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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  33    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 javnega poziva – finančna pomoč društvom, neprofitnim organizacijam in 
zavodom pri izvedbi projektov posebnega pomena za občino Škofja Loka v letu 2019 št. 610-
0010/2018 z dne 21. 12. 2018, objavlja župan Občine Škofja Loka 
 

 

 

JAVNI POZIV - 

FINANČNA POMOČ DRUŠTVOM, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN ZAVODOM 

PRI IZVEDBI PROJEKTOV POSEBNEGA POMENA ZA OBČINO ŠKOFJA LOKA 

 V LETU 2019 

 

 

 

1. Naziv in sedež razpisovalca 

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

 

   

2. Predmet javnega poziva 

Javni poziv je namenjen dodeljevanju finančne pomoči društvom, neprofitnim organizacijam in 
zavodom pri izvedbi projektov posebnega pomena za občino Škofja Loka.  

 

Projekt posebnega pomena za občino Škofja Loka je projekt izrednega občinskega pomena, ki 
ga kot takega, Občina pripozna in ima zaradi svoje izjemnosti in odmevnosti (število 
udeležencev, medijski učinek, mednarodna udeležba, ipd.) dodano vrednost za razvoj in širjenje 
javnega oziroma občinskega interesa na področju sociale, kulture, športa, humanitarnih 
dejavnosti, turistične, etnološke in raziskovalne dejavnosti in je izveden v obdobju od 1. 11. 
2018 do 31. 10. 2019 na območju občine Škofja Loka. 

 

Občina Škofja Loka dodeljuje finančno pomoč pri izvedbi tistih projektov posebnega pomena za 
občino Škofja Loka, ki niso del  programov, ki so sofinancirani iz drugih razpisov Občine. 

 

 

3. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem pozivu 

Prijavitelj (društvo, neprofitna organizacija, zavod) je upravičen do uveljavljanja pravice do finančne 
pomoči pri izvedbi projektov posebnega pomena za občino Škofja Loka, če izpolnjuje naslednje 
splošne pogoje: 

 da je prijava popolna in pravočasna ter izpolnjena čitljivo v slovenskem jeziku na 
predpisanem obrazcu; 

 da so k prijavi priložena dokazila o izvedenih projektih, vključno s kopijo/ami računa/ov. 

 

 

 

 

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 pozivu 

Poleg navedenih splošnih pogojev, mora prijavitelj na ta javni poziv izpolnjevati še naslednje posebne 
pogoje: 

 projekt je neprofitnega značaja; 
 projekt je izveden v obdobju od 1. 11. 2018  do 31. 10. 2019; 
 projekt je izveden na območju občine Škofja Loka; 
 projekt ima zaradi svoje izjemnosti in odmevnosti (števila udeležencev, medijskega učinka, 

mednarodne udeležbe) dodano vrednost za razvoj in širjenje javnega oziroma občinskega 
interesa na področju sociale, kulture, športa, humanitarnih dejavnosti, turistične, etnološke in 
raziskovalne dejavnosti;  

 projekt ni del programa prijavitelja, ki je sofinanciran iz drugih razpisov Občine; 
 prijavitelj lahko na tem javnem pozivu uveljavlja pravico do finančne pomoči za tekoče stroške, 

ne pa za investicijske; 
 prijavitelj ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti do Občine; 
 prijavitelj za isti projekt v preteklosti ni prejel sredstev iz proračuna Občine, niti jih ne bo za isti 

projekt uveljavljal v prihodnosti; 
 prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko 

odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba. 
Prav tako mora prijavitelj soglašati z določili javnega poziva 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. 

 

 

5. Merila za izbor 

Strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine, ocenjuje in vrednoti pravočasno prispele 
popolne prijave po kronološkem redu prispelih prijav do porabe sredstev na podlagi: 

 pisne predstavitve projekta z utemeljitvijo;  
 dokazil o izvedenih projektih, vključno s kopijo/ami računa/ov. 

Pri ocenjevanju strokovna komisija presoja izrednost in odmevnost projekta (število udeležencev, 
medijski učinek, mednarodna udeležba, ipd.) ter dodano vrednost za razvoj in širjenje javnega 
oziroma občinskega interesa na področju sociale, kulture, športa, humanitarnih dejavnosti, turistične, 
etnološke in raziskovalne dejavnosti. 

 

 

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

Okvirna višina sredstev javnega poziva za leto 2019 znaša 20.000,00 EUR. Občina Škofja Loka si 
pridržuje pravico znesek spremeniti skladno s sprejetim proračunom za leto 2019. 

 

 

7. Razpisna dokumentacija 

Razpisna dokumentacija javnega poziva obsega: 

 besedilo javnega poziva; 

 prijavni obrazec (Obrazec št. 1) - »Prijava na javni poziv – finančna pomoč društvom, 
neprofitnim organizacijam in zavodom pri izvedbi projektov posebnega pomena za občino 
Škofja Loka v letu 2019«; 

 »izjavo« (Obrazec št. 2), na kateri prijavitelj s podpisom, pod materialno in kazensko 
odgovornostjo izjavi, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, da 
soglaša z določili javnega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije, da je seznanjen z 
Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, ter potrjuje resničnost oziroma točnost 
navedb, da ustrezajo dejanskemu stanju, priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. 

 

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. 

http://www.skofjaloka.si/
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8. Rok za vložitev prijav, način predložitve prijav, ter njihova opremljenost  

Rok za vložitev prijav se prične z dnem objave javnega poziva na spletni strani Občine Škofja Loka  
(www.skofjaloka.si), to je z 21. 12. 2018 in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 31. 10. 
2019. 

 

Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki jo Občina prejme do porabe razpoložljivih sredstev oziroma 
do končnega roka za predložitev prijav. 

 

Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo s sklepom zavržene in neodprte vrnjene 
prijaviteljem. Zoper ta sklep pritožba ni dovoljena. 

 

V primeru razdelitve sredstev pred potekom predvidenega končnega roka za predložitev prijav        
(31. 10. 2019), bo Občina na svoji spletni strani objavila obvestilo o zaključku javnega poziva, že 
prispele prijave pa bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 

 

Za formalno popolno prijavo se šteje prijava, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, 
poslana po pošti ali osebno oddana v glavno pisarno Občine ter vsebuje Obrazec št. 1, vključno z 
zahtevanimi prilogami oziroma dokazili in Obrazec št. 2. 
Popolna prijava mora vsebovati popoln in v celoti izpolnjen Obrazec št. 1: »Prijava na javni poziv 
– finančna pomoč društvom, neprofitnim organizacijam in zavodom pri izvedbi projektov posebnega 
pomena za občino Škofja Loka v letu 2019«. 

Predloženi obrazec mora biti izpolnjen pravilno in v celoti, ter opremljen s podpisi odgovorne osebe 
prijavitelja. Obrazcu morajo biti priložena dokazila o izvedenih projektih (kopije potrdil, priznanj, 
potrdil o opravljenih delih, potrdil o sodelovanju pri raziskavah, razstavah ali koncertih, strokovne 
ocene, kritike, ipd.), druga potrdila (članki iz medijev, povezave na spletno stran, izdelki – brošura, 
katalog, zloženka…), vključno s kopijo/ami računa/ov. 

Prijava mora vsebovati tudi podpisan Obrazec št. 2.  
 

Prijavo na javni poziv je potrebno poslati v zaprti ovojnici 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 vidne ustrezne označbe: 

 v spodnjem levem kotu oznaka »JP 2019 – FINANČNA POMOČ PRI IZVEDBI 
PROJEKTOV POSEBNEGA POMENA ZA OBČINO ŠKOFJA LOKA – NE ODPIRAJ«, 

 na desni strani naslov Občine. 

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

 

 

9. Odpiranje prijav 
Odpiranje prispelih prijav bo izvedla strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine.  
Odpiranja prijav bodo potekala po kronološkem redu prispelih prijav do porabe sredstev. Prvo 
odpiranje bo predvidoma 31. 1. 2019, vsa nadaljnja odpiranja pa praviloma vsak zadnji petek v 
mesecu. Odpiranja prijav niso javna. 
 
Strokovna komisija bo v roku petnajstih dni po koncu odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, 
katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejetja poziva. Poziv za 
dopolnitev prijav bo prijaviteljem posredovan po pošti, na naslov, ki je naveden na ovojnici ali v prijav i. 
Če bo prijavitelj pomanjkljivosti odpravil v predpisanem roku, bo strokovna komisija štela (glede 
vrstnega reda prispetja), da je bila prijava vložena takrat, ko je bila vložena dopolnitev prijave, s katero 
so bile pomanjkljivosti odpravljene. Prijava se šteje za popolno z dnem dopolnitve.  
Prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev prijav, bodo s sklepom 
zavržene. 
 
Pri odpiranju strokovna komisija za vsako prijavo, prispelo na javni poziv, poleg popolnosti ugotavlja 
tudi, ali je prijava poslana v roku in na način določen v 8. točki besedila javnega poziva, ali jo je 
podala oseba, ki izpolnjuje v javnem pozivu določene pogoje (upravičena oseba). 
Prijave, ki ne bodo poslane v roku in na način določen v 8. točki besedila javnega poziva ali prijave, ki 
jih niso vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. 

http://www.skofjaloka.si/


Besedilo JAVNEGA POZIVA 2019 – FINANČNA POMOČ PRI IZVEDBI PROJEKTOV POSEBNEGA POMENA                                                   
  

 

4/4 
 

 

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 pogoje javnega 
poziva (seznam popolnih prijav). 
 

 

10.  Ocenjevanje in vrednotenje prijav in obveščanju o izidu javnega poziva 

Strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine, ocenjuje in vrednoti pravočasno prispele 
popolne prijave po kronološkem redu prispelih prijav do porabe sredstev v skladu z merili iz 5. točke 
besedila javnega poziva. 

 

Na podlagi ocenjevanja in vrednotenja vseh pravočasnih popolnih prijav strokovna komisija v poročilu 
predlaga zavrnitev prijave ali dodelitev finančne pomoči, ter poda kratko obrazložitev za svoj predlog. 
Strokovna komisija posreduje poročilo s predlogom zavrnitve prijave oziroma dodelitve finančne 
pomoči v odločitev direktorici občinske uprave, ki odloči z odločbo.  

Prijavitelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni z odločbo predvidoma v 30-ih dneh po sprejeti 
končni odločitvi, vendar šele po sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto 2019. 

Dodeljena finančna pomoč pri izvedbi projektov posebnega pomena za občino Škofja Loka se dodeli v 
bruto znesku in nakaže na transakcijski račun izbranega prijavitelja v roku 30 dni od pravnomočnosti 
odločbe. 

 

 

11. Dodatne informacije 

Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim pozivom 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: 610-0010/2018 Občina Škofja Loka 
Datum:   21. 12. 2018 Tine Radinja, l. r. 
 Župan 
 
 
 
 
Priloge: 

 Obrazec št. 1: »Prijava na javni poziv – finančna pomoč društvom, neprofitnim 
organizacijam in zavodom pri izvedbi projektov posebnega pomena za občino Škofja Loka 
v letu 2019« 

 Obrazec št. 2: »Izjava«. 

mailto:damjana.ursic@skofjaloka.si

