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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE (RAZPISNE DOKUMENTACIJE) 

 

 

 
 
 

SPLOŠNA NAVODILA PRIJAVITELJEM: 
 

 

Izvajalci programov in projektov za mlade se na razpis lahko prijavijo izključno in samo na obrazcih, določenih v 
razpisni dokumentaciji. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe 
izvajalca oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Vsi zahtevani podatki morajo biti v razpisni obrazec vtipkani ali 
vpisani čitljivo in v slovenskem jeziku. 
 
Prijavitelji na razpis so dokumentacijo dolžni oddati po vrstnem redu, od točke 1 (ena) do točke 8 
(osem), skupaj z obveznimi prilogami. 
 
Za sofinanciranje se bodo upoštevali programi za mlade oziroma projekti, povezani z delom mladih (mladinskih 
centrov), ki se bodo izvajali na območju občine Cerklje na Gorenjskem. 
 
Prepozne prijave in prijave, ki jih niso vložile upravičene osebe, se bodo s sklepom zavrgle in ne bodo predmet 
nadaljnje obravnave. Iz postopka ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih 
obrazcih.  
 
Izvajalci morajo za vsak program oziroma projekt imeti izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz 
drugih virov.  
 
Vsak izvajalec lahko na navedeni razpis prijavi največ 3 programe za mlade in največ 3 projekte, 

povezane z delom mladih (mladinski projekt). 

 
 
Vrstni red dokumentov v vlogi na javni razpis: 
 

1.  izpolnjeno naslovnico razpisne dokumentacije (naslovnica vloge), 
2. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec OBR-1 – Podatki o prijavitelju programa ali 

projekta s prilogami, 
3. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec OBR-2 – Izjave, 
4. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec OBR-3 - Poročilo o izvedenih programih/projektih v 

preteklem letu, 
5. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec OBR-4 - Reference izvajalca, 
6. v celoti izpolnjen prijavni obrazec OBR-5 – Prijava programa/projekta izvajalca za leto 2020 in obvezne 

priloge k temu obrazcu, 
7. izpolnjen in potrjen s podpisom in žigom prijavni obrazec OBR-6 – Vzorec pogodbe z obrazcem letnega 

poročila (OBR-6_1) in obrazcem zahtevka za izplačilo sredstev (OBR-6_2); kot seznanitev 
prijavitelja z vsebino in pogoji pogodbe o sofinanciranju, seznanitev o predpisanih obrazcih in rokih za 
poročanje, 

8. v celoti izpolnjen prijavni obrazec OBR-7 – Kontrolni list. 
 
 
 
 

POJASNILO: 
 
 

V razpisni dokumentaciji se smiselno za izvajalca programov za mlade in projektov, povezanih z delom mladih 
(mladinskih centrov) v Občini Cerklje na Gorenjskem uporablja tudi izraz prijavitelj. 
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PODROBNA NAVODILA PRIJAVITELJEM ZA PRIPRAVO VLOGE 

 
 
 
I. Splošno: 

Javni razpis se izvaja v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov za mlade in projektov, povezanih z 
delom mladih (mladinskih centrov) v občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na 
Gorenjskem, št. 1/2016; v nadaljevanju besedila: pravilnik). 
 
Prijave morajo biti napisane v slovenskem jeziku. Izpisane morajo biti čitljivo. 
 
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov za mlade in mladinskih projektov, ki jih izvajajo tako imenovani 
mladinski centri, ki predstavljajo organizacijsko funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja pravna oseba 
javnega ali zasebnega prava ali njen sestavni del, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljeno 
avtonomno delovanje v mladinskih centrih in bodo prijavljene programe izvajali in izvedli v letu 2020 ter izvajajo 
v praksi programe oz. projekte za mlade najmanj dvanajst (12) mesecev pred objavo javnega razpisa in imajo 

sedež v občini Cerklje na Gorenjskem in izpolnjuje 
 
Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije 
sofinancerja (Občine Cerklje na Gorenjskem).  
Prijava mora biti čitljivo in pregledno napisana, v nasprotnem primeru ne bo obravnavana. Prijava mora 
vsebovati zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. 
 
Občina Cerklje na Gorenjskem bo na podlagi razpisa lahko izbrala več izvajalcev, ki bodo, v skladu s sprejetimi 
finančnimi sredstvi, izpolnjevali pogoje razpisa. 

 
Za sofinanciranje se bodo upoštevali programi za mlade oziroma projekti, povezani z delom mladih (mladinski 
projekti), ki se bodo izvajali v okviru zgoraj navedenih mladinskih centrov na območju občine Cerklje na 
Gorenjskem. 

 

II. Vloga bo obravnavana kot pravilna:  

če prijavitelj predloži izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po vrstnem redu, 
skupaj z zahtevanimi prilogami: 
1. Naslovnica razpisne dokumentacije 
2. OBR-1 – Podatki o prijavitelju programa ali projekta s prilogami 

- Temeljni akt (le tisti, ki se prvič prijavljajo na ta javni razpis)  
- Poimenski seznam aktivnih članov in prostovoljcev izvajalca (vsi prijavitelji) 

3. OBR-2 – Izjave (vsi prijavitelji) 
4. OBR-3 - Poročilo o izvedenih programih/projektih v preteklem letu: 

- izpolni se tabela z navedbo programov/projektov, obseg programa/projekta, število sodelujočih 
članov prijavitelja, število vključenih – tabelo izpolnijo vsi prijavitelji 

- kot priloga se priložijo vabila, najava dogodkov, tiskovine, objave v časopisju, šifriran seznam 
udeležencev, ipd – priloge priložijo le vlagatelji, ki prvič kandidirajo na ta javni razpis oziroma v 
preteklem letu niso imeli sofinanciranih programov/projektov v Občini Cerklje na Gorenjskem. 

5. OBR-4 - Reference izvajalca: 
- kot priloga se priložijo dokazila za reference, katere je navedel v obrazcu – vsi prijavitelji 

6. OBR-5 – Prijava programa/projekta v letu 2020: 
- dokazilo o lastništvu prostorov (pogodba) - vsi prijavitelji 
- dokazilo o najemu prostorov (najemna pogodba) - vsi prijavitelji 

7. OBR-6 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju (izpolnjeno kot je navedeno v vzorcu) in 
- OBR-6_1 - Vzorec letnega poročila (izpolnjeno kot je navedeno v vzorcu) in  
- OBR-6_2 – Vzorec zahtevka za izplačilo sredstev (izpolnjeno kot je navedeno v vzorcu), 

8. OBR-7 – Kontrolni list predloženih prijavnih obrazcev (izpolnjen). 
 

 
 
Vse zgoraj navedene obrazce je potrebno izpolniti, podpisati z datumom in žigosati, v nasprotnem 
primeru bo prijava zavržena kot nepopolna in ne bo predmet obravnave za sofinanciranje. Prijavo na 
razpis, vzorec pogodbe in ostale obrazce mora podpisati izvajalec – fizična oseba, če je izvajalec fizična oseba; če 
pa je izvajalec pravna oseba, pa njen zastopnik (npr. predsednik, direktor …), kot to izhaja iz predložene 
registracije. Navedene dokumente lahko podpiše tudi pooblaščena oseba, če jo za to pooblasti izvajalec – fizična 
oseba oziroma zastopnik pravne osebe, in če je pooblastilo priloženo prijavi. 
 
 
Izvajalec je sofinancerju Občini Cerklje na Gorenjskem dolžan omogočiti vpogled v svoje finančno 
poslovanje in mu omogočiti preverjanje resničnosti podatkov, navedenih v razpisu. 
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V. Roki za predložitev vloge: 

Vloga je lahko oddana v sprejemni pisarni občine ali poslana priporočeno po pošti. Upoštevale se bodo vse 
vloge, ki bodo prispele do vključno do vključno 9. 3. 2020 do 14.00 ure oziroma bodo ta dan 
oddane po pošti kot priporočene pošiljke do 14.00 ure. 
 
 
Vloga mora biti oddana v pisni obliki, v zaprti ovojnici z označbo: »NE ODPIRAJ - RAZPIS PROGRAMI ZA 
MLADE 2020« na naslov: 
Občina Cerklje na Gorenjskem 
Trg Davorina Jenka 13 
4207 Cerklje na Gorenjskem  
 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov prijavitelja. 

 
 
VI. Druge določbe 

 
Prijavitelj nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo vloge na javni razpis. 
 
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše vlogo na javni razpis. 
 
Izbrani izvajalci programov oz. projektov bodo morali o izvedbi programov oz. projektov za mlade v občini 
Cerklje na Gorenjskem, po izvedenih programih oz. projektih, poročati v časovnih razdobjih, določenih s 
pogodbo na predpisanem obrazcu ter predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V kolikor le-ti ne 
bodo izpolnjevali obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva 
oziroma izterja vračilo že danih sredstev. 

 

Nepravočasno oddane vloge se ne upoštevajo in bodo s sklepom zavržene. Neutemeljene vloge in vloge, ki so 
jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavrnejo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESEDILO JAVNEGA RAZPISA IN NAVODIL ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE (RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE) SE NE PRILAGA K VLOGI. 

 
 
 
 
 
 

 


