
 
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 

Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem 
obcinacerklje@siol.net; telefon: 04/ 28 15 800; fax: 04/ 28 15 820 

 
 
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih (mladinskih 
centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2016) in v skladu z 
Odlokom o proračunu Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2019), 
Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja  
 
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih 

(mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem iz proračuna 
Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019 

 

 
1. Sofinancer in sedež sofinancerja: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na 

Gorenjskem. 
 
 
2. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih programov za mlade, to je programov, ki omogočajo mladim 
pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in 
vključevanje mladih v preventivne, izobraževalne, prostovoljne in socializacijske aktivnosti in projektov, 
povezanih z delom mladih (mladinski projekti).  
Program za mlade poteka kontinuirano, skozi celotno leto in vključuje večje število aktivnih udeležencev. 
Izvajajo ga usposobljeni izvajalci, ki zagotavljajo izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti mladinskega 
centra skozi večji del leta, vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu, s predstavitvijo dejavnosti širši 
javnosti. Projekt, povezan z delom z mladimi (mladinski projekt) pa je posamična aktivnost izvajalca, 
zaključen enkratni dogodek, ki se ne izvaja kontinuirano skozi vse leto (npr. delavnice, predavanja, 

izobraževalni programi, okrogle mize, oratorij, ipd.). 
 
Programe za mlade in mladinske projekte izvajajo tako imenovani mladinski centri, ki predstavljajo 
organizacijsko funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja pravna oseba javnega ali zasebnega prava ali 
njen sestavni del, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljeno avtonomno delovanje v 
mladinskih centrih. Programi oziroma projekti izvajanja aktivnosti mladinskih centrov so izvedeni na način, ki 
omogočajo predstavitev aktivnosti širši javnosti. 

 
 
3. Višina razpisanih sredstev 

Višina proračunskih sredstev, namenjena za sofinanciranje programov za mlade in projektov, povezanih z 
delom mladih (mladinskih projektov) v okviru mladinskih centrov, prispelih na Javni razpis za programov za 
mlade in projektov, povezanih z delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem iz 
proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2019, je 12.000,00 EUR, pri čemer se za sofinanciranje 
izvajanja programov nameni 80% predvidenih sredstev, za sofinanciranje izvajanja projektov, 
povezanih z delom mladih (mladinski projekt) pa 20% predvidenih sredstev. 

 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 2044 – Sofinanciranje programov za mlade in projektov 
povezanih z delom mladih. 

 
 
4. Upravičenci 

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov za mlade in mladinskih projektov, ki jih izvajajo tako 
imenovani mladinski centri, ki predstavljajo organizacijsko funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja 
pravna oseba javnega ali zasebnega prava ali njen sestavni del, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne 
osebe zagotovljeno avtonomno delovanje v mladinskih centrih, pod pogojem, da: 
- bodo prijavljene programe izvajali in izvedli v letu 2019, 
- izvajajo v praksi programe oz. projekte za mlade najmanj dvanajst (12) mesecev pred objavo javnega 

razpisa, 

- imajo sedež v občini Cerklje na Gorenjskem. 
 
 
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu 

Vlogo na javni razpis lahko oddajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- vloga se nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije; 
- so izvajalci programov ali projektov, ki v praksi (aktivno delujejo) izvajajo programe najmanj 12 mesecev 

pred objavo javnega razpisa in imajo sedež v občini Cerklje na Gorenjskem; 

mailto:obcinacerklje@siol.net


- cilj dejavnosti ni pridobivanje dobička; 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 

aktivnosti; 
- da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več različnimi 

dejavnostmi oziroma programi; 
- programi ali projekti, ki so predmet razpisa, se morajo prednostno opravljati na območju občine Cerklje na 

Gorenjskem in morajo biti namenjeni predvsem mladim, ki živijo v občini Cerklje na Gorenjskem; 
- da za izvajanje programov zagotavljajo lasten delež oziroma delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo 

jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki je 
predmet tega pravilnika, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov 
in pričakovano financiranje na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov za mlade in projektov, 
povezanih z delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2016; v nadaljevanju besedila: pravilnik); 

- se programi oz. projekti izvajajo na neprofitni osnovi in  
- da izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in določili tega javnega razpisa. 

 
Vsak izvajalec lahko na navedeni razpis prijavi največ 3 programe za mlade in največ 3 projekte, 
povezane z delom mladih (mladinski projekt). 
 

 
6.  Prednostne kategorije 

Med prednostna področja sofinanciranja se uvrščajo naslednji programi oz. projekti za mlade:   
- neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih (učna pomoč, ipd.), 
- usposabljanje mladih za prostovoljno delo in za delo z mladimi, 
- informiranje in svetovanje za mlade, 
- aktivnosti za aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, 
- spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva, solidarnosti in medgeneracijskega sodelovanja mladih, 
- aktivnosti, ki vzpodbujajo k strpnosti, nenasilju, 
- preventivni programi s področja odvisnosti, socialnih področij, integracije in reintegracije ranljivih skupin 

(zmanjševanje socialne izključenosti, pridobivanje socialnih izkušenj, veščin in spretnosti, krepitev 
močnih točk za otroke in mlade, zmanjševanje škode zaradi slabših izobraževalnih možnosti, pomoč pri 
vključevanju v lokalno okolje, zmanjševanje verskih, rasnih in kulturnih predsodkov, krepitev socialne 
vloge posameznika), 

- participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice. 

 
 
7. Merila in kriteriji za vrednotenje prejetih vlog: 

Prejete vloge za pridobitev sredstev za sofinanciranje programov za mlade in projektov, povezanih z delom 
mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem se bodo vrednotila na podlagi naslednjih meril in 
kriterijev: 

 TOČKE 

1. PREGLEDNOST IN RAZVIDNOST: 
jasno in pregledno opredeljen cilj, namen, obseg programov / projektov, povezanih 
z delom mladih: 

do 5 točk 

o cilji in namen mladinskih programov in projektov niso razvidni 0 točk 
o cilji in namen mladinskih programov in projektov so delno razvidni  2 točki 
o cilji in namen mladinskih programov in projektov so jasno razvidni  5 točk 

  

2. VKLJUČENOST: do 30 točk 
  

število aktivnih članov, vključenih v izvedbo posameznega programa / projekta za mlade: do 10 točk 
o 1-5 1 točka 
o 6-10 3 točke 
o 11-15 5 točk 
o 16-20 8 točk 
o 21 in več 10 točk 

  

število vključenih mladih v posamezni program / projekt:  do 10 točk 
o do 5 udeležencev 1 točka 
o 6-10 udeležencev 3 točke 
o 11-20 udeležencev 5 točk 
o 21-30 udeležencev 7 točk 
o 31 in več udeležencev 10 točk 

  

število vključenih mladih v posamezni program / projekt iz ciljne populacije, ki 
vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske osipnike ter družbeno 
izločeno invalidno mladino): 

do 10 točk 

o program ali projekt ne vključuje mladih z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske 
osipnike, družbeno izločeno oz. odklonsko mladino, invalidno mladino ter izrazito nadarjene 
mladostnike 

0 točk 
 

o program ali projekt vključuje mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske 
osipnike, družbeno izločeno oz. odklonsko mladino, invalidno mladino ter izrazito nadarjene 
mladostnike do 5 udeležencev 

1 točka 



o program ali projekt vključuje mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske 
osipnike, družbeno izločeno oz. odklonsko mladino, invalidno mladino ter izrazito nadarjene 
mladostnike od 6 do 10 udeležencev 

3 točke 

o program ali projekt vključuje mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske 

osipnike, družbeno izločeno oz. odklonsko mladino, invalidno mladino ter izrazito nadarjene 
mladostnike od 11 do 20 udeležencev 

5 točk 

o program ali projekt vključuje mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske 
osipnike, družbeno izločeno oz. odklonsko mladino, invalidno mladino ter izrazito nadarjene 
mladostnike od 21 do 30 udeležencev 

7 točk 

o program ali projekt vključuje mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske 
osipnike, družbeno izločeno oz. odklonsko mladino, invalidno mladino ter izrazito nadarjene 
mladostnike od 31 in več udeležencev 

 

Število vključenih mladih iz ciljne populacije mladih z manj priložnostmi se vključuje tudi v 
skupino števila vključenih mladih v posamezni programa / projekt.  

10 točk 

  

3. PROSTOVOLJSTVO: do 30 točk 
 

Jasno opredeljen program prostovoljnega delo izvajalca programa ali projekta: 
o v programu ni jasno opredeljenega programa in obseg prostovoljnega dela  

o v programu je pomanjkljivo opredeljen program in obseg prostovoljnega dela  
o v programu je jasno opredeljen program in obseg prostovoljnega dela  

 

do 5 točk 
0 točk 

2 točki 
5 točk 

  

število prostovoljcev: do 25 točk 
o do 5 prostovoljcev 5 točk 
o 6-10 10 točk 
o 11-20 18 točk 
o 21 in več 25 točk 

  

4. MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE (povezovanje mladih z ostalimi starostnimi 
skupinami): 

do 5 točk 

o iz programa / projekta ni razvidno povezovanje mladih z ostalimi starostnimi skupinami 
o iz programa / projekta je razvidno povezovanje mladih z 1 starostno skupino 
o iz programa / projekta je razvidno povezovanje mladih z 2 in več starostnimi skupinami 

0 točk 
1 točka 
5 točk 

  

5. KONTINUIRANOST: do 105 točk 
 

izvajalci programov za mlade oz. projektov, povezanih z delom mladih v okviru 
mladinskih centrov izvajajo dejavnost (mladinski center aktivno deluje) že daljše 
časovno obdobje: 

 

do 50 točk 

o 12 – 24 mesecev 10 točk 
o 25 mesecev – 49 mesecev 20 točk 
o 50 mesecev in več 50 točk 
  

število izvedenih programov oz. projektov za mlade v preteklem letu: do 5 točk 
o 1 program / projekt 1 točka 
o 2-3 programi / projekti 3 točke 
o 4 in več programov / projektov 5 točk 

  

prijavljeni programi se bodo nadgrajevali in izvajali kontinuirano, skozi večji del 
leta, vsaj enkrat tedensko, devet mesecev v letu: 

do 50 točk 

o program se izvaja en dan v tednu (več kot tri ure na dan), najmanj devet mesecev 10 točk 
o program se izvaja od dva do pet dni v tednu (več kot tri ure na dan) najmanj devet 

mesecev 

20 točk 

o program se izvaja več kot tri dni v tednu ( več kot tri uri na dan) najmanj devet mesecev 50 točk 
  

6. DOSTOPNOST  
Programi in projekti vključujejo mladino iz celotne občine, aktivnosti so dostopne za 
neorganizirano mladino (na podlagi vabil, najav, objav dogodkov, list prisotnosti): 
 

dostopnost glede na območju izvajanja: 

do 10 točk 
 
 
 

do 5 točk 
o program ali projekt je dostopen za mlade iz ožjega področja občine Cerklje na Gorenjskem  0 točk 
o program ali projekt je dostopen za mlade iz celotne občine Cerklje na Gorenjskem 
 

5 točk 

dostopnost glede na organiziranosti: do 5 točk 
o program ali projekt je dostopen za mlade iz občine Cerklje na Gorenjskem, aktivnosti so 

dostopne za organizirano mladino 
0 točk 

o program ali projekt je dostopen za mlade iz občine Cerklje na Gorenjskem, aktivnosti so 
dostopne za neorganizirano mladino (vabila, najave, objave, javna promocija ipd.) 

5 točk 

  

7. EKONOMIČNOST: do 50 točk 
(preglednost realne finančne konstrukcije in ocene stroškov izvedbe programov za mlade in projektov, 
povezanih z delom mladih (v primerjavi z učinkovitostjo in udeležbo) 
 

realnost finančne konstrukcije: 

 
 
 

do 5 točk 
o realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programov v primerjavi z 

učinkovitostjo in udeležbo ni jasna 
0 točk 



o realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programov v primerjavi z 
učinkovitostjo in udeležbo je delno pregledna in delno jasna 

2 točki 

o realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programov v primerjavi z 
učinkovitostjo in udeležbo je pregledna in jasna 

5 točk 

  

delež lastnih sredstev, za izvedbo programov oz. projektov, povezanih z delom 
mladih: 

do 30 točk 

o 0 % 
o 1 % - 10 % 

0 točk 
5 točk 

o 11 % – 20 %  10 točk 
o 21 % – 30 %      20 točk 
o 31 % in več 
(Za lastna sredstva se šteje tudi finančno ovrednotenje človeških virov (prostovoljnega dela), dokazljivih s pogodbami in 
evidenčnim seznamov prostovoljcev. Pri vrednotenju ene prostovoljne ure izvajalec upošteva ocenjeno vrednost ure, kot 

je določeno v 21. in 23. členu Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11 in 60/11), 
pri čemer se kot dokazilo priložijo sklenjene pogodbe ter poročilo o prostovoljcih. Plačila udeležencev se ne upoštevajo 
kot lastna sredstva.) 

30 točk 

 
 

 

delež javnih sredstev in sredstev pridobljenih za izvedbo programov / projektov, 
povezanih z delom mladih (sredstva pridobljena iz javnih razpisov na občinski, državni ali evropski 
ravni, sponzorstvo, donatorstvo. Plačila udeležencev programa /projekta se ne upoštevajo kot pridobljena 
sredstva): 
 

do 15 točk 

o 0 % 0 točk 
o 1 % - 10 % 2 točki 
o 11 % – 20 %  5 točk 
o 21 % – 30 %      10 točk 
o 31 % in več 15 točk 

  

8. INOVATIVNOST (programi ali projekti, povezani z delom mladih, neposredno, poleg obstoječih 

znanih programov, vsebujejo tudi drugačen pristop k reševanju problemov): 
do 5 točk 

o prijavljen program ali projekt se izvaja ponavljajoče v enakem obsegu in je enak preteklim 
programom 

o prijavljen program ali projekt se izvaja ponavljajoče v povečanem obsegu in po vsebini 
bistveno ne odstopa od preteklih programom in projektov 

0 točk 
 
2 točki 

o prijavljen program ali projekt neposredno ne posnema že izvedenih programov in 
projektov ter vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov, se nadgrajuje, ima nove 

vsebine in nove cilje 

5 točk 

  

9. PREVENTIVNOST (program ali projekt za mlade je preventivne narave in vsebuje 
preventivnost s področja učne problematike, nasilja, socializacije, s področja odvisnosti ipd.): 
 

do 5 točk 

o program ali projekt nima razvidne preventivne usmeritve 0 točk 
o program ali projekt je preventivne narave in vsebuje preventivnost z 1 področja 
o program ali projekt je preventivne narave in vsebuje preventivnost z 2 področji 
o program ali projekt je preventivne narave in vsebuje preventivnost z 3 in več področij 

1 točka 
2 točki 
5 točk 

  

10. BREZPLAČNOST  
(zagotovljena je brezplačna udeležba mladih v programu ali projektu za mlade) 

30 točk 

  

11. SODELOVANJE  
 

Sodelovanje izvajalca programa z drugimi organizacijami in institucijami (v 
nadaljevanju besedila: organizacija): 

do 10 točk 
 
do 5 točk 

o z 1 drugo organizacijo 1 točka 
o z 2 drugima organizacijama 3 točke 
o z 3 in več drugimi organizacijama 5 točk 
 
 

 

Sodelovanje izvajalca programa z lokalno skupnostjo in zavodi v njeni lasti (v 
nadaljevanju besedila: zavod): 

do 5 točk 

o z 1 drugim zavodom  1 točka 
o z 2 drugima zavodoma 3 točke 
o z 3 in več drugimi zavodi 5 točk 
  

12. PROSTORSKI POGOJI za izvajanje programov oziroma projektov za mlade: 
 

do 5 točk 

o izvajalec ne razpolaga s prostori za izvajanje aktivnosti na področju dela z mladimi 0 točk 
o izvajalec razpolaga s prostori za izvajanje aktivnosti na področju dela z mladimi 5 točk 

  

13. REFERENCA IZVAJALCA:  
(uspešno izvedeni projekti in/ali programi v preteklih treh letih (2014, 2015, 2016) za katere je izvajalec 
prejel nagrado, priznanje ali bil kot uspešen program/projekt sofinanciran s strani lokalne skupnosti, 
državne ali mednarodne institucije ali organizacije) 
 

do 10 točk 

o 1 referenca 5 točk 
o 2 referenci 7 točk 
o 3 in več referenc 10 točk 

 



Na podlagi zgoraj meril in kriterijev lahko posamezen program oz. projekt prejeme od 0 do največ 300 točk. 

 
8. Objava javnega razpisa in dodatne informacije o razpisu: 

 

Objava javnega razpisa: 
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu »Uradno glasilo slovenskih občin« dne, 25. 2. 2019 in na spletni 
strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si, v rubriki »Novice in objave«, v rubriki »Javni razpisi in 
natečaji« dne, 25. 2. 2019. 
 
Prevzem razpisne dokumentacije: 
Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni 
strani Občine Cerklje na Gorenjskem www.cerklje.si (rubrika »Novice in objave«, v rubriki »Javni razpisi in 
natečaji«).  
Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni 
Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem do vključno 25. 3. 2019 
do 14.00 ure. 
 
Informacije: 
Dodatne informacije prijavitelji prejmejo v času uradnih ur pri višji svetovalki Simoni Vodlan (tel. 04/28 15 
807, elektronski naslov obcinacerklje@siol.net) , in sicer do vključno 25. 3. 2019 do 14.00 ure. 

 
 
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve vlog:  

Vloga je lahko oddana v sprejemni pisarni občine ali poslana priporočeno po pošti. Upoštevale se bodo vse 
vloge, ki bodo prispele do vključno do 27. 3. 2019 do 16.00 ure oziroma bodo ta dan oddane po 
pošti kot priporočene pošiljke do 16.00 ure.  
 
Vloga mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti ovojnici z označbo: »NE ODPIRAJ - RAZPIS PROGRAMI ZA 
MLADE 2019« na naslov: 
Občina Cerklje na Gorenjskem 
Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem  
 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov izvajalca. 

 
Nepravočasno oddane vloge se ne upoštevajo in bodo s sklepom zavržene. Neutemeljene vloge in vloge, ki so 
jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo. 
 
 

10. OBSEG FINANCIRANJA: 
 
Obseg financiranja programov za mlade: 
V kolikor izvajalec na javni razpis izpolnjuje pogoje tega razpisa, bo višina sofinanciranja odvisna od prejetih 
točk. Občina Cerklje na Gorenjskem bo posamezne programe sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev. 
Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen program, bo program. Vrednost ene (1) točke bo določena potem, 
ko bo znano, koliko točk so skupaj prejeli programi, ki so bili točkovni v skladu z merili in kriteriji, navedeni v 
7. točki tega razpisa, saj se bodo sredstva, namenjena razpisu, delila z vsoto točk vseh primernih programov. 
Za sofinanciranje izvajanja programov se nameni 80% predvidenih sredstev iz proračuna Občine Cerklje na 

Gorenjskem. Izvajalci morajo imeti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki 
in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 
sredstev iz drugih virov. 
 
Obseg financiranja projektov, povezanih z delom mladih (mladinski projekt): 
V kolikor izvajalec na javni razpis izpolnjuje pogoje tega razpisa, bo višina sofinanciranja odvisna od prejetih 
točk. Občina Cerklje na Gorenjskem bo posamezne mladinske projekte sofinancirala do višine razpoložljivih 
sredstev. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen mladinski projekt, bo izračunana na podlagi točk, ki jih 
bo v postopku ocenjevanja in podlagi zgoraj navedenih meril dobil posamezen mladinski projekt. Vrednost ene 
(1) točke bo določena potem, ko bo znano, koliko točk so skupaj prejeli mladinski projekti, ki so bili točkovni v 
skladu z merili in kriteriji, navedeni v 7. točki tega razpisa, saj se bodo sredstva, namenjena razpisu, delila z 
vsoto točk vseh primernih projektov. Za sofinanciranje izvajanja projektov, povezanih z delom mladih 
(mladinski projekt) se nameni 20% predvidenih sredstev iz proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem. 
Izvajalci morajo imeti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, 
delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz 
drugih virov. 
 
Nematerialni prispevki v obliki prostovoljnega dela, ki jih prijavitelj izkaže oziroma predvidi v finančnem 
načrtu, se upoštevajo tako, da se ocenjena vrednost opravljenega prostovoljnega dela, v skladu z 21. členom 
Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16), vrednoti za 
organizacijsko delo trinajst (13) eurov/uro, za vsebinsko delo deset (10) evrov/ uro in za opravljeno drugo 
prostovoljsko delo šest (6) eurov/uro. 

http://www.cerklje.si/
http://www.cerklje.si/
mailto:obcinacerklje@siol.net


 
11. Odpiranja vlog:  

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Cerklje na Gorenjskem. 
Odpiranje vlog ni javno. V primeru nepravilno in nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo 

na podlagi zapisnika strokovne komisije, le-ta vlagatelja pozvala, da v roku osmih (8) dni od prejema poziva 
dopolnijo svojo vlogo. V primeru, da izvajalec v predpisanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga izločena in s 
sklepom zavržena kot nepopolna. 

 
 
12. Rok v katerem, bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: 

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v šestdesetih (60) dneh od datuma 
odpiranja vlog. Občina Cerklje na Gorenjskem bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju 
programov za leto 2019 v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu za leto 2019. Dodeljena sredstva morajo 
biti porabljena do 31. 12. 2019.  
 
Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva iz javnega 
razpisa niso bila dodeljena, lahko v osmih (8) dneh od prejema sklepa vloži pritožbo pri županu Občine Cerklje 
na Gorenjskem. V pritožbi mora pritožnik natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je le-ta vložena. Predmet 
pritožbe ne morejo biti postavljeni kriteriji in merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan in v roku 

petnajstih (15) dni od prejema pritožbe odloči s sklepom. Sklep župana je dokončen. 
 
 

13. Splošne določbe:  
- Občina Cerklje na Gorenjskem si pridružuje pravico do sprememb razpisnih pogojev v času odprtja javnega 

razpisa in do preklica javnega razpisa. 
- Občina Cerklje na Gorenjskem lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali 

razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine. 
- Prijavitelj mora izpolnjenji vlogi priložiti vse listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. 
- Občina Cerklje na Gorenjskem ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno predložene 

vloge. 
- Komisija, ki jo imenuje župan, bo pregledala vloge, prispele na razpis. Na odpiranju komisija ugotavlja 

pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloge izpolnjuje pogoje Pravilnika o sofinanciranju 
programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na 
Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/2016) in pogoje tega razpisa. 

- Odpirajo se samo v roku prejete in pravilno označene ovojnice, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile 
predložene. Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna, bo občinska uprava pozvala prijavitelja, da v roku 
osmih (8) dni le-to dopolni. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem rok, bodo s sklepom zavržene. 

- Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev tega razpisa, se bodo izločile. 
- S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz tega javnega razpisa. 
- Če se ugotovi, da je izvajalec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve sredstev, njegova vloga pa 

se s sklepom zavrže. 
- Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju prijavljenih programov ali projektov, na podlagi 

katerih bodo izplačana sredstva. 
- Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019. 
- Izbrani izvajalec je dolžan podpisano pogodbo vrniti v roku tridesetih (30) dni od dneva prejema 

pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje, sofinancer pa ni dolžan 
izpolniti obveznosti, ki bi izhajale iz pogodbe. 

- Izbrani izvajalci so dolžni o namenski porabi sredstev dostaviti poročilo o realizaciji programov in projektov za 

katera so prejeli sredstva skupaj s preverljivimi dokazili o namenski porabi sredstev. 
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