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BESEDILO JAVNEGA RAZPISA  
 
Na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2018 (Uradni list 
RS, št. 79/17) in Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov v 
Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št.: 55/10 in 25/18) objavlja Občina Slovenske 
Konjice 

 
 
 

JAVNI RAZPIS  
ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH IN OTROŠKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV 

TER MLADINSKEGA CENTRA V OB ČINI SLOVENSKE KONJICE  
ZA LETO 2018 

(v nadaljevanju: razpis) 
 
 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA : 
 

Namen javnega razpisa je podpora delovanju mladinskih in otroških programov in projektov 
ter mladinskemu centru v Občini Slovenske Konjice za leto 2018. 
 
Kot projekt se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjen otrokom in mladim,  kot 
program se šteje delovanje mladinske in otroške organizacije ali društva, ki deluje za mlade 
in otroke skozi celo leto. 

 
2. POGOJI: 
 
Osnovni pogoji: 
 

Na razpis se lahko prijavijo: 
- društva in zveze društev, 
- mladinski svet, 
- zavodi, druge pravne osebe in izvajalci programov namenjenih mladim. 

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki se za iste programe že financirajo na 
podlagi drugih javnih razpisov. 
 
      Posebni pogoji: 
       
Občina Slovenske Konjice bo sofinancirala mladinske pr ograme in projekte, ki: 
 

- imajo sedež v Občini Slovenske Konjice in izvajajo dejavnost na območju občine 
oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje 
občane Občine Slovenske Konjice, 

- da je vsaj 80% članov društva iz Občine Slovenske Konjice, 
- projekti in programi, ki se izvajajo za mladino in otroke v Občini Slovenske Konjice v 

starosti od 7 do 29 let, 
- so registrirani že najmanj 1 leto za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,  
- imajo urejeno evidenco o članstvu, oz. seznam aktivnih udeležencev v projektih, 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za 

uresničitev načrtovanih aktivnosti, 
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki 

izvajanja otroških oz. mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež 
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov, 



občini vsako leto redno dostavijo poročilo o realizaciji programov (kvartalno) in 
projektov (najkasneje 1 mesec po izvedenem projektu), ter plan aktivnosti za tekoče 
leto. 
 

3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV: 
 

Upoštevajo se merila in kriteriji za dodelitev sredstev iz Pravilnika o Sofinanciranju 
mladinskih in otroških programov in projektov ter mladinskega centra v Občini Slovenske 
Konjice. 
Merila  so razdeljena v dve skupini in sicer na: 
 
Skupino A  –  so organizacije in društva, ki se prijavljajo na javni razpis v zvezi s programi in 
skupino B  – so organizacije in društva, ki se prijavljajo na javni razpis v zvezi z projekti. 
  
 

� Pri vrednotenju  se za skupino A upoštevajo naslednja merila: 
 
- merila za redno delovanje;  
to je velikost prostorov, urnik rednega delovanja, kontinuiran obseg delovanja, število redno 
zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih delavcev, število aktivnih 
mladih, vključenih v dejavnost in programe v preteklem letu.  
 
- merila za servisno dejavnost;  
zajemajo obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne 
in svetovalne narave, vključevanje v nacionalne programe.  
 
- merilo za informiranje in svetovanje za mlade;  
aktivna spletna stran za informiranje iz različnih področij pomembnih za mlade, 
usposobljenost izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade v preteklem in tekočem letu.  
 
- obseg planiranega programa v tekočem letu;  
zajema obseg programa, prostovoljnih aktivnosti, programov mobilnosti in mednarodnega 
povezovanja.  
 
- finančna merila za preteklo leto;  
zajema vrednost celotne dejavnosti v preteklem letu, višina drugih virov financiranja 
programa, struktura finančnih sredstev za preteklo leto, ter finančna merila za tekoče leto.  
 
- finančna merila za tekoče leto;  
Obsega potrebna finančna sredstva za delovanje in izvajanje programov. 
 
 

� Pri vrednotenju se za skupino B  upoštevajo naslednja merila: 
 

- preglednost 
- število udeležencev 
- finančna konstrukcija projekta 

 
4. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV: 
 

Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 67.000,00 € od tega: 
 

- proračunske postavke 084003 - Sofinanciranje dejavnosti mladih in za mlade v višini 
22.000,00 € 

- proračunska postavka 084018 – Lokalni program za mladino v višini 45.000,00 € 



 
Sredstva iz proračunske postavke 084003 – Sofinanciranje dejavnosti mladih in za mlade se 
bodo izbranim kandidatom v razmerju 60 % za mladinska in otroška društva, ki se prijavljajo 
na javni razpis v zvezi s programi in 40 % za mladinska in otroška društva, ki se prijavljajo na 
javni razpis v zvezi z projekti. 

 
 
5. ROK PORABE SREDSTEV: 

 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo                   
izvrševanje proračuna. 
 

6. VSEBINA PRIJAVE: 
 

Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so 
navedena v prijavnih obrazcih. Vlagatelj mora s podpisom izjave na prijavnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev.  
 
 

7. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NA ČIN PREDLOŽITVE: 
 
Vlagatelj mora vlogo oddati ali poslati po pošti na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 
29, 3210 Slovenske Konjice. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti 
vidno označeno »Vloga za mladinske in otroške programe oziroma proj ekte - ne 
odpiraj « oz. »Vloga za sofinanciranje mladinskega centra – ne odp iraj «. 
 
Rok za oddajo vloge je petek 18. maj 2018. 
 
Veljavne bodo vloge, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Prepozno prispele 
vloge bo komisija s sklepom zavrgla. 
 
Oddaja vloge pomeni, da vlagatelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa. 
 
 

8. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVEŠ ČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA: 
 
Strokovna komisija bo vloge odprla naslednji delavni dan po izteku roka določenega za 
predložitev vlog. 
 
Na odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če 
strokovna komisija ugotovi, da vloga ni popolna, se vlagatelja pozove, da vlogo v določenem 
roku 15 dni dopolni. V kolikor vlagatelj tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še 
vedno nepopolna, se takšna vloga s sklepom zavrže. 
 
Občina Slovenske Konjice bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni od 
odpiranja vlog. 
 
Z izbranimi izvajalci programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo 
opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 
 
 
 
 



9. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO  RAZPISNO 
DOKUMENTACIJO: 

 
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni 
strani občine Slovenske Konjice www.slovenskekonjice.si, lahko pa jo v tem roku 
zainteresirani prijavitelji dvignejo v sprejemni pisarni Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, 
3210 Slovenske Konjice. 
 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Občini Slovenske 
Konjice, pri  Nataša Pučnik ,tel.: 03/757-33-83, e-mail: natasa.pucnik@slovenskekonjice.si. 

 
 
 
 
 
 
 

Številka: 410-0069/2018-2 (127) 
Datum: 19. 4. 2018 
 
 
 
 
                                                                                                                   ŽUPAN 

                                                                                              MIRAN GORINŠEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

RAZPISNI OBRAZEC  
 
ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADIN SKIH IN OTROŠKIH 
PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OB ČINI SLOVENSKE KONJICE  V LETU 2018 

 
 

I. Podatki o vlagatelju  
 
 

a) Osnovni podatki : 
 
Polni naziv vlagatelja:________________________________________________________________ 
 
Skrajšani naziv vlagatelja:____________________________________________________________ 
 
Naslov/sedež:______________________________________________________________________ 
 
Telefon:_________________________________Fax:______________________________________ 
 
E-mail:___________________________________________________________________________ 
 
Spletna stran:______________________________________________________________________ 
 
Matična številka vlagatelja:____________________________________________________________ 
 
Davčna številka vlagatelja:____________________________________________________________ 
 
Številka transakcijskega računa:_______________________________________________________ 
 
ki je odprta pri:_____________________________________________________________________ 
 
z naslovom:_______________________________________________________________________ 
 
 

b) Podatki o odgovorni osebi : 
 
Ime in priimek:_____________________________________________________________________ 
 
Funkcija:__________________________________________________________________________ 
 
Tel./fax:________________________________e-mail:_____________________________________ 
 
 
 
 



c) Podatki o kontaktni osebi : 
 
Ime in priimek:_____________________________________________________________________ 
 
Funkcija:__________________________________________________________________________ 
 
Tel./fax:________________________________e-mail:_____________________________________ 
 
 

II. SKUPINA A - organizacije in društva, ki se prijavljajo na javni  razpis v zvezi s                          
programi 

 
a. Merila za redno delovanje 

 
1) Velikost prostorov: 
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2) Urnik rednega delovanja: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
3) Kontinuiran obseg delovanja: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4) Navedite število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih 
delavcev: 
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
5) Navedite število aktivnih mladih, vključenih v dejavnost in programe v preteklem letu: 
________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

b. Merila za servisno dejavnost 
 

1) Opredelite obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnične, organizacijske, 
strokovne in svetovalne narave: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
2) Naštejte v koliko nacionalnih programov je vključeno vaše društvo: 
________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

 
c. Merila za informiranje in svetovanje za mlade 

 
1) Ali ima vaše društvo oziroma organizacija aktivno spletno stran in kaj vse spletna stran 
ponuja: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2) Koliko usposobljenih izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade v preteklem in 
tekočem letu ima vaše društvo oziroma organizacija: 
 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
d. Obseg planiranega programa v teko čem letu 

 
1) Navedite obseg programa ( število projektov ) v tekočem letu: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2) Navedite obseg prostovoljnih aktivnosti ( število vključenih prostovoljcev ): 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
3) Navedite število vključenih prostovoljcev v projekte, katere organizira občina (čistilne 
akcije, prireditve,…): 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
4) Navedite v koliko projektih drugih zavodov in organizacij katerih ustanoviteljica je Občina 
Slovenske Konjice  je sodelovalo vaše društvo: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
5) Navedite število pošiljajočih in gostujočih projektov Programa Evropske komisije (navedite 
naslove projektov, termin in kraj izvedbe ) v preteklem letu: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
6) Navedite število potrjenih pošiljajočih in gostujočih projektov Programa Evropske komisije 
(navedite naslove projektov, termin in kraj izvedbe) v tekočem letu: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



 
7) Navedite število gostujočih in pošiljajočih projektov evropskih prostovoljcev Programa 
Evropske komisije (navedite naslove projektov, št. pogodbe, termin in kraj izvedbe) v 
preteklem letu: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
8) Navedite število mladih iz občine Slovenske Konjice vključenih v projekte Programa 
Evropske komisije v preteklem letu: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
e. Finančna merila za preteklo in teko če leto 

 
1) Kolikšna je bila vrednost celotne dejavnosti v preteklem letu: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2) Višina drugih virov financiranja programa ( razvidno iz finančnega načrta organizacije za 
tekoče leto ): 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
3) Opredelite strukturo finančnih sredstev za preteklo leto: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

f. Finan čna merila za teko če leto 
 
1) Navedite obseg finančnih sredstev za delovanje in izvajanje programov v tekočem letu: 
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

III. SKUPINA B - organizacije in društva, ki se prijavljajo na javni  razpis v zvezi z 
projekti                       

 
-  Navedite vsebinski program dela društva za tekoče leto – opis (program se izvaja daljše 
časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na 
območju občine) 
 
-   navedite  finančni plan društva  za tekoče leto. 
 
1) Opredelite cilje in namene mladinskega projekta: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
2) Opredelite število udeležencev projekta – koga vključuje: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3) Opišite realno finančno konstrukcijo tega projekta: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 

IV. Izpolnjeni prijavi na javni razpis ( Obrazec 2018 z vsemi zahtevanimi podatki v 
obrazcu) je potrebno priložiti naslednje priloge: 

 
� Fotokopijo registrske odločbe. 
� Dokazilo o razpolaganju s prostori (lastništvo, najemna pogodba, pogodba o 

upravljanju). 
� Program dela in finančni plan za leto 2018. 
� Potrdilo o članstvu oziroma aktivnih udeležencih projektov. 
 
 

      V.    Izjava 
 
Potrjujemo: 

− da so vsi podatki, navedeni v tej vlogi to čni, 
− da so v skladu z razpisnimi pogoji, 
− da se strinjamo s preverjanjem namenske porabe odob renih prora čunskih 

sredstev, 
− ter da za ta program oziroma projekt nismo prejeli drugih sredstev iz prora čuna 

Občine Slovenske Konjice. 
 
 



Datum:________________                                       
Podpis odgovorne osebe: 

 
____________________ 

 
Žig 

 
 
 
 

 
VZOREC POGODBE 

 
 
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljnjem besedilu: 
Občina ), ki jo zastopa ________________ 

 
matična številka:_____________________ 
davčna številka:______________________ 

 
in 

_________________________________________________, (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec), ki ga zastopa________________________ 

 
matična številka:_____________________ 
davčna številka:______________________ 

 
 
 

skleneta na podlagi 
Javnega razpisa o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov 

 v Občini Slovenske Konjice v letu 2018 
 
 

POGODBO  
O SOFINANCIRANJU MLADINSKIH IN OTROŠKIH PROGRAMOV I N PROJEKTOV V 

LETU 2018 
 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotovita, da je občina Slovenske Konjice objavila javni razpis 
za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov v letu 2018. Na javni razpis 
se je prijavil tudi_________________________________________. 
 

2. člen 
 

Predmet te pogodbe je opredelitev načina in višine sofinanciranja programa oziroma projekta 
mladinskih in otroških društev v letu 2018. 
 

3. člen 
 

V skladu z ugotovitvami iz prejšnjega člena te pogodbe, Občina Slovenske Konjice pristopa k 
sofinanciranju mladinskega in otroškega programa oziroma 



projekta_______________________________ in se zavezuje kot sofinancer zagotoviti iz 
sredstev občinskega proračuna finančna sredstva v višini_____________________€. 
Sredstva bodo zagotovljena iz proračunske postavke »08 Rekreacija, kultura in dejavnosti 
neprofitnih organizacij, združenj in drugih institucij-dejavnost mladih in za mlade, proračuna 
Občine Slovenske Konjice za leto 2018. Finančna sredstva se nakažejo drugi pogodbeni 
stranki najkasneje do konca leta 2018, na transakcijski račun št. 
__________________________________pri_______________________________. 

 
 
 

 
 

4. člen 
 
_______________________ bo najkasneje do __________ Občini Slovenske Konjice podal 
natančno pisno vsebino in finančno poročilo o realizaciji programov oziroma projektov, ki jih 
je občina sofinancirala v skladu s to pogodbo. 
 

5. člen 
 

Druga pogodbena stranka je dolžna dodeljena sredstva porabljati le za namene svoje 
dejavnost, v nasprotnem primeru se lahko zahteva njihovo vračilo z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi. 
 

6. člen 
 

Skrbnik za izvajanje pogodbenih obveznosti s strani občine je Nataša Pučnik, s strani 
izvajalca pa______________________________. 
 

7. člen 
 

Spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem 
primeru je za njihovo reševanje pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah. 
 

8. člen 
 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh 
pogodbenih strank. 
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en 
izvod. 
 
 
Številka:  
Datum:  
 
 
Slovenske Konjice,___________                                Slovenske Konjice,______________ 
 
 
IZVAJALEC                  

                                                                                                   ŽUPAN 
                                                                                                      Miran Gorinšek 


