostaviti Zahtevek za izplačilo sredstev z 
dokazili o namenski porabi sredstev. 
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