Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21
in 70/22) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 21/22), objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2022
I. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa
Občina Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, DŠ: 54677696 (v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje oz. financiranje izvajanja dejavnosti in programov, ki aktivno
prispevajo k družbenemu življenju na območju Občine Cerkno.
Na razpis ni mogoče prijaviti programov, ki so že sofinancirani iz drugih proračunskih postavk Občine
Cerkno.
III. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze, nevladne in neprofitne organizacije (v nadaljevanju društva),
ki so nosilci dejavnosti in programov s področja:
A. upokojenskih društev,
B. veteranskih društev,
C. društev, ki delujejo na socialnem - humanitarnem področju,
D. druga društva, ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju občine.
Upravičeni stroški so materialni stroški, stroški storitev, stroški dela in drugi stroški za delovanje in
izvajanje programov društev, ki se ne sofinancirajo iz drugih virov.
Po tem razpisu se ne sofinancirajo dejavnosti in programi, ki se lahko prijavijo na druge javne razpise
Občine Cerkno ali so financirani iz drugih proračunskih postavk Občine Cerkno.
Društvo se lahko prijavi samo pod eno kategorijo oz. področje.
Programi se morajo izvajati na območju občine Cerkno ali pa izven območja občine Cerkno, vendar
morajo vključevati uporabnike programa iz občine Cerkno, kar je razvidno iz evidence članov ali
uporabnikov s stalnim bivališčem v občini Cerkno.
IV. Upravičenci
Do sredstev iz naslova tega javnega razpisa je upravičen prijavitelj, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
-

za opravljanje dejavnosti je registriran ter posluje v skladu z zakonskimi predpisi,
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),
- njegov program je zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Cerkno in je v interesu
občine,
- ima urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- ima zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev
načrtovanih aktivnosti,
- nima neporavnanih obveznosti do občine.
Na sredstva iz proračunske postavke »Karitas« lahko kandidirajo tudi dobrodelne organizacije, ki
so ustanovljene v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne organizacije in na območju
Občine Cerkno izvajajo aktivnosti z namenom reševanja socialnih stisk občanov.

Za upravičenost do sredstev iz naslova tega javnega razpisa morajo posamezne kategorije društev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
Upokojenska društva:
- imajo sedež v občini,
- izvajajo program »Starejši za starejše«.
Veteranska društva:
- imajo sedež ali izpostavo v Občini Cerkno; če sedeža ali enote v Občini Cerkno nimajo, so
upravičeni ob pogoju, da vključujejo člane z območja Občine Cerkno,
- če imajo društva enoto ali izpostavo v občini, je do sredstev iz tega javnega razpisa upravičena
samo enota ali izpostava, ki ima sedež v občini.
Društva, ki delujejo na socialnem - humanitarnem področju:
- imajo sedež ali izpostavo v Občini Cerkno; če sedeža ali enote v Občini Cerkno nimajo, so
upravičeni ob pogoju, da vključujejo člane z območja Občine Cerkno,
- rešujejo socialne stiske občanov Občine Cerkno.
Druga društva, ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju občine:
- imajo sedež ali izpostavo v Občini Cerkno; če sedeža ali enote v Občini Cerkno nimajo, so
upravičeni ob pogoju, da vključujejo člane z območja Občine Cerkno,
- letno v Občini Cerkno izvedejo vsaj en javni dogodek oz. aktivnost.
V. Višina sredstev
Sredstva, namenjena za sofinanciranje društev po tem javnem razpisu, so določena v proračunu
Občine Cerkno za leto 2022 za naslednje kategorije:
PP 131816 - Območni odbor ZZB NOV, Domicilni odbori – 995,00 €,
PP 131823 - Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo – 500,00 €
PP 131821 – Ostala društva – 2.684,00 € ´
(maksimalna višina sofinanciranja dejavnosti posameznega društva je 400,00 €) ,
PP 132011 – Karitas – 1.159,00 €,
VI. Pogoji in merila
Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije bodo vloge ocenjene na podlagi naslednjih
meril in kriterijev:
Merila
1. Sedež društva oz. organizacije
-sedež v Občini Cerkno
-sedež izven občine, vendar ima včlanjene tudi občane Občine Cerkno
2. Število let obstoja (točke se dodelijo društvom, ki obstajajo več kot eno leto)
- od 2 do 10 let
- od 11 do 20 let
- nad 21 let
3. število članov društva (za društva s sedežem izven Občine Cerkno, se upošteva
število članov s prebivališčem v Občini Cerkno )
a. od 1 do 10 članov
b. od 11 do 20 članov
c. od 21 do 40 članov
d. od 41 članov
Skupno lahko prijavitelj prejme 12 točk.

Število
točk
5 točk
1 točka
1 točka
2 točki
3 točke

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke

Vrednost točke se izračuna tako, da se višina sredstev posamezne proračunske postavke deli s skupnim
številom točk vseh vlagateljev s posameznega področja.
VII. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na Občinski upravi ali na spletni strani občine www.cerkno.si razpisi.
Vloga mora vsebovati:
 predstavitev izvajalca programa,
 dokazilo o registraciji izvajalca programa,
 vsebinska predstavitev programa,
 finančna predstavitev programa,
 evidenca vseh članov iz občine Cerkno s plačano članarino,
 parafiran vzorec pogodbe.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022, v skladu s predpisi,
ki določajo izvrševanje proračuna.
Izvajalec programov je dolžan na naslov občine najkasneje do 15. 11. 2022 dostaviti zahtevek za
izplačilo drugega obroka sredstev z delnim poročilom o realiziranem programu, do 31. 3. 2023 pa
končno finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi programov v letu 2022.
IX. Rok za prijavo
Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in oddane do vključno 30.
junija 2022 po pošti priporočeno na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, SI-5282 Cerkno ali do
navedenega datuma do 15:00 ure oddane osebno v sprejemno pisarno občine. Prijave se predložijo v
zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
društev in drugih organizacij«, v levem kotu ali na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti
svoj naziv/ime in sedež/naslov.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
Prijava v nepravilno opremljeni kuverti bo s sklepom zavržena.
X. Odpiranje vlog in obvestilo o izboru
Odpiranje vlog bo 4. 7. 2022. Odpiranje ne bo javno. Komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, bo
prispele vloge ocenila v skladu z merili iz razpisne dokumentacije in pripravila predlog za sofinanciranje
programov v Občini Cerkno za leto 2022. O odpiranju in točkovanju vlog bo 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.
O izboru bodo prijavitelji obveščeni v 20 dneh po pripravi dokončnega predloga strokovne komisije.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe. Občina Cerkno bo 50 % odobrene vrednosti izvajalcu
nakazala v roku 30 dni po podpisu pogodbe, preostanek pa po predložitvi poročila. Zoper odločbo je
dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti vnaprej določena
merila in kriteriji za vrednotenje vlog.
XI. Dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo na spletni strani občine, vse dodatne
informacije pa vsak delovni dan na tel. št. 05/37-34-640 in 05/37-34-647 ali jozica.lapajne@cerkno.si.
Številka: 410-0021/2022
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