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OBČINA  ŠKOFJA  LOKA 
Oddelek za družbene dejavnosti 
 

 Mestn i  t rg  15,  4220 Škof j a  Loka   T :  04 511  23  00    F :  04 511 23 01   E :  obc ina@skof j a l oka.s i    U :  www.skof j a l oka.s i 
 

 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 7. člena Statuta Občine Škofja 
Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 uradno prečiščeno besedilo, 35/2016, 26/2017) in 
Sklepa o začetku postopka za izbiro programov na področju tehnične kulture, ki jih bo Občina Škofja 
Loka v letih 2019 in 2020 sofinancirala iz proračuna, št. 610-0008/2018 z dne 21. 12. 2018, objavlja 
župan Občine Škofja Loka 
 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TEHNIČNE KULTURE 

 V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETIH 2019 IN 2020 

 

 

1. Naziv in sedež razpisovalca 

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka (v nadaljevanju Občina). 

 

2. Predmet javnega razpisa 

Predmet in namen javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja tehnične kulture na 
območju oziroma za območje občine Škofja Loka v letih 2019 in 2020. Občina sofinancira programe 
s področja tehnične kulture, ki delujejo na naslednjih področjih: 

 radioamaterstvo, 

 jamarstvo,  

 modelarstvo. 
 

Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima 
opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti. 

 

Skladno s 1. odstavkom 2. točke besedila javnega razpisa Občina sofinancira letni program dela, ki 
vključuje posamezne aktivnosti in prireditve, ki promovirajo dejavnost, spodbujajo zanimanje za 
tehnična znanja in uporabo teh znanj v praksi, in sicer: 

 mladinsko raziskovalno delo, mladinske raziskovalne tabore, srečanja mladih tehnikov, 

 tehnično vzgojo, usmerjeno v dvig tehničnega znanja in kulture, 

 širjenje in popularizacijo znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in dvig tehnične 
kulture med prebivalstvom nasploh, 

 načrtno spodbujanje in skrb za ohranjanje tehnične dediščine, 

 organizacijo in udeležbo na prireditvah in tekmovanjih iz področij tehnične kulture. 

 

Javni razpis ni namenjen šolskim tekmovanjem in šolskim krožkom, ki delujejo na področju tehnične 
kulture in predstavljajo redni šolski program. 

 

3. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 

Na javni razpis za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture se lahko prijavijo izvajalci 
programov, ki so kot društva ali zveze društev s področja tehnične kulture, v skladu z Zakonom o 
društvih, registrirana za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa in katerih delovanje ni 
financirano iz proračuna Občine Škofja Loka v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk. 
Vsi prijavitelji morajo imeti sedež na območju občine Škofja Loka. Prijava mora biti popolna in 
pravočasna, izpolnjena čitljivo v slovenskem jeziku na predpisanem obrazcu. 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
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4. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 

Poleg navedenih splošnih pogojev, morajo prijavitelji na ta javni razpis izpolnjevati še naslednje 
posebne pogoje: 

 imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje 
programov, 

 imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvajanje 
programa in imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v 
višini 50 % vrednosti prijavljenega programa, 

 višina zaprošenih sredstev je lahko največ 50 % vrednosti prijavljenega programa, 

 imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost, 

 izvajajo program, ki mora ustrezati predmetu javnega razpisa,  

 program se izvaja na območju občine Škofja Loka ali izven, če v njem aktivno sodelujejo 
občani občine Škofja Loka, 

 dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 

 prijavljeni program bodo izvedli v letih 2019 in 2020, 

 imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa, 

 s posameznim programom lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega 
proračuna le na enem javnem razpisu Občine Škofja Loka v tekočem letu, 

 nimajo neporavnanih obveznosti do Občine, 

 prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko 
odgovornostjo izjaviti, da soglaša z določili javnega razpisa in pripadajoče razpisne 
dokumentacije, da je seznanjen z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ter potrditi 
resničnost oziroma točnost navedb, da ustrezajo dejanskemu stanju, priložene fotokopije pa 
ustrezajo originalom, 

 Za prijavitelje, ki bodo financirani iz občinskega proračuna, je obvezna prijava oziroma 
napoved projektov, dogodkov in prireditev v koledar prireditev »Kam?«. Napoved  dogodkov 
za prihodnji mesec se pošlje najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu na elektronski naslov: 
prireditve@skofja-loka.com , Razvojne agencije Sora, d.o.o. 

 

5. Merila za izbor 

Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo obravnavala strokovna komisija 
imenovana s strani župana Občine. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril in kriterijev za 
ocenjevanje in vrednotenje, ki so naslednja: 

 vsebinska in 

 finančna. 

 

Vsebinska merila ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira, ocenjuje in vrednoti med 
tistimi prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisno področje sofinanciranja, so naslednja:  

 število članov društva (prednost pri izboru bodo imeli prijavitelji, ki imajo večje število članov 
društva in ki imajo večji delež članov društva iz občine Škofja Loka), 

 kvaliteta in obseg programa prijavitelja (prednost pri izboru bodo imeli prijavitelji z večjim 
obsegom programa in tisti, ki v okviru svojih rednih letnih programov, vključujejo tudi otroško 
in mladinsko raziskovalno delo, mladinske raziskovalne tabore, poletne šole in delavnice), 

 organizacija in udeležba na prireditvah in tekmovanjih (občinski, regijski nivo, državni nivo, 
mednarodni, svetovni nivo), 

 organizacija predavanj, delavnic, predstavitev ali drugih oblik izobraževanja za člane, občane 
občine in širšo okolico,  

 izdaja glasila, brošure ali druge publikacije, predstavitev programa prijavitelja na spletni strani, 

 sodelovanje v skupnih prizadevanjih, da se s  tehnično vzgojo prebivalstva, uporabo sodobnih 
znanstvenih in tehničnih dosežkov prispeva k varovanju človekovega okolja, 

 reference prijavitelja. 

 

Finančna merila ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira, ocenjuje in vrednoti med 
tistimi prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisno področje sofinanciranja, so naslednja:  

 transparentnost in realnost izdelane finančne konstrukcije, v kateri so predvideni prihodki in 
odhodki za izvajanje programa, 

 smotrnost porabe predvidenih sredstev, 

mailto:prireditve@skofja-loka.com
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 zagotovljena lastna sredstva in sofinanciranje iz drugih virov (članarine, donacije, državna 
sredstva,…). 

Na podlagi rezultatov ocenjevanja in vrednotenja vseh popolnih prijav po merilih in kriterijih, ki so del 
razpisne dokumentacije, strokovna komisija v poročilu predlaga zavrnitev prijave ali sofinanciranje 
programa na področju tehnične kulture v določeni višini, ter poda kratko obrazložitev za svoj predlog. 
Strokovna komisija posreduje poročilo s predlogom zavrnitve ali financiranja v odločitev direktorici 
občinske uprave, ki odloči z odločbo na I. stopnji. 

 

6. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago v okviru tega javnega razpisa 

Okvirna predvidena višina sredstev javnega razpisa za leto 2019 znaša 3.400,00 EUR. Okvirna 
predvidena višina sredstev javnega razpisa za leto 2020 znaša 3.400,00 EUR. Višina sredstev za 
posamezno leto bo potrjena po sprejetju in uveljavitvi proračuna za leto 2019 oziroma leto 2020 na 
proračunski postavki »4005001 – Društva za tehnično kulturo«. Občina Škofja Loka si pridržuje 
pravico do spremembe višine sredstev javnega razpisa, skladno s sprejetim/veljavnim proračunom za 
posamezno leto. 

 

7. Poraba dodeljenih sredstev 

Dodeljena sredstva morajo biti namensko porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje 
proračuna. 

 

8. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega: 

 besedilo javnega razpisa, 

 prijavni obrazec (Obrazec št. 1), ki vsebuje seznam obveznih prilog oziroma dokazil,  

 izjava (Obrazec št. 2),  

 vzorec pogodbe o sofinanciranju (Obrazec št. 3). 

 

Razpisna dokumentacija je v času razpisnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Škofja Loka 
(www.skofjaloka.si; pod rubriko »Novice in objave/Razpisi, javna naročila, natečaji«) ali pa jo 
zainteresirani lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka (»Loška hiša«), Mestni trg 15, 
Škofja Loka, v času uradnih ur, vsak dan, razen četrtka, od 8.00 do 15.00 ure, v sredo od 8.00 do 
17.00 ure in v petek od 8.00 do 12.00 ure. 
  

9. Rok za vložitev prijav, način predložitve prijav, ter njihova opremljenost 

Rok za vložitev prijav na javni razpis se prične z dnem objave javnega razpisa na spletni strani Občine 
Škofja Loka (www.skofjaloka.si),  to je z 21. 12. 2018 in traja do 31. 1. 2019. 

 

Popolna prijava mora vsebovati popoln in v celoti izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije (Obrazec št. 1). Poleg pravilno, popolno in čitljivo izpolnjenega prijavnega 
obrazca, mora prijava vsebovati vse obvezne priloge oziroma dokazila, ki so navedene v prijavnem 
obrazcu (fotokopija statuta oziroma temeljnega akta, fotokopijo odločbe o vpisu v register društev, 
fotokopijo obvestila AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti; opomba: v kolikor je vlagatelj 
navedena dokazila predložil na Občino ob prijavi na razpis v predhodnem letu, jih ni potrebno 
ponovno prilagati). Popolna prijava mora vsebovati tudi potrjeno izjavo (Obrazec št. 2) in potrjen 
Vzorec pogodbe o sofinanciranju (Obrazec št. 3). 

 

Prijavo na ta javni razpis  z vsemi prilogami je potrebno v zaprti ovojnici poslati na naslov Občina 
Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, ali jo osebno oddati v sprejemni pisarni Občine Škofja 
Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.  

Na prednji strani ovojnice morajo biti ustrezne označbe: 

 v spodnjem levem kotu oznaka »JAVNI RAZPIS – TEHNIČNA KULTURA 2019, 2020 – NE 
ODPIRAJ«, 

 na desni strani naslov Občine. 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.  

 

http://www.skofjaloka.si/
http://www.skofjaloka.si/
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Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika ali je vložena v sprejemni 
pisarni naročnika. Za pravočasno se šteje tudi prijava, ki bo zadnji dan razpisnega roka priporočeno 
oddana po pošti.   

Z oddajo prijave se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 

 

10. Odpiranje prijav 

Odpiranje prispelih prijav bo opravila strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine,  
najkasneje v roku 8 dni po izteku razpisnega roka. Odpiranje prijav ni javno.  

Pri odpiranju se za vsako prijavo, prispelo na razpis, ugotovi, ali je poslana v roku in na način določen 
v 9. točki besedila javnega razpisa, ali je popolna in ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem 
razpisu določene pogoje (upravičena oseba). 

Prijava, ki ne bo poslana v roku in na način določen v 9. točki besedila javnega razpisa ali prijava, ki je 
ni vložila upravičena oseba, bo s sklepom zavržena. V primeru nepopolne prijave, bo prijavitelju, v 
roku 8 dni od odpiranja, posredovan poziv, da prijavo do določenega roka dopolni. Prijava se šteje za 
popolno z dnem dopolnitve. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem roku prijave ne bo dopolnil, bo 
prijava s sklepom zavržena, kot nepopolna. 

O odpiranju prijav se sestavi zapisnik, ki vsebuje podatke o prijavitelju, pravočasnosti in popolnosti 
prijave, vključno s seznamom prijav, ki po preteku roka za dopolnitev, izpolnjujejo razpisne pogoje 
(seznam popolnih prijav). 

 

11. Ocenjevanje in vrednotenje prijav in obveščanje o izidu javnega razpisa 

V roku prispele popolne prijave za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture bodo 
ocenjene in vrednotene po merilih za izbor, ki so del razpisne dokumentacije. Na podlagi rezultatov 
ocenjevanja strokovna komisija pripravi zapisnik oziroma poročilo s predlogom zavrnitve prijave ali 
sofinanciranja programa na področju tehnične kulture v določeni višini, ter poda kratko obrazložitev za 
svoj predlog. Strokovna komisija posreduje poročilo s predlogom financiranja v odločitev direktorici 
občinske uprave. Direktorica občinske uprave na podlagi predloga komisije odloči z odločbo, s katero: 

 odloči o sofinanciranju programov, ki izpolnjujejo pogoje, v določeni višini, 

 zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanciranje. 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z odločbo predvidoma v 30-ih dneh po sprejeti 
končni odločitvi. 

 

Po dokončnosti odločb/e bo Občina z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju izbranega 
programa s področja tehnične kulture za leti 2019 in 2020.  

Pogodba postane veljavna v delu, ki se nanaša na sofinanciranje programa za leto 2019, pod 
odložnim pogojem sprejetja in uveljavitve Proračuna za leto 2019, v delu ki se nanaša na 
sofinanciranje programa za leto 2020 pa pod odložnim pogojem sprejetja in uveljavitve Proračuna za 
leto 2020. 

Občina Škofja Loka si pridržuje pravico so spremembe vrednosti dodeljenih sredstev skladno s 
sprejetim/veljavnim proračunom za posamezno leto. 

 

12. Dodatne informacije 

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim  razpisom so v času uradnih ur na voljo na Občini Škofja 
Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, na telefonski številki 04/ 51 12 333 (Damjana Uršič) ali po 
elektronski pošti damjana.ursic@skofjaloka.si. 

 

Številka: 610-0008/2018 Občina Škofja Loka 
Datum: 21. 12. 2018 Tine Radinja, l. r. 
 Župan 
 
Priloge: 

 Prijavni obrazec (Obrazec št. 1),  

 Izjava (Obrazec št. 2), 

 Vzorec pogodbe o sofinanciranju (Obrazec št. 3 

mailto:damjana.ursic@skofjaloka.si

