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Na podlagi 106. f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 

prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 214. 

člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 50/2007,114/2007- ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16), Odloka o 

proračunu Občine Škofja Loka za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/17), 21. 

člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 7. člena Statuta Občine 

Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 uradno prečiščeno besedilo in 

35/2016), objavlja župan Občine Škofja Loka 

 

J A V N I   R A Z P I S 

 

za izbor izobraževalnih programov in usposabljanj odraslih,  

ki jih bo v letu 2017 Občina Škofja Loka sofinancirala iz proračuna 

 

 

1. Predmet javnega razpisa: 

Občina bo v skladu s Proračunom Občine Škofja Loka za leto 2017 sofinancirala brezplačne 

izobraževalne programe in usposabljanja odraslih, ki bodo izvedeni v letu 2017 na območju 

občine Škofja Loka.  

 

2. Pogoji za sodelovanju na razpisu: 

2.1. Na razpisu lahko sodelujejo:   

Nevladne in neprofitne organizacije, društva in zasebni zavodi, ki so registrirane za 

opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine Škofja Loka ali 

imajo izobraževanje odraslih opredeljeno, kot njihovo dejavnost v njihovem ustanovnem 

aktu.  

 

2.2.  Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

- da izvajajo program na območju Občine Škofja Loka ter za občane Občine Škofja Loka, 

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

uresničitev načrtovanih programov in aktivnosti, 

- da ne smejo z istimi programi in projekti kandidirati na drugih pozivih in razpisih 

Občine Škofja loka in nimajo postavke v proračunu Občine Škofja Loka za iste 

upravičene stroške, 

- obvezna objava v zloženki Kam!, torej napoved projektov, dogodkov oziroma 

prireditev, ki se najkasneje do 15. v mesecu pošlje kot napoved prireditev za prihodnji 

mesec na stalen elektronski naslov: prireditve@skofja-loka.com, Razvojne agencije 

Sora. 

 

3. Pomen izrazov:  

Izobraževalni program oz. usposabljanje je dejavnost izvajalcev, katerih dejavnost je 

po vsebini in obsegu zaključena celota ter traja najmanj deset mesecev v letu.  

 

4. Okvirna višina sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša 9.600 EUR.   

 

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:  

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2017. 

 

6. Razpisni rok: 

Razpis se prične 31. 01. 2017 in je odprt do 2. 03. 2017. 

 

7. Dokumentacija razpisa obsega: 

 besedilo razpisa, 

 prijavni obrazec, 

 izjava o resničnosti in točnosti podatkov, 

 vzorec pogodbe. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007060600|RS-50|6879|2694|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202007121300|RS-114|16280|5700|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008061600|RS-61|8164|2615|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202009120700|RS-99|13426|4372|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013011100|RS-3|422|109|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016121600|RS-81|12002|3446|O|
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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3221
mailto:prireditve@skofja-loka.com
file:///C:/Users/jure.SKOFJALOKA/AppData/Roaming/Microsoft/poziv,%20ki%20postane%20RAZPIS%202014/poziv%202008/poziv%202008/izjava.doc
file:///C:/Users/jure.SKOFJALOKA/AppData/Roaming/Microsoft/poziv,%20ki%20postane%20RAZPIS%202014/poziv%202008/poziv%202008/pogodba%20vzorec.doc
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8. Popolne vloge morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

 pravilno, popolno in čitljivo izpolnjene prijavne obrazce iz dokumentacije razpisa,  

 s podpisom in žigom potrjen vzorec pogodbe o financiranju, 

 izjava o resničnosti in točnosti podatkov, 

 fotokopija obvestila o vpisu v Poslovni register Slovenije za poslovni subjekt, iz 

katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje predlagane 

dejavnosti v Republiki Sloveniji oz. dovoljenje za opravljanje dejavnosti (obvestilo 

ne sme biti starejše od dvanajstih mesecev, predlagatelj ga pridobi pri Agenciji RS 

za javnopravne evidence in storitve) ali ustanovni akt organizacije, društva ali 

zasebnega zavoda, v katerem je izobraževanje odraslih opredeljeno, kot njihova 

dejavnost. 

 

9. Razpisna dokumentacija, način oddajanja vlog: 

Razpisna dokumentacija za razpisno področje je od dneva te objave do izteka 

prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Škofja Loka: www.skofjaloka.si ali 

pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 7.30 in 15. uro, 

ob sredah med 7.30 in 17. uro, ob petkih pa med 7.30 in 12. uro v sprejemni pisarni 
Občine Škofja Loka, »Loška hiša«, Mestni trg 15, Škofja Loka.  

 

Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Škofja Loka, Oddelek za 

družbene dejavnosti, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, v zaprti kuverti s 

pripisom »Izobraževanje odraslih 2017« - ne odpiraj«. Na hrbtni strani 

kuverte mora biti naveden naslov predlagatelja. 

 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 

 

10. Odpiranje vlog, ocenjevanje in vrednotenje vlog in obveščanje o izidu razpisa:   

Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovni sodelavec Občine Škofja Loka, ne bo javno. Za 

vsako vlogo, prispelo na razpis, pristojni uslužbenec Občine Škofja Loka ugotovi ali je 

vloga pravočasna, ali je popolna in ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu 

določene pogoje (upravičena oseba). Vloga, ki ni pravočasna ali vloga, ki je ni vložila 

upravičena oseba, bo s sklepom zavržena. V primeru nepopolne vloge bo pristojni 

uslužbenec v roku 8 dni od odpiranja vlog predlagatelja pozval, da do določenega roka 

vlogo dopolni. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo 

vloga s sklepom zavržena.  

 

Strokovna komisija lahko, pri ocenjevanju in usklajevanju posameznih vlog glede na 

posamezne aktivnosti, združi več programov v enega. Izbrani programi bodo 

sofinancirani, glede na spodaj navedene kriterije: 

 

 
MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN  

USPOSABLJANJ ODRASLIH 

MAX. 

ŠT. 

TOČK 

1. 
Izvirnost in vsebinska tehtnost, celovitost, zaokroženost, aktualnost, nova 

ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi  
20 

2. 
Kakovost predstavitve, utemeljitve in obrazložitve programa  

(cilji, oblika, vsebina, učinki) 
10 

3. 
Izvajalci (avtorji, skupine, posamezniki) glede na ugled na nacionalni 

ravni in/ali mednarodnem merilu 
10 

4. 

kontinuirano izvajanje programov (nadgradnja) za isto skupino 

udeležencev 

 vsaj 2 leti – 5 točk 

 nad 2 leti – 10 točk.                      

10 

5. 
Vključene so različne oblike učenja 

 tečaji  / delavnice –  do 10 točk 
40 

http://www.skofjaloka.si/
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 študijski krožki – do 10 točk   

 razstave – do 10 točk   

 ekskurzije – do 10 točk. 

6. 
Pričakovani učinki programa glede na dostopnost (št. obiskovalcev, 

udeležencev) 
5 

7. 
Izvedljivost projekta glede na finančno konstrukcijo (realnost, 

preglednost, delež predlagatelja in partnerjev) 
5 

 SKUPAJ MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK 100 

 

 

Vrednost posamezne točke se izračuna tako, da se razpisana sredstva delijo s številom 

vseh prejetih točk prijaviteljev. Posamezni prijavitelj lahko pridobi največ 70 % 

razpisanih sredstev. 

 

Na podlagi ocene vlog strokovna komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga 

podpišejo predsednik in člani komisije. Predlog prejemnikov sredstev se predloži 

pristojnemu organu občinske uprave. Pristojni organ občinske uprave odloči o izboru 

prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije praviloma v tridesetih (30) dneh po 

prejemu predloga komisije. Svojo odločitev mora utemeljiti z obrazložitvijo. Zoper 

odločitev je dopusten ugovor na župana. 

 

Odločitev pristojnega organa občinske uprave je podlaga za sklepanje pogodb o 

sofinanciranju izobraževalnih programov v letu 2017. 

 

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani osebno ali po telefonu: 

04/51 12 334, oziroma po e-pošti: marija.ferjan@skofjaloka.si. 

 

 

 

Številka: 603-1/2017         Občina Škofja Loka 

Datum:  31. 1. 2017                     mag. Miha Ješe, l.r.  

                                                                                                                          Župan     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


