
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in 
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16), Pravilnika o strokovnih komisijah 
(Uradni list RS, št. 77/18),  7. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/2016 – uradno prečiščeno besedilo, 35/2016 in 26/2017) in Odloka o proračunu 
občine Škofja Loka za leto 2019. 

 
JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PUBLICISTIČNE DEJAVNOSTI V OBČINI ŠKOFJA LOKA V LETU 2019 
 

 

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA 

Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka 

 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Občina Škofja Loka bo v skladu z Odlokom o proračunu občine Škofja Loka za leto 2019 in v 
okviru razpisanih sredstev sofinancirala kulturni projekt na področju publicistične dejavnosti 
in sicer za izdajo publikacije ali zbornika, ki s svojo javno objavo pomembno prispeva k 
širjenju domoznanske literature in lokalne zavesti za območje občine Škofja Loka.  

 

Občina Škofja Loka bo izdajo sofinancirala največ do 80% celotne vrednosti naklade.  

 

S pogodbo o sofinanciranju se bo prejemnik sredstev zavezal prepustiti 50 izvodov 
publikacije ali zbornika za promocijske in protokolarne potrebe Občine Škofja Loka. 

 

3. CILJI JAVNEGA RAZPISA 

Glavni cilj javnega razpisa je prispevati k raziskovalni dejavnosti v lokalnem prostoru in 
spodbujanju zavedanja o pomenu lokalnih tem, aktivnosti in dogajanj, tako v sodobnem času 
kot v preteklosti. Pomemben cilj sofinanciranja je tudi spodbujanje domoljubja in ohranjanje 
le-tega na območju Občine Škofja Loka in širše v slovenskem prostoru. 
 
4. UPRAVIČENOST STROŠKOV 
 
Upravičeni stroški, ki jih sofinancira Občina Škofja Loka, morajo biti navedeni v razpisni 
prijavi prijavitelja in so: 
- nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta; 
- opredeljeni v prijavi prijavitelja, 
- skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in 
stroškovne učinkovitosti, 
- dejansko nastali, 
- prepoznavni in preverljivi, 
- podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe), 
- niso in jih ne bodo istočasno financirali drugi sofinancerji projekta. 
 
Neupravičeni stroški projekta vedno bremenijo prijavitelja. 



 

5. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU  

Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v tem razpisu 
in razpisni dokumentaciji. 

 

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije (pravne osebe, ki so ustanovljene kot 
društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije in so registrirane za 
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti oz. založništva oz. izdaje knjig), ki izpolnjujejo vse  
pogoje za kandidiranje na razpisu. 
 

Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih 
pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije in imajo sedež v 
Občini Škofja Loka: 

 društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih, 

 ustanove na podlagi Zakona o ustanovah in zavodi na podlagi Zakona o zavodih, 

   druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije (izpolnjevanje tega pogoja 
vlagatelji/izvajalci dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra oziroma izpiskom iz 
ustreznega razvida pravnih oseb, ki se ne vpisujejo v sodni register). 

 

Prijavitelji morajo prijavi obvezno priložiti kopijo izpisa iz sodnega registra oziroma ustanovni 
akt, iz katerega je razvidno, da so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. 

 

   Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji: 

- So registrirani za opravljanje dejavnosti, s katero se prijavljajo na razpis; 

- Prijavljeni projekt je bil ali bo realiziran v obdobju od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019; 

- So v preteklem letu v celoti in v predpisanih rokih izpolnili pogodbene obveznosti do Občine 
Škofja Loka; 

- Prijavljeni projekti, sofinancirani iz drugih proračunskih postavk, ne morejo biti predmet 
sofinanciranja na podlagi tega razpisa; 

- Prijavi morajo predložiti osnutek besedila zbornika ali publikacije, če pa je ta že bil izdan, pa 
prijavi predložijo zbornik ali publikacijo; 

- Bodo v primeru izbora projekta na zahtevo Občine Škofja Loka izvedli njegovo javno 
predstavitev; 

- Je prijavljeni projekt finančno uravnotežen, kar pomeni, da so odhodki enaki prihodkom; 

 

Na razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, za katere obstojijo omejitve poslovanja na 
podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2). 

 

6. MERILA ZA IZBOR  

Občina Škofja Loka bo prijavljene projekte (izdajo zbornika ali publikacije) prijaviteljev na 
področju publicistične dejavnosti ovrednotila s pomočjo naslednjih meril in kriterijev:  
- vsebine in kakovosti prijavljenega projekta (do 40 točk);  

- referenc prijavitelja in finančne konstrukcije (do 20 točk);  

- javne dostopnosti prijavljenega projekta (do 10 točk). 
 



Podrobneje opredeljena merila ocenjevanja, s pomočjo katerih strokovna komisija izbira 
med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisno področje sofinanciranja so v prilogi 4 tega 
razpisa. 

 

Prijavitelj mora vlogi priložiti dokumentacijo, s katero izkazuje verodostojnost navedb 
(vsebinsko predstavitev, finančni načrt, reference, izjave, načrt distribucije). 
 
Najvišje število točk, ki jih lahko prijavitelj prejme za prijavljeni projekt je 70. Sofinanciran bo 
zgolj en projekt prijaviteljev, in sicer tisti, ki bo v postopku izbire ovrednoten najvišje. 
 
Odpiranje, strokovno presojo in ocenjevanje vlog, na podlagi kriterijev in ob upoštevanju 
specifičnosti posameznih projektov opravi petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje 
župan. 

 

Strokovna komisija bo odprla in pregledala prispele vloge ter ugotovila njihovo pravočasnost, 
popolnost in upravičenost prijavitelja.  

 

7. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV 

Višina razpoložljivih sredstev za leto 2019 je 14.000 EUR. Sredstva so namenska in so 
zagotovljena na proračunski postavki 4018005 Publicistična dejavnost, kakor je določeno z 
Odlokom o proračunu Občine Škofja Loka. 

 

Občina Škofja Loka si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da 
se razpoložljiva sredstva spremenijo zaradi sprejetih sprememb proračuna za tekoče leto. 

 

8. RAZPISNI ROK IN OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV 

 

Rok za oddajo vlog je en (1) mesec od dneva objave javnega razpisa na spletnih straneh 
Občine Škofja Loka (www.skofjaloka.si). Informacija o objavi javnega razpisa bo objavljena 
tudi v Loškem glasu v torek, 30. 7. 2019. 

 

Razpis se prične 16. 7. 2019 (dan objave na spletnih straneh Občine Škofja Loka) in se zaključi 
16. 8. 2019. 

 

Dodeljena sredstva za leto 2019 morajo biti namensko porabljena najkasneje do 31. 12. 
2019. 

 

9. RAZPISNA  DOKUMENTACIJA 

Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega: 

 Besedilo razpisa. 

 Prijavni obrazec, ki vsebuje seznam obveznih prilog in dokazil (priloga št. 1).  

 Vzorec pogodbe (priloga št. 2) 

 izjavo prijavitelja (priloga št. 3) 

 Merila za izbor projektov (priloga št. 4) 

http://www.skofjaloka.si/


 obrazec – vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu s področja 
publicistične dejavnosti (priloga št. 5) 

 

Razpisna dokumentacija za razpisno področje je od datuma objave razpisa do izteka 
prijavnega roka dosegljiva na spletnih straneh Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si.  

 

Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi vsa obvezna dokazila, navedena v razpisni 
dokumentaciji. 

 

10. NAČIN PREDLOŽITVE VLOG 

 

Vloga mora biti oddana na ustreznem in v celoti izpolnjenem prijavnem obrazcu, ki mu 
morajo biti priložena vsa potrebna dokazila (izjava/e prijavitelja; parafiran (na vseh straneh 
podpisan) vzorec pogodbe o sofinanciranju; kopija izpisa iz sodnega registra oziroma 
ustanovitveni akt;). 

 

Vlagatelji morajo vloge z vsemi prilogami oddati po pošti na naslov: Občina Škofja Loka, 
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, ali osebno v sprejemni pisarni Občine Škofja Loka, »Loška 
hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka. Za pravočasne se bodo štele tudi prijave, ki bodo zadnji dan 
roka priporočene oddane na pošto.   

 

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

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na 
prednji strani ovojnice in sicer: »Ne odpiraj! – JAVNI RAZPIS – PUBLICISTIČNA DEJAVNOST 
2019«.  

 

11. DATUM ODPIRANJA VLOG  

Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija in ne bo javno, se bo izvršilo najkasneje v osmih 
(8) delovnih dneh po izteku razpisnega roka. Pri odpiranju ugotavlja strokovni sodelavec 
pravočasnost vlog, popolnost vlog, glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti, 
in upravičenost vlog, glede na to, ali je vlogo oddala upravičena oseba. V primeru nepopolno 
izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovni sodelavec v roku osmih (8) dni 
od odpiranja vlog vlagatelje pozval, da vlogo v petih (5) dneh dopolnijo.  

  

12. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA  

Na podlagi poročila strokovne komisije, imenovane s strani župana Občine Škofja Loka,  bo o 
izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih z odločbo odločila direktorica 
občinske uprave Občine Škofja Loka, o pritožbi zoper to odločbo pa župan Občine Škofja 
Loka.  

 

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje 
pogoje, da se šteje kot formalno popolna:  

 pravilno izpolnjen prijavni obrazec Občine Škofja Loka,  

 priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi,  

 poslana v roku in na način, ki je določen v 10. točki besedila razpisa.  

http://www.skofjaloka.si/


 

Zavržene bodo vloge:  

 ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 10. točki tega besedila razpisa,  

 nepopolne vloge, ki kljub pozivu ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev, 

 če jo bo podala neupravičena oseba.  

 vloge, za katere se bo izkazalo, da je vlagatelj v njih navajal neresnične podatke; 

 

Zavrnjene bodo vloge:  

 tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v besedilu razpisa in 
razpisne dokumentacije,  

 ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.  

  

Občina Škofja Loka bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po 
zaključku odpiranja vlog.  

 

Z izbranim prijaviteljem bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju, v kateri bodo podrobneje 
urejene medsebojne pravice in obveznosti. 

 

13. POROČILO 

 

Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva in bo z Občino Škofja Loka podpisal pogodbo, mora 
oddati Poročilo o izvedbi projekta najkasneje do 20. 11. 2019. 

 

Poročilo izvedbi projekta mora vsebovati:  

 poročilo o izvedbi publicistične dejavnosti, za katere so pridobili razpisna sredstva  

 finančno poročilo. 

 

Finančni del poročila mora temeljiti na finančno-knjigovodski dokumentaciji, iz katere je 
razvidna poraba sredstev (fotokopije računov za del sredstev, ki jih sofinancira Občina Škofja 
Loka). 

 

14. INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM  

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani osebno ali po telefonu vsak 
delovni dan od 8. do 12. ure, v ponedeljek, torek in četrtek tudi od 13. do 15. ure, na telefon: 
04/511 23 12, oziroma po e-pošti: jana.fojkar@skofjaloka.si. 

 

 

Številka:  612-1/2019          Tine Radinja   

Datum:    15. 7. 2019                                                                                 Župan    

                                                                            

                                                                                                     

mailto:jana.fojkar@skofjaloka.si

