Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 (ZUJIK-UPB1), 56/08, 4/10, 20/11 in
111/13) in Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 44/2007), Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS

za izbor kulturnih programov in projektov,
ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Občina Cerknica
1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA CERKNICA,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, telefon (01) 70 90 610,
faks: (01) 70 90 633.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje na
slednjih vsebin:
A. javni kulturni programi,
B. javne kulturne prireditve (opomba: za prireditve občinskega pomena je v nadaljevanju objavljen samostojen
poziv za predložitev vlog!),
C. založništvo,
D. izobraževanje,
E. nakup opreme in osnovnih sredstev,
F. stroški delovanja društev.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
• društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi in druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti;
• posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih
v kulturi pri Ministrstvu za kulturo;
• javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

• da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih
in v določenih rokih,
• da na predpisanih obrazcih izkažejo zaprto finančno
konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali
kulturni projekt,
• da imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Cerknica,
• da delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
• da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene
obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine
Cerknice,
• za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, je pogoj, da
imajo stalno prebivališče v občini Cerknica,
• da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega
programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo
upoštevani naslednji merila in kriteriji:
• vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno
vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede na število sekcij, število aktivnih
članov in glede na število nastopov na javnih prire
ditvah.
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Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo
upoštevani naslednji elementi točkovanja:
• raven prireditve, tradicionalnost, pomen prireditve
za širši kulturni prostor, vzpostavitev sodelovanja z
ostalimi subjekti, inovativnost prireditve, vključevanje in udeležba mladih ter nepridobitnost projekta.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji
elementi točkovanja: vsebinska tematika, obseg edicije,
izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev.
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom o postopkih in merilih
za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica (Uradni list
RS, št. 44/2007), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Vrednost razpisanih sredstev, ki je zagotovljena v
proračunu Občine Cerknica za leto 2016 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:
javni kulturni programi: sredstva
v višini
javne kulturne prireditve: sredstva
v višini
založništvo: sredstva v višini
izobraževanje: sredstva v višini
nakup opreme in osnovnih sredstev:
sredstva v višini
stroški delovanja društev: sredstva
v višini

36.390 EUR
13.050 EUR
3.000 EUR
2.400 EUR
6.500 EUR
4.060 EUR

7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena
sredstva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega
razpisa na spletni strani Občine Cerknica www.cerknica.si.
Prevzame se jo lahko tudi osebno na oddelku za družbene
dejavnosti, kontaktni osebi Polona Godejša (tel. (01) 70
90 615) in Bogdana Bizjak (tel. (01) 70 90 625), do roka
za oddajo vlog.

ii | Slivniški pogledi | januar 2016

9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene naj
kasneje 15. 2. 2016 ali do vključno tega dne oddane
na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo
štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti,
s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZ
PIS KULTURA 2016, PODROČJE: ________________
(navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: zalo
žništvo)«. Na hrbtni strani ovitka morata biti navedena naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se
ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge
pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo pri
javitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo po
zvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. Strokovna komisija bo ovrednotila popolne vloge po merilih in kriterijih
iz javnega razpisa. Na podlagi predloga komisije bodo
izbranim izvajalcem kulturnih programov in projektov
izdani sklepi o predvideni višini sofinanciranja oz. o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V osmih dneh od prejema sklepa izvajalci lahko vložijo pritožbo pri županu Občine Cerknica.
Po pravnomočnosti sklepov se z izvajalci kulturnih programov in projektov sklene pogodba o sofinanciranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede
sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi,
ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktni osebi za dodatne informacije:
Bogdana Bizjak, telefon (01) 70 90 625, faks: (01) 70 90
633, elektronski naslov: bogdana.bizjak@cerknica.si
Polona Godejša, telefon (01) 70 90 615, faks: (01) 70
90 633, elektronski naslov: polona.godejsa@cerknica.si.
Številka: 41010-9/2015
Datum: 5. 1. 2016
OBČINA CERKNICA
župan
Marko RUPAR

Občina Cerknica na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 (ZUJIK-UBP1),
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje kulturnih programov in projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 44/2007), objavlja

JAVNI POZIV

za zbiranje predlogov za sofinanciranje javnih kulturnih prireditev,
ki so v interesu Občine Cerknica za leto 2016
1. Naziv in sedež naročnika:
OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
telefon (01) 7090 610, faks: (01) 7090 633.
2. Predmet poziva so finančna sredstva proračuna
Občine Cerknica za leto 2016, namenjena sofinan
ciranju javnih kulturnih prireditev, ki so v intere
su Občine Cerknica:
a. ena prireditev za praznika dan boja proti okupatorju
in praznik dela 1. maj,
b. ena prireditev ob dnevu državnosti Poletni večer,
c. ena prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Novoletni koncert.
3. Datum in kraj izvedbe projekta:
a. prireditev za praznika dan boja proti okupatorju
in praznik dela 1. maj se izvede v športni dvorani
OŠ Cerknica 23. aprila 2016;
b. prireditev ob dnevu državnosti Poletni večer se izvede na Taboru, na placu pri lipi, na predvečer praznika,
24. junija 2016;
c. prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Novoletni koncert se izvede 25. decembra 2016 v
športni dvorani OŠ Cerknica.
4. Vloge na javni poziv lahko oddajo:
• društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi in druge organizacije, registrirani oz. ustanovljeni za izvajanje kulturne dejavnosti;
• posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v
kulturi pri Ministrstvu za kulturo;
• javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
Vloge na javni poziv lahko oddajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da se prijavijo na javni poziv na predpisanih obrazcih
in v določenih rokih,

• da na predpisanih obrazcih izkažejo zaprto finančno
konstrukcijo, ki vključuje tudi sredstva občine,
• da imajo sedež oz. stalno prebivališče v občini Cerknica,
• delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega
kulturnega programa ali kulturnega projekta,
• da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Cerknice,
• da je prireditev, ki je v interesu Občine Cerknica,
brezplačna za obiskovalce,
• za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo, je pogoj, da
imajo stalno prebivališče v občini Cerknica.
6. Vrednost razpisanih sredstev
V skladu s sprejetim proračunom Občine Cerknica za
leto 2016 je planirano 9.000,00 EUR in sicer:
a. za prireditev ob prazniku dan boja proti okupatorju in
prazniku dela 1. maj: sredstva v višini 3.000,00 EUR,
b. za prireditev Poletni večer na predvečer paznika dan
državnosti: sredstva v višini 3.000,00 EUR,
c. za prireditev Novoletni koncert ob prazniku dan samo
stojnosti in enotnosti: sredstva v višini 3.000,00 EUR.
7. Merila in kriteriji za izbor izvajalca
Za ocenjevanje predlogov prireditev bodo upoštevani
naslednji elementi točkovanja:
• vzpostavitev sodelovanja z ostalimi subjekti (do 20 točk),
• inovativnost prireditve (do 25 točk),
• vključevanje in udeležba mladih (do 10 točk),
• tradicionalnost (do 30 točk),
• finančna konstrukcija projekta, ki vključuje tudi
sredstva občine, (do 15 točk).
Najvišje možno število točk, ki jih doseže posamezen
predlagatelj, je 100.
8. Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega
razpisa. Prevzame se jo lahko osebno v sprejemni pisarni
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občine Cerknica ali na spletni strani Občine Cerknica:
www.cerknica.si, do roka za oddajo vlog.
9. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni poziv morajo biti predložene najka
sneje 15. 2. 2016 ali do vključno tega dne oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo
štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s
pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI POZIV
– sofinanciranje javnih kulturnih prireditev, ki so
v interesu Občine Cerknica za leto 2016«. Na hrbtni
strani ovitka morata biti navedena naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale
in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se
prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo pri
javitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani

k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem
roku, bodo s sklepom zavržene. Strokovna komisija bo
ovrednotila popolne vloge v skladu z merili in kriteriji iz
javnega razpisa. Na podlagi predloga komisije bo izdan
sklep o izbiri izvajalca prireditve. V osmih dneh od prejema sklepa izvajalci lahko vložijo pritožbo pri županu Občine Cerknica. Po pravnomočnosti sklepov se z izbranim
izvajalcem sklene pogodbo o sofinanciranju za posamezno
prireditev, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti glede izvedbe projekta oziroma prireditve.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije
Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom
se obrnite na direktorico občinske uprave Ireno Zalar,
osebno ali po telefonu (01) 70 90 610. Če želite prejeti dokumentacijo po elektronski pošti, sporočite na
naslov: obcina@cerknica.si.
Številka: 6110-1/2016
Datum: 6. 1. 2016
OBČINA CERKNICA
župan Marko RUPAR

Občina Cerknica na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov delovanja izvajalcev
mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 44/2007) objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter stroškov
delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov
v občini Cerknica za leto 2016
1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA CERKNICA,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, telefon (01) 70 90 610,
faks (01) 70 90 633.

njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomunikacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniškega
materiala, stroški dela).

2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine:
• mladinski programi (dejavnosti): kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi vse
leto, vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu; ob zaključku je obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti
(prireditev, razstava, delavnica, življenje z naravo, ipd.);
• mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca):
posamezen zaključen enkratni dogodek (predavanje,
okrogla miza, ipd.);
• stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov
in projektov: neprogramski stalni stroški za izvedbo

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Vloge na razpis lahko oddajo prijavitelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
• so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se
prijavljajo oz. so njihovi programi in projekti po presoji
strokovne komisije v javnem interesu občine Cerknica,
• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
• programi in projekti se izvajajo za mladino v občini
Cerknica (mladi od 15 do 29 let),
• imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
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razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih
programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež
javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež
sredstev iz drugih virov,
• vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o
realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter
redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.
• Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in
projektov po tem pravilniku imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim predvsem mladim med 15. in 29. letom starosti.
Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladinskih programov in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki
izvajajo izključno programe in projekte za mlade ter je
njihovo delovanje širšega javnega pomena v občini.

8. Rok, do katerega morajo biti vloge predložene
in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasne
je 15. 2. 2016, oziroma do vključno tega dne oddane na
pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo
štele vse vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti na
zadnji dan prijave, to je 15. 2. 2016 ali do tega dne oddane osebno v sprejemni pisarni Občine Cerknica. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti z vsemi
zahtevanimi prilogami dostavljene v zaprti kuverti, s
pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – MLADINSKI PROGRAMI 2016«. Na hrbtni strani
ovitka morata biti navedena naziv in naslov prijavitelja.
Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se
prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

4. Vrednost razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev je določena v skladu s sprejetim proračunom za leto 2016 in znaša:
• za programe 31.000,00 EUR in
• za projekte 9.140,00 EUR.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prija
vitelji obveščeni o izidu razpisa
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo po
zvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. Strokovna komisija bo ovrednotila popolne vloge v skladu z merili in
kriteriji iz javnega razpisa.
Občinska uprava Občine Cerknica bo izvajalcem mladinskih programov in projektov v 45 dneh po zaključku
javnega razpisa izdala sklep o izboru, višini in namenu
odobrenih sredstev. V osmih dneh od prejema sklepa
bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri županu Občine Cerknica. Po pravnomočnosti sklepa bodo z izbranimi izvajalci programov in projektov sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede
sofinanciranja izbranega programa, v skladu s predpisi,
ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mladinskih
programih in projektih, delež lastnih sredstev za izvedbo
mladinskih programov in projektov, ciljna populacija, dostopnost, ekonomičnost, primerljivost, preventivnost.
Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje stroškov
delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz
proračuna Občine Cerknica, ki ga bodo prijavitelji prejeli
kot sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sred
stva porabljena
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2016, v
skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
7. Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega
razpisa. Prevzame se jo lahko osebno na oddelku za
družbene dejavnosti (kontaktni osebi Polona Godejša
tel. (01) 70 90 615 in Bogdana Bizjak tel. (01) 70 90 625)
ali na spletni strani Občine Cerknica: www.cerknica.si,
do roka za oddajo vlog.

10. Kontaktne osebe za dodatne informacije:
Polona Godejša, telefon (01) 70 90 615, faks (01) 70 90
633, elektronska pošta: polona.godejsa@cerknica.si
Bogdana Bizjak, telefon (01) 70 90 625, faks (01) 70 90
633, elektronska pošta: bogdana.bizjak@cerknica.si
Številka: 41010-10/2015
Datum: 5. 1. 2016
OBČINA CERKNICA
župan
Marko RUPAR
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Občina Cerknica na podlagi 8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica (Ur. l. RS št 106/2005) objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2016
1. Sofinancer: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica.

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

2. Predmet sofinanciranja so programi s področja
socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za
leto 2016.

5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:
• sedež izvajalca,
• število članov iz občine Cerknica,
• vsebino programa in
• stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje programov so podrobneje
opredeljena v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Cerknica.

3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdrav
stvenega varstva so lahko:
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom in z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti,
• organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
• invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi in drugi posameznik, da v njih izvajajo posebne
socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih
okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
• druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in
reševanje socialnih stisk občanov občine Cerknica.
4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdrav
stvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
• da aktivno delujejo najmanj eno leto,
• da imajo sedež ali podružnico v občini Cerknica oziroma
ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen
tako, da aktivno vključuje občane občine Cerknica,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
programov,
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6. Višina razpisanih sredstev je določena v skladu s
sprejetim proračunom za leto 2016 in znaša:
• 19.800,00 EUR za sofinanciranje območnih humanitarnih organizacij in
• 1.800,00 EUR za sofinanciranje regijskih humanitarnih organizacij.
7. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu Prijava na
javni razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdrav
stvenega varstva v občini Cerknica za leto 2016 in priložijo
vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi
tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno na oddelku za
družbene dejavnosti (kontaktni osebi Polona Godejša,
tel. (01) 70 90 615 in Bogdana Bizjak, tel. (01) 70 90 625)
ali na spletni strani Občine Cerknica www.cerknica.si do
roka za oddajo vlog.
8. Rok za predložitev prijav je 15. 2. 2016. Vloga je
pravočasno oddana, če je do vključno tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami morajo biti
poslane v zaprti ovojnici oz. oddane na naslov: OBČINA
CERKNICA, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Na ovojnici

mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA
ZA JAVNI RAZPIS – PROGRAMI SOCIALA, ZDRAVSTVO
2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden pošiljatelj.
10. Komisija bo pravočasno prispele vloge obravnavala
v roku osmih dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog
ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo
vlagatelji pozvani, da v roku osmih dni dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.

11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po zaključku
razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene
pogodbe.
Številka: 41010-11/2015
Datum: 5. 1. 2016
OBČINA CERKNICA
župan Marko RUPAR

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v občini
Cerknica (Uradni list RS, št. 89/09) Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerknica za leto 2016
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki
dodeljuje sredstva
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnega
programa športa v občini Cerknica v letu 2016.
3. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci letnega programa
športa v skladu s 3. členom Pravilnika za vrednotenje
letnega programa športa v občini Cerknica. Športna
društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji
prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
4. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali
naslednji programi sprejetega letnega programa
športa v občini Cerknica za leto 2016:
1. športna vzgoja otrok in mladine	
92.000,00 EUR
1.1 interesna športna vzgoja predšolskihotrok 500,00 EUR
1.2 športna vzgoja šoloobveznih otrok			
1.2.1 interesna športna vzgoja
šoloobveznih otrok
3.500,00 EUR
1.2.2 športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport 
52.500,00 EUR
1.2.3 športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami
500,00 EUR
1.3 športna vzgoja mladine
1.3.1 interesna športna vzgoja mladine
500,00 EUR

1.3.2 športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport
34.000,00 EUR
1.3.3 športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami
500,00 EUR
2. športna dejavnost študentov
1.000,00 EUR
3. športna rekreacija
10.000,00 EUR
4. kakovostni šport
15.000,00 EUR
5. vrhunski šport
2.000,00 EUR
6. šport invalidov
1.000,00 EUR
7. razvojne in strokovne naloge v športu
31.000,00 EUR
7.1 izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu
10.000,00 EUR
7.2 športno rekreativne prireditve
6.000,00 EUR
7.3 delovanje društev in zvez društev na
nivoju lokalne skupnosti
11.000,00 EUR
7.4 priznanja športnikom in športnim
delavcem
2.000,00 EUR
7.5 založniška dejavnost
2.000,00 EUR

5. Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev javnega razpisa v skladu s sprejetim proračunom za leto 2016 znaša 152.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje
do 31. 12. 2016.
7. Vloge izvajalcev letnega programa športa mora
jo vsebovati:
• naslednje izpolnjene obrazce:
januar 2016
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• izjava,
• osnovni podatki o izvajalcu letnega programa športa,
• podatki o izvajanju LPŠ v letu 2015 s podatki o finančnem poslovanju izvajalca LPŠ v letu 2015 in
plan za leto 2016,
• prijava programa, za katerega se izvajalec prijavlja,
• finančno vrednotenje posameznega programa športa in
• vsebinski opis posameznega programa športa;
• dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v
tem javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre
mljenost vlog
Popolne vloge morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami
predložene v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s
pripisom na vidnem mestu »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA
JAVNI RAZPIS – LETNI PROGRAM ŠPORTA 2016« in
s polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje do 15. 2. 2016.
Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po
pošti na zadnji dan prijave, 15. 2. 2016, ali oddana osebno
v vložišču Občine Cerknica do 12.00 istega dne.
Nepravočasno prejete vloge bodo s sklepom zavržene.
9. Odpiranje pravočasno prispelih vlog
Postopek javnega razpisa in odpiranje v roku dostavljenih, pravilno izpolnjenih in označenih vlog vodi strokovna komisija. Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo
v osmih dneh po končanem razpisnem roku. Strokovna komisija bo na podlagi sprejetega letnega programa
športa za leto 2016 ugotovila, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje, in jih ovrednotila v skladu s Pravilnikom
za vrednotenje letnega programa športa v občini Cerknica (Uradni list RS, št. 89/09, z dne 6. 11. 2009).
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Predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku
osmih dni od prejema obvestila dopolnijo. Dopolnjene
vloge morajo predlagatelji predložiti v zaprti ovojnici,
osebno ali po pošti na naslov: Občina Cerknica, Cesta
4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom na vidnem mestu »NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA VLOGA ZA JAVNI
RAZPIS – LETNI PROGRAM ŠPORTA 2016« in s polnim naslovom pošiljatelja. Dopolnjena vloga se šteje za
pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti na
zadnji dan roka za dopolnitev ali oddana osebno v vložišču Občine Cerknica do 12.00 istega dne.
Nepopolne vloge, katerih predlagatelji v navedenem
roku ne dopolnijo, in prepozno prispele dopolnitve vlog
bodo s sklepom zavržene.
10. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu,
bodo predlagatelji pisno obveščeni s sklepom v roku 45
dni po koncu razpisa. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe.
11. Informacije o razpisni dokumentaciji
Razpisna dokumentacija bo od dneva objave razpisa na voljo
na spletni strani Občine Cerknica www.cerknica.si. Podrobnejša navodila in dodatne informacije lahko dobite na občinski upravi pri Dušanu Jernejčiču (tel. (01) 70 90 617).
Cerknica, 15. 1. 2016
Številka: 41010-0012/2015
OBČINA CERKNICA
župan Marko RUPAR

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/2011 in
47/2014) in javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil javno objavljen dne 2. 9. 2015 na spletnih
straneh Občine Cerknica in lokalnem glasilu Slivniški pogledi, št. 10, v septembru 2015, Občina Cerknica

OBJAVLJA

prednostni listi za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Oblikovani sta dve ločeni prednostni listi:
• lista A za udeležence/ke, ki glede na dohodek gospodinjstva po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem niso zavezanci/ke za plačilo lastne udeležbe in varščine ter
• lista B za udeležence/ke, ki so glede na dohodek gospodinjstva zavezani/e plačati lastno udeležbo in varščino za
dodeljeno stanovanje.
PREDNOSTNA LISTA A
zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ime in priimek
Mateja Sterle
Drago Jurič
Armin Serdarević
Andrej Mestek
Radislav Peranović
Izidor Čegrlj
Dunja Lovko
Suzana Šlosel Vovk
Aleksander Hace
Tjaša Kogoj Jakupi
Nada Mišič
Rastislav Šlosel
Andraž Hribar
Lejka Mozetič
Marko Maček
Martin Ileršič
Petra Udovič
Ema Zoya Brence
Miha Belca
Sašo Vurcer

štev.
članov
gosp.
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1

število
točk

štev.
članov
gosp.
3
2

število
točk

520
510
480
470
455
420
380
360
350
350
340
340
340
320
300
300
290
280
270
270

PREDNOSTNA LISTA B
zap.
št.
1.
2.

ime in priimek
Anica Žnidaršič
Anja Palamar

370
360

število članov
gospodinjstva
1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko

površina
stanovanja – lista
A
od 20 m2 do 30 m2
nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 55 m2
nad 55 m2 do 65 m2

površina
stanovanja – lista
B
od 20 m2 do 45 m2
nad 30 m2 do 55 m2
nad 45 m2 do 70 m2
nad 55 m2 do 82 m2

Udeležencem razpisa so osebno vročeni pisni odpravki
odločb o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.
Udeleženci razpisa imajo pravico do pritožbe županu Občine Cerknica v roku 15 dni od dneva vročitve
pisne odločbe. Pritožbe se vloži pisno na naslov Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, oziroma se
poda ustno na zapisnik. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,22 evra. Navedeni znesek
se plača s plačilnim nalogom na račun številka: 012134130309107, sklic na št.: 11 75124-7111002 – Občinske upravne takse. Kopijo dokazila o plačilu upravne takse se priloži ali nalepi na pritožbo.
Odločitev o pritožbi je dokončna.
Upravičencem, ki so glede na doseženo število točk
pridobili pravico do dodelitve neprofitnega stanovanja v
najem, bo stanovanje dodeljeno na podlagi dokončnega
seznama upravičencev. Stanovanja se bodo dodeljevala
postopno, po vrstnem redu uvrščenih, ko bo glede na število članov gospodinjstva ustrezno stanovanje na voljo.
OBČINA CERKNICA
župan Marko RUPAR
januar 2016
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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Cerknica (Ur. list RS, št. 32/09). Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov turističnih društev
v občini Cerknica za leto 2016
1. Besedilo javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
turističnih društev v občini Cerknica v letu 2016.

Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev za dodelitev sredstev, ki so natančno opredeljena v
9. členu pravilnika.

2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji
iz prejšnjega člena in ob upoštevanju specifičnosti vsebine posameznih programov. Posamezni programi se
točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za te namene v tekočem
letu po naslednji formuli: vrednost točke = proračunska
sredstva/vsota točk vseh programov.

• da imajo sedež na območju občine Cerknica oziroma da spodbujajo razvoj turizma na območju občine
Cerknica;
• da so registrirani po Zakonu o društvih;
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o
društvih;
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
• da imajo potrjen program s strani upravnega organa
društva;
• da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče leto
(vključno s finančnim načrtom);
• da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše;
• da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Cerknica (v nadaljevanju: pravilnik).
Občina Cerknica bo sofinancirala letne programe turističnih društev z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu
pravilnika.
Občina Cerknica iz naslova tega javnega razpisa ne bo
sofinancirala investicije v prostore društev, kot tudi ne
programe, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli
druge postavke občinskega proračuna in niso predmet
pravilnika.
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Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in od vrednosti
točke.
3. Višina sredstev
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja
turističnih društev znaša 20.855,00 EUR.
4. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do
31. 12. 2016 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila,
ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s
podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo popolne prijave oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) na

 aslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknin
ca, najkasneje do 16. 2. 2016. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti do vključno na
zadnji dan prijave, t. j. 16. 2. 2016 ali do 15. ure tega dne
oddana v sprejemni pisarni Občine Cerknica.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA
DRUŠTVA 2016«. Na hrbtni strani mora biti naveden
polni naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo
pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne
prijave ne bodo obravnavane.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu jav
nega razpisa
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju:
komisija). Odpiranje prijav ni javno. Komisija bo v roku
desetih dni po končanem razpisu odprla pravočasno
prejete prijave in ugotovila ustreznost prijav. Nepravočasno prispele prijave bo komisija s sklepom zavrgla. V
kolikor bo komisija ugotovila, da prijava ni popolna oziroma je nerazumljiva, bo pozvala prijavitelja, da v roku
osmih dni odpravi pomanjkljivosti oziroma da prijavo
ustrezno dopolni. Dopolnjeno prijavo morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Šteje se, da je dopolnjena prijava prispela pravočasno, če je bila do vključno
zadnji dan roka za oddajo dopolnjenih prijav oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do tega dne oddana v
prostorih Občine Cerknica.

Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE
ODPIRAJ, DOPOLNJENA PRIJAVA ZA JAVNI RAZPIS
– TURISTIČNA DRUŠTVA 2016« in na hrbtni strani polni naslov pošiljatelja.
Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v
navedenem roku, se zavržejo.
Občina Cerknica bo z upravičenci sklenila pogodbe,
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja
sredstev.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Cerknica: www.cerknica.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni
pisarni Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. (01) 70 90
634 (Jasna Zalar) ali po elektronski pošti: jasna.zalar@
cerknica.si.
Številka: 41010-0001/2016
Datum: 15. 1. 2016
OBČINA CERKNICA
župan Marko RUPAR
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POVABILO
Odbor Krajevne skupnosti Rakek vabi prebivalce • v poštni nabiralnik na sedežu KS Rakek (Trg
padlih borcev 2, Rakek) ali
Krajevne skupnosti Rakek, da sodelujejo pri zaznavanju in reševanju težav s svojimi predlogi, pobu- • na naslov KS Rakek, Trg padlih borcev 2,
1381 Rakek.
dami in rešitvami, ki so pomembne za kakovost in
razvoj življenja v vseh naseljih naše krajevne skupOdbor bo na sejah vse predloge in pobude obravnosti.
naval ter predlagateljem tudi odgovoril.
S tem namenom je bilo oktobra 2015 organiziPredlagatelje prosimo, da na pobudo ali predlog
rano srečanje vseh dejavnikov in sooblikovalcev življenjskega utripa v krajevni skupnosti. V odboru pripišejo priimek in ime ter naslov stalnega bivaželimo delovati javno in aktivno, zato prebivalce lišča.
obveščamo, kje in na kakšen način se lahko aktivno
Krajane obveščamo, da je začetka decembra 2015
vključijo v reševanje različnih problemov v Krajevni
deluje tudi stran KS Rakek na Facebooku, s poveskupnosti Rakek.
zavo:
Krajani lahko svoje predloge in pobude pošljejo https://www.facebook.com/Krajevna-skupnostRakek-1498776833758824/?ref=aymt_homepage
ali oddajo:
_panel
• na elektronski naslov KS-Rakek@cerknica.si,
Za odbor KS Rakek:
Marjan Vadnu,
predsednik
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