
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v občini Železniki (Ur.l.RS, 

št. 14/2018) in Letnega programa mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 2018 

(sprejet na 23. redni seji občinskega sveta Občine Železniki dne 22. 2. 2018) župan 

Občine Železniki objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v letu 2018 

 

 

1.Naziv in sedež naročnika. 

Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki. 

 

2. Predmet javnega razpisa in področja dejavnosti. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajalcev mladinskih dejavnosti v občini 

Železniki in sicer izvajanje mladinskih programov in projektov z naslednjih področij: 

- aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, 

- neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,  

- informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,  

- raziskovalna dejavnost mladih,  

- mladinsko prostovoljno delo,  

- programi za preprečevanje raznih zasvojenosti,  

- programi, ki spodbujajo k strpnosti, nenasilju med mladimi in nad mladimi,  

- programi, ki spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,  

- programi, ki spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih. 

Mladinski program je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija ali 

organizacija za mlade in pomeni kontinuirano izvajanje mladinskih aktivnosti skozi večji 

del leta, vsaj 28 tednov v letu po vsaj enkrat tedensko in skupaj vključuje vsaj 10 

udeležencev.  

Projekt je posamična aktivnost izvajalca, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec 

in je zaključen enkratni dogodek. Občina sofinancira izvajalcu največ tri projekte na leto. 

 

3. Upravičenci do sofinanciranja in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati. 

Upravičenci do sredstev so izvajalci mladinskih dejavnosti, in sicer: 

 nevladna organizacija s sedežem v občini Železniki, ki se ukvarja z mladinskim 

delom, oziroma nevladna organizacija, registrirana v RS, katere krajevna 

enota deluje na območju občine Železniki in se ukvarja z mladinskim delom, 

 mladinski svet s sedežem v občini Železniki, ki je registriran po Zakonu o 

mladinskih svetih in se ukvarja z mladimi na območju občine Železniki,  

 nevladna organizacija s sedežem v občini Železniki, ki opravlja dejavnost 

mladinskega centra Železniki. 

Iz statuta oziroma splošnih pravil delovanja mora izhajati, da se organizacija ukvarja z 

mladinskim delom, in sicer je lahko tovrstna dejavnost v statutu oziroma splošnih pravilih 

delovanja navedena izrecno ali pa je le-ta razvidna iz določil o namenih in ciljih delovanja 

organizacije. 

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 da ima organizacija 85 % članstva, mlajšega od 29 let  

 da ima najmanj 25 članov/članic v starosti od 6. do 29. leta  

 prijavljeni programi in projekti morajo ustrezati predmetu razpisa in so 

namenjeni predvsem mladim v starosti od 6 do 29 let, 

 prijavitelj mora imeti izdelano okvirno finančno konstrukcijo, iz katere so 

razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa ali projekta. 

 

Naročnik bo upošteval določila veljavnega Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije. 

 



 

4. Uporaba meril in kriterijev za pridobitev sredstev. 
 merila za mladinski program: ciljne skupine, kvaliteta programa in število 

ustreznih vsebinskih aktivnosti, vsebinska koordinacija z organizacijami in 

institucijami, finančna konstrukcija programa. 

 merila za mladinski projekt: trajanje projekta, ciljne skupine, kvaliteta 

programa in število ustreznih vsebinskih aktivnosti, število sodelujočih v 

projektu, finančna konstrukcija projekta. 

Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje javnega razpisa. Komisija 

za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti bo ustreznost vloge 

preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih in v obveznih prilogah. 

 

5. Obseg vseh razpoložljivih sredstev je 10.963,00 evrov. 

Glede na posamezne vsebine programov so določeni naslednji zneski za: 

 mladinske programe (letni  program - kontinuirano delo) 6.578,00 evrov 

 projekte na področju mladinskih dejavnosti (enkratni projekti) 4.385,00 evrov 

 

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev. 

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018. 

 

7. Rok za prijavo na javni razpis je 13. 4. 2018. 

 

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje: 

 besedilo javnega razpisa, 

 Pravilnik o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v občini Železniki, 

 Letni program mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 2018, 

 prijavni obrazec, 

 vzorec pogodbe. 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Železniki: www.zelezniki.si. 

Če pa interesenti želijo, jo lahko prevzamejo tudi osebno v sprejemni pisarni Občine 

Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.   

 

9. Vsebina prijave. 

Prijava mora vsebovati: 

- izpolnjen prijavni obrazec z izjavo in izdelano finančno konstrukcijo, 

- statut oziroma splošna pravila delovanja organizacije, 

- seznam članov, iz katerega je razvidno, da ima organizacija 85 % članstva, 

mlajšega od 29 let ter da ima vsaj 25 članov v starosti od 6 do 29 let,  

 

Kopijo zaključnega računa za leto 2017, oddanega na Ajpes, ter odločbo o vpisu v 

register društev pri upravni enoti bo v postopku reševanja prijave pridobila uprava 

Občine Železniki. 

 

Vlagatelj lahko vloži samo eno prijavo za mladinski program in prijavo za posamezne, 

največ tri projekte. Vlagatelj, ki kandidira na razpisu s posameznimi projekti, predloži za 

vse projekte skupno (eno) prijavo na javni razpis. 

S posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja mladinskih 

dejavnosti lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le 

na enem javnem razpisu Občine Železniki v tekočem letu. 

 

10. Rok za oddajo in način oddaje prijav. 

Prijave se oddajo osebno v sprejemni pisarni občine ali pošljejo na naslov: Občina 

Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, do 13. 4. 2018, oz. morajo biti najpozneje ta dan 

oddane na pošti kot priporočena pošiljka. 

Prijava mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije 

naročnika, biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana ter mora vsebovati vse 

zahtevane priloge. 

http://www.zelezniki.si/


Prijava mora biti v zaprti kuverti in ustrezno označena. Na sprednji strani ovitka mora biti 

izpisano: 

»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI 

2018!« 

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov prijavitelja. 

 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa. 

 

11. Postopek obravnavanja prijav 

Postopek javnega razpisa bo vodila komisija za izvedbo javnih razpisov na področju 

družbenih dejavnosti. Prijave, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, bodo izločene iz 

nadaljnjega postopka. Prijave, ki ne bodo prispele v razpisanem roku, se neodprte vrnejo 

pošiljatelju. Komisija bo opravila strokovni pregled prispelih prijav, ki jih bo ocenila na 

podlagi meril in kriterijev iz Pravilnika o sofinanciranju mladinskih dejavnosti v občini 

Železniki, pripravila predlog višine sofinanciranja in ga predložila direktorici občinske 

uprave, ki bo upravičencem izdala sklepe o doseženem številu točk in vrednosti ene 

točke v postopku pred pravnomočnostjo sklepov oziroma bo izdala sklepe o zavrnitvi ali 

zavrženju, v skladu z odločitvami komisije. 

 

12. Datum odpiranja prijav 

Komisija za izvedbo javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti bo prispele prijave 

odprla dne 17. 4. 2018. 

 

13. Dodatne informacije 

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri Martini Logar na Občini Železniki, 

telefon: 04/500 00 15. 

 

14. Obveščanje o izboru 

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 30. 6. 2018. 

 

15. Podpis pogodbe 

Z izvajalci programov bo občina sklenila pogodbo o sofinanciranju programov za leto 

2018. V primeru, da izvajalec programa v osmih dneh od prejema poziva k podpisu 

pogodbe o sofinanciranju programov ne bo vrnil podpisane pogodbe na naslov občine, se 

bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.    

 

16. Ostale določbe. 

Po zaključku posamezne aktivnosti mora društvo podati vsebinsko in finančno poročilo. 

Rok za oddajo poročil je 21. 11. 2018. 

Poročilu morajo biti priložena dokazila o namenski porabi sredstev in izvedbi aktivnosti. 

V primeru, da upravičenec ne more dokazati porabe sredstev v višini pogodbeno 

odobrenega zneska za posamezno aktivnost, ima občina pristojnost, da odobri izplačilo le 

v višini dokazane porabe. 

 

 

 

Datum: 9. 3. 2018 

Št.: 606-1/2018-001 

 

                                                           Mag. Anton Luznar, župan Občine Železniki 

 

 


