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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
-  

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Številka: 41007-1/2020-2 
Datum: 22.1.2020 
 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2 in spremembe) in 
Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, št. 254/2019) Občina Radovljica 
objavlja naslednji 

 
J A V N I    R A Z P I S  

za sofinanciranje socialno varstvenih programov v občini Radovljica za leto 2020 
 

1. Podatki o naročniku: 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica 

 
2. Predmet javnega razpisa: 
 
A.»Preventivni programi socialnega varstva«,  
ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Radovljica za občane občine Radovljica in sicer: 

1. programi preprečevanja, razreševanja in odpravljanja socialnih stisk, osamljenosti in 
izključenosti otrok in mladih, mladih brezposelnih, 

2. programi za pripravo na kvalitetno življenje mladih, humanizacijo odnosov v družini in 
družbi, 

3. programi za kvalitetnejše življenje družine in podporo družini, 
4. programi odkrivanja in preprečevanja zlorab mladih, preprečevanja nasilja med mladimi. 

Posebni pogoji prijave pod točko A.: Programe pod to točko lahko prijavijo javni socialnovarstveni 
zavodi s sedežem ali enoto v občini Radovljica za uporabnike, občane občine Radovljica, in se 
program, ki ga prijavljajo, ne izvaja v okviru njihove javne službe oz. javnih pooblastil, kar 
dokazujejo z izjavo. 
  
B.»Programi socialno humanitarnih in invalidskih organizacij in društev«,  
ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Občina Radovljica za občane občine Radovljica in sicer: 

1. socialni in rehabilitacijski programi socialno humanitarnih in invalidskih organizacij ter 
društev, ki omogočajo enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov, invalidov, oseb s 
posebnimi potrebami, oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnost, 

2.  socialni in rehabilitacijski programi, ki jih izvajajo socialno humanitarna in druga društva: 
- za preprečevanje in reševanje socialne problematike povezane z uživanjem prepovedanih  
drog in alkohola,  
- programi pomoči in samopomoči, usmerjeni v zmanjšanje socialne izključenosti starejših, 
mladih brezposelnih in drugih marginalnih skupin prebivalstva.  

Posebni pogoji prijave pod točko B.: Programe pod to točko lahko prijavijo nevladne, neprofitne, 
nepridobitne, prostovoljne, socialno humanitarne organizacije, invalidske organizacije in društva 
ter druga društva, ki izvajajo programe s področja socialne, zdravstvene ali humanitarne dejavnosti 
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in imajo sedež oz. enoto v občini Radovljica ali imajo sedež oz. podružnico na Gorenjskem in v svoj 
program vključujejo tudi uporabnike iz občine Radovljica. Vlogo na javni razpis lahko poda le 
društvo ali organizacija, ki je samostojna pravna oseba. Vsaka organizacija oz. društvo lahko (v 
kolikor ne prijavlja programa društva ali organizacije v celoti) prijavi največ dva različna socialno 
varstvena ali zdravstveno rehabilitacijska programa. 
 
Predmet sofinanciranja so stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem prijavljenega programa, 
brez investicijskih stroškov. 
 
3. Splošni pogoji prijave na razpis:  
Na javni razpis se lahko prijavijo nosilci oz. izvajalci programov, ki poleg posebnih pogojev, 
navedenih v točki 2.A. in 2.B., izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, 
- da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali 

strokovno usposobljene za opravljanje posamezne dejavnosti) in materialne možnosti za 
izvajanje programa, 

- da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja 
programa,  

- da je v program, ki ga prijavljajo, v letu 2020 vključenih najmanj 10 uporabnikov, občanov 
občine Radovljica, ali da ima prijavitelj najmanj 10 aktivnih članov, ki so občani Občine 
Radovljica, 

- da se socialnovarstveni ali zdravstveni program, ki ga prijavljajo, izvaja že najmanj 1 leto 
pred tem razpisom, 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih programa, 
- da za program, ki ga prijavljajo, ne prejemajo drugih sredstev iz proračuna Občine 

Radovljica. 
Izvajalci morajo naštete pogoje izpolnjevati na dan objave javnega razpisa. 
 
4. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje posameznih programov: 
Ocenjevanje in vrednotenje programov bo izvedeno v skladu z merili in kriteriji, ki so opredeljeni v 
razpisni dokumentaciji. Merila in kriteriji so ovrednoteni s točkami. Vrednost točke se izračuna 
tako, da se znesek razpoložljivih sredstev deli z vsoto doseženih točk vseh ocenjevanih vlog. Višina 
dodeljenih sredstev se izračuna tako, da se število doseženih točk pri posameznem programu 
pomnoži z vrednostjo točke. 
 
Če dodeljena sredstva po razdelitvi sredstev s strani komisije pri posameznem programu presegajo 
s strani prijavitelja napovedano višino pričakovane vrednosti sofinanciranja programa s strani 
občine, komisija presežek dodeljenih sredstev sorazmerno razdeli med ostale predloge programov.  
 
5. Okvirna višina razpisanih sredstev: 
Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov pod točko 2.A. je 2.000,00 EUR, 
za programe pod točko 2.B. pa 12.000,00 EUR.  
 
Zgornja meja sredstev, ki jih je mogoče pridobiti za posamezni program, je 1.000,00 EUR, pri čemer 
bo občina sofinancirala program v višini največ 50% vrednosti posameznega programa.  
 
6. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge 
Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega: 

- besedilo javnega razpisa, 
- merila in kriterije za ocenjevanje in vrednotenje programov, 
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- prijavni obrazec 1 – osnovni podatki o prijavitelju, 
- prijavni obrazec 2 – izjave, 
- prijavni obrazec 3 – prijava programa, 
- vzorec pogodbe, 
- končno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa. 

 
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 24.1.2020 do 24.2.2020 na spletni 
strani Občine Radovljica www.radovljica.si oziroma v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine 
Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.  
 
Prijava na razpis se vloži na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora 
vsebovati:  

- v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1 – osnovni podatki o prijavitelju, 
- v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3 – prijava programa, 
- podpisane izjave na prijavnem obrazcu 2, 
- parafiran vzorec pogodbe. 

Prijava na javni razpis mora biti podana izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. Vloga, ki ni vložena na predpisanih prijavnih obrazcih, se šteje kot neustrezna in bo 
s sklepom zavržena.  
 
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, merili in kriteriji iz javnega razpisa. 
 
7. Način prijave, rok za oddajo vlog in datum odpiranja vlog: 
Vlogo lahko prijavitelji pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Občina 
Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti in 
ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis "JAVNI RAZPIS –  SOCIALNO 
VARSTVO 2020 – NE ODPIRAJ", na hrbtni strani pa naziv in naslov prijavitelja. 
 
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka na način, kot je 
opredeljen za oddajo vloge z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev oziroma sprememba 
nanaša. 
 
Občina si pridržuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravke na 
spletnih straneh, najkasneje 10 dni pred zaključkom razpisa. 
 
Rok za oddajo vlog je 24.2.2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na 
pošti priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni občine. Po tem roku oddane vloge se v 
postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo. Odpiranje vlog bo predvidoma 
25.2.2020. Odpiranje vlog ni javno.  
 
V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih vlog, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za 
dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali bodo 
nepopolne tudi po roku, določenem za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene. 
 
8. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru 
Odpiranje vlog ter ocenjevanje in vrednotenje programov bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. 
Komisija bo na podlagi prejetih vlog pripravila predlog za sofinanciranje socialno varstvenih 
programov v občini Radovljica v letu 2020.  
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Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščena oseba izda 
odločbo, s katero odloči o odobritvi ter višini sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja 
posameznega programa. Zoper odločbo lahko prijavitelj v roku 15 dni po prejemu vloži pritožbo, o 
kateri odloči župan Občine Radovljica. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z ostalimi 
prejemniki. 
 
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 45 dni po zaključenem roku za 
oddajo vlog. 
 
Na podlagi dokončne odločbe bo s prijavitelji, katerim bo priznano sofinanciranje, sklenjena 
pogodba o sofinanciranju socialno varstvenih programov v letu 2020. Prijavitelj mora podpisano 
pogodbo vrniti občini najpozneje v 15 dneh od prejema, sicer se šteje, da prijavitelj odstopa od 
vloge, da pogodba ni sklenjena in da je občina prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o 
sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če prijavitelj občini pisno sporoči 
objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dalj kot 8 delovnih dni. 
 
9. Rok porabe dodeljenih sredstev  
Dodeljena proračunska sredstva po tem javnem razpisu morajo biti porabljena najkasneje do 
31.12.2020.  
 
Izvajalci socialno varstvenih programov so dolžni do 28. 2. 2021 posredovati končno vsebinsko in 
finančno poročilo o izvedbi programov v letu 2020. 
 
10. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo 
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji 
dobijo na naslovu Občina Radovljica, Oddelek za družbene dejavnosti, Gorenjska cesta 19, 
Radovljica, pri Mojci Ahčin, tel. 04/537 23 21, mojca.ahcin@radovljica.si. 
 
 
 
 
 
 
        Ciril Globočnik, l.r. 

        ŽUPAN 
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