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Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010 in 21/18-

ZNOrg) in Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, št. 254/2019, z dne 

29.3.2019) Občina Radovljica objavlja 

 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje izvedbe programov in projektov za mlade 

v občini Radovljica v letu 2020 
 

1. Ime in sedež razpisovalca 

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica  
 

2. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih programov in projektov za mlade, ki jih na 
območju občine Radovljica izvajajo nepridobitne organizacije v mladinskem sektorju. 

Občina Radovljica bo iz sredstev proračuna za leto 2020 sofinancirala programe in projekte s 

področja mladinskega sektorja, katerih vsebina bo predvsem: 

- neformalno izobraževanje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 

- dostopnost mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti 

mladih, 

- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi in socialna vključenost, 

- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 

- mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih. 

Občina bo sofinancirala programe za mlade, izvedene v letu 2020, in projekte za mlade, izvedene v 
času od 1.1.2020 do 25.11.2020. 

Izrazi, uporabljeni v tem razpisu, imajo naslednji pomen: 

Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta. 

Mladinski sektor so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in 
mladinsko delo v skladu, opredeljeno v Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju. 

Mladinski program je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija in poteka med 

vrstniki nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih 
udeležencev. 

Program za mlade je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za 

mlade, z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter 
poteka nepretrgoma skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev. 

Mladinski projekt/projekt za mlade je posamična aktivnost izvajalca – posamični vsebinsko 

zaključen enkratni dogodek (npr. tabor, delavnica, predavanje in podobne dejavnosti). 

Predmet sofinanciranja niso programi in projekti, ki se financirajo iz drugih javnih razpisov Občine 

Radovljica. 
 

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije v mladinskem sektorju, ki so nosilci programov in 

projektov, namenjenim mladim med 15. in dopolnjenim 29. letom starosti, ki izpolnjujejo naslednje 

pogoje: 

- je pravna oseba, ustanovljena na podlagi enega od zakonov, ki opredeljujejo nepridobitne 

organizacije (Zakon o društvih, Zakon o zavodih…) in je registrirana za izvajanje 

programov/projektov na razpisanem področju, 

-  prijavitelj ima sedež v občini Radovljica ali ima ustanovljeno podružnico ali enoto s sedežem v 

občini Radovljica, 

- delujejo na področju mladinskega sektorja več kot eno leto od dneva registracije dejavnosti, 

- opravljajo dejavnost na nepridobitni osnovi, 

- redno delujejo na področju mladinskega sektorja na območju občine Radovljica, 

- mladinsko delo prijavitelja vključujejo mlade z občine Radovljica, 



Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov in projektov za mlade v občini Radovljica v letu 2020 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 
3 

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo 

načrtovanih aktivnosti na področju mladinskega dela, 

- imajo urejeno evidenco o članstvu, 

- vodijo evidenco o izvedenih programih in projektih, 

- ne prijavljajo programov in projektov z enako vsebino na drug javni razpis Občine Radovljica za 

sofinanciranje v letu 2020, 

- da delovanja v razpisanem letu nimajo sofinanciranega iz proračuna Občine Radovljica v okviru 

posebnih ali drugih proračunskih postavk, 
- da imajo z Občino Radovljica zaključene vse pogodbene obveznosti iz preteklih let. 

Vlogo na javni razpis lahko poda prijavitelj, ki je samostojna pravna oseba, ne pa posamezne 
sekcije, skupine ali podružnice prijavitelja. 

Prijavitelji morajo izpolnjevati še naslednje pogoje in obveznosti: 

- vsaj 75% udeležencev aktivnosti, ki jih organizacija v mladinskem sektorju prijavlja, so mladi 

med 15. do 29. letom starosti, 

- v izvajanje aktivnosti prijavitelja so aktivno vključeni mladi z območja občine Radovljica, 

- programi morajo biti izvedeni v letu 2020, projekti pa do 25.11.2020, 

- prijavitelj mora voditi podpisne liste udeležencev vseh svojih aktivnosti in jih je potrebno 
priložiti poročilu. 

Če prijavitelj ne izpolnjuje enega od pogojev, se vloga zavrže. 

Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ en program in/ali tri projekte. V kolikor bo 

posamezni prijavitelj prijavil več kot en program in/ali tri projekte, bo vloga za vse prijavljene 

programe in projekte tega prijavitelja zavržena. 
 

4.  Merila za ocenjevanje in vrednotenje predlogov programov in projektov za mlade 

Ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov za mlade bo izvedeno v skladu z merili, ki so 

opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Merila so ovrednotena s točkami.  

Posamezni programi in projekti bodo sofinancirani do višine razpoložljivih sredstev. Višina 

sredstev, ki jih bo prejel posamezen program/projekt bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo v 

postopku ocenjevanja na podlagi meril dobila posamezna prijava, in ne more presegati višine 

zaprošenih sredstev na razpisu. Morebitna nerazdeljena sredstva se lahko razdeli med ostale 
predloge prijaviteljev sorazmerno z doseženimi točkami za programe oz. projekte.  

Komisija se lahko, glede na prejete prijave in po predhodnem soglasju župana, odloči, da se sredstva 

prerazporedijo med razpisnimi področji. 
 

5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev 

Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvedbe programov in projektov za mlade v 

letu 2020 znaša skupaj predvidoma 11.600,00 EUR in sicer 5.800,00 EUR za programe in 5.800,00 
EUR za projekte. 

Občina Radovljica bo izbranim prijaviteljem sofinancirala le upravičene stroške programa/projekta, 

ki jih je mogoče razumeti kot upravičene, če: 

- so s programom/projektom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspešno pripravo 

in izvedbo ter so v skladu s cilji programa/projekta, 

- dejansko nastanejo v povezani s programom/projektom in prijavitelj hrani dokazila o plačilu, 

- nastanejo in so plačani v obdobju izvajanja programa/projekta, 
- so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi. 

Upravičeni stroški programa/projekta so npr.: 

- stroški dela oseb, ki izvajajo program (npr. redna zaposlitev, avtorske pogodbe, prostovoljsko 

delo na podlagi zakona o prostovoljstvu…), 

- posredni – operativni/administrativni stroški (pisarniški material, komunikacijske in poštne 

storitve, …), 

- stroški zunanjih izvajalcev, v kolikor gre za specifične in strokovne storitve (npr. izvedba 

tematske delavnice, navedene v programu ipd., oglaševanje, tisk, prevozi…), 
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- stroški hrane, pijače, pogostitev ipd. lahko skupaj predstavljajo največ 10% vrednosti 

posameznega programa/projekta in ne smejo vsebovati nakupa alkoholnih pijač, cigaret ipd. 
(prijavitelj mora poročilu priložiti fotokopijo računa s specifikacijo nakupa).  

Med neupravičene stroške programa/projekta sodijo: 

- investicijski stroški (npr. nakup računalniške in pisarniške opreme itd.), 

- stroški investicijskega vzdrževanja (npr. obnova prostorov, popravila ipd.), 

- amortizacija nepremičnin in opreme, 

- stroški nakupa alkohola, 

-  stroški formalnih izobraževanj mladih. 

Če komisija oceni, da prijavitelj za posamezen projekt planira nerealno visoke stroške, lahko od 
prijavitelja zahteva dodatna dokazila (predračune, dodatna pojasnila), ki bodo upravičila te stroške. 

Občina Radovljica lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali 

razdeli le del razpisanih sredstev iz proračuna občine. 
 

6. Razpisna dokumentacija in vsebina vloge 

Razpisna dokumentacija obsega: 

1. Besedilo javnega razpisa 

2. Prijavni obrazec 1 in 2 ter vzorec pogodbe 

3. Prijavni obrazec 3 – prijava programa/projekta 

4. Pogoji in merila za izbor izvajalcev 

5. Zahtevek za izplačilo sredstev 

6. Končno vsebinsko in finančno poročilo 

Prijavitelji razpisno dokumentacijo prejmejo v času od 21.2.2020 do 24.3.2020 na spletni strani 

Občine Radovljica www.radovljica.si v rubriki Razpisi in objave oziroma v času uradnih ur v 
sprejemni pisarni Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. 

Prijava na razpis se vloži na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora 

vsebovati: 

1. v celoti izpolnjen Prijavni obrazec 1 (podatki o prijavitelju programa in/ali projekta za mlade v 

letu 2020, 

2. v celoti izpolnjen Prijavni obrazec (Izjava zakonitega zastopnika), 

3. parafirano vsako stran in podpisan vzorec pogodbe, 

4. v celoti izpolnjen Prijavni obrazec 3 (Vloga za sofinanciranje izvedbe programa in/ali projekta za 

mlade (za vsak projekt posebej) 

5. parafirane pogoje in merila za izbor izvajalcev programov in projektov. 

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 in merili 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 naslovu: 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 – 

MLADINSKE DEJAVNOSTI 2020 – NE ODPIRAJ«, na kuverti mora biti naveden tudi naziv in 
naslov prijavitelja.  

Prijavitelj mora progam in/ali projekte, ki jih prijavlja, poslati v eni (1) kuverti. Prijavljen program 
in/ali prijavljeni posamezni projekti morajo biti med seboj jasno ločeni. 

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. 

Rok za oddajo vlog je 24.3.2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na 

pošto priporočeno ali oddana osebno v sprejemni pisarni občine. Nepravilno označene in po roku 

http://www.radovljica.si/
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oddane prijave bodo zavržene ter neodprte vrnjene pošiljatelju. Iz nadaljnje obravnave bodo izločene 
tudi prijave, ki jih bo vložila neupravičena oseba.  

Odpiranje prijav bo komisija opravila predvidoma v petek, 27.3.2020. Odpiranje vlog ni javno. 
 

8. Obravnava vlog ter obvestilo o izboru 

Odpiranje prijav ter ocenjevanje in vrednotenje projektov in programov za mlade na podlagi 
priloženih dokumentov bo opravila komisija, ki jo imenuje župan.  

V primeru, da prijavitelji ne bodo oddali popolnih prijav, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za 

dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno ali jih 

ne bodo vložile upravičene osebe ali bodo nepopolne po roku, določenim za dopolnitev, bodo s 
sklepom zavržene. 

Komisija bo na podlagi prejetih vlog pripravila predlog za sofinanciranje programov in projektov za 

mlade v občini Radovljica v letu 2020. 

Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave oz. od njega pooblaščena oseba izda 

odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa 

in/ali posameznega projekta. 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 
drugimi izbranimi izvajalci. 

O izidih razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v roku 60 dni po zaključenem roku za oddajo 

vlog na razpis. 

Na podlagi dokončne odločbe bo s prijavitelji, katerim bo priznano sofinanciranje, sklenjena 

pogodba o sofinanciranju izvedbe programa in/ali projektov za mlade. 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 

Program po tem javnem razpisu mora biti izveden v letu 2020. Izvajalci morajo posredovati vmesno 

vsebinsko in finančno poročilo za izvajanje programa v obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020 

najkasneje do 31.7.2020. Vmesno poročilo mora vsebovati opis vsebine že opravljenega dela in 
obračun dotedanjih stroškov sofinanciranega programa. 

Rok za izvedbo projektov po tem javnem razpisu je 25.11.2020. Skrajni rok za predložitev zahtevka 

za izplačilo sredstev za izvedbo projekta po tem javnem razpisu, ki vključuje tudi vsebinsko in 

finančno poročilo, je 27.11.2020, dodeljena proračunska sredstva pa morajo biti porabljena do 
31.12.2020. 

Prejemniki sredstev so dolžni posredovati končno vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi 

programa in/ali projektov najkasneje do 31.1.2021.  
 

10. Informacije v zvezi z javim razpisom in razpisno dokumentacijo 

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji 

dobijo na naslovu Občina Radovljica, Občinska uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Gorenjska 

cesta 19, Radovljica, pri Karmen Korošec, tel. 04/537 23 31, karmen.korosec@radovljica.si ali 

Romani Šlibar – Pačnik, tel. 04/537 23 24, romana.slibar-pacnik@radovljica.si. 

 

Številka: 41010-0001/2020-2 

Radovljica, 20.2.2020 

 

Ciril Globočnik l.r. 

ŽUPAN 
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