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1. Besedilo javnega razpisa1. Besedilo javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov 
turističnih društev v občini Cerknica v letu 2020. 

2. Pogoji in merila2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:
• imajo sedež na območju občine Cerknica oziro-

ma spodbujajo razvoj turizma na območju občine 
Cerknica;

• so registrirana po Zakonu o društvih (Uradni list RS; 
št. 64/11);

• imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani člana-
rini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon  
o društvih;

• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov
ske in organizacijske pogoje za realizacijo načrto-
vanih aktivnosti na področju turizma;

• imajo potrjen program s strani upravnega organa 
društva;

• redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finan
čnim) o realizaciji programov in doseženih rezulta-
tih v preteklem letu, načrt aktivnosti za tekoče leto 
(vključno s finančnim načrtom);

• izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spod-
bujajo razvoj turizma na območju občine in širše;

• izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanci-
ranju pro gramov turističnih društev v občini Cerkni-
ca (v nadaljevanju: pravilnik).

Občina Cerknica bo sofinancirala letne programe tu-
rističnih društev z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu 
pravilnika. 

Občina Cerknica iz naslova tega javnega razpisa ne 
bo sofinan cirala tako investicij v prostore društev kot 
tudi ne programov, ki se financirajo ali sofinancirajo 
iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna in 
niso predmet pravilnika.

Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev 
za dodelitev sredstev, ki so natančno opredeljena v 
9. členu pravilnika, ob upoštevanju posebnih pogojev 
javnega razpisa. 

Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteri-
ji, opredeljenimi v pravilniku, ob upoštevanju spe-
cifičnosti vsebine posameznih programov. Posa-
mezni programi se točkujejo. Vrednost točke se 
določi v skladu z za te namene predvidenimi prora-
čunskimi sredstvi v tekočem letu po naslednji formuli:   
vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk 
vseh  programov.

Višina sofinanciranja posameznega programa je od-
visna od skup nega števila zbranih točk in od vrednosti 
točke. 

3. Posebni pogoji3. Posebni pogoji
Višje število točk bodo prejeli programi društev, ki:
• obsegajo aktivnosti, ki so odprtega značaja in so 

namenjene širšemu krogu obiskovalcev oziroma 
uporabnikov;

• neposredno ali posredno prispevajo k povečanju 
turistične prepoznavnosti občine in imajo zelo ve-
lik vpliv na promocijo občine;

• so širšega pomena za občino in obsegajo raznolik 
program prireditev oziroma akcij z daljšim obdob-
jem trajanja (obiskanost prireditev, število vključe-
nih prebivalcev).

4. Višina sredstev4. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je planirana v proračunu 
Občine Cerknica za leto 2020 za sofinanciranje pro-
gramov turističnih društev, znaša 21.000,00 EUR. 
Dejanska višina razpoložljivih sredstev bo določena  
v skladu s sprejetim proračunom za leto 2020.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v občini Cerknica (Ur. list RS, št. 32/09) Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPISJAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turističnih društev za sofinanciranje programov turističnih društev 

v občini Cerknica za leto 2020. v občini Cerknica za leto 2020. 
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5. Rok porabe sredstev5. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najpozneje 
do 31. 12. 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrše-
vanje proračuna. 

6. Vsebina prijave6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na ob-
razcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vse-
bovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, 
ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mo-
ra s podpisom izjave na razpisnem obrazcu sogla-
šati s preverjanjem namenske porabe proračunskih 
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s 
strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana pri-
java bo obravnavana kot popolna. 

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo popolne prijave oddati po pošti 
kot priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) 
na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 
Cerknica najpozneje do 10. 2. 2020. Vloga se šteje 
za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti 
do vključno zadnji dan prijave, tj. 10. 2. 2020, ali do  
15. ure tega dne v sprejemni pisarni Občine Cerknica.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: 
»NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA 
2020«. Na hrbtni strani mora biti naveden polni naslov 
pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno 
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave 
ne bodo obravnavane.

8. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javne-8. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu javne-
ga razpisaga razpisa
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava 
strokovna komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljeva-
nju: komisija). Odpiranje prijav ni javno. Komisija bo 
v roku desetih dni po končanem razpisu odprla pra-
vočasno prejete prijave in ugotovila ustreznost pri-
jav. Nepravočasno prispele prijave bo komisija s skle-
pom zavrgla. Če bo komisija ugotovila, da prijava ni 

popolna oziroma je nerazumljiva, bo pozvala prijavi-
telja, da v roku osmih dni odpravi pomanjkljivosti ozi-
roma 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 pravočas-
no, če je bila do vključno zadnji dan roka za odda-
jo dopolnjenih prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali najpozneje tega dne v prostorih Občine 
Cerknica. 

Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE 
ODPIRAJ, DOPOLNJENA PRIJAVA ZA JAVNI RAZPIS 
– TURISTIČNA DRUŠTVA 2020« in na hrbtni strani 
polni naslov pošiljatelja.

Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v 
navedem roku, se zavržejo.

Občina Cerknica bo z upravičenci sklenila pogodbe, 
v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji korišče-
nja sredstev.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo raz-9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo raz-
pisno dokumentacijopisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na sple-
tni strani Občine Cerknica: www.cerknica.si. Zainte-
resirani 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) 7090 634  
(Jasna Zalar) ali po elektronski pošti: jasna.zalar@cerknica.si.

Številka: 410100017/2019
Datum: 10. 1. 2020

Župan
Marko RUPAR
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1. Naziv in sedež naročnika:1. Naziv in sedež naročnika:
OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

2. Predmet razpisa2. Predmet razpisa
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine: 
• mladinski programi (dejavnosti): kontinuirano iz-

vajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi 
vse leto, vsaj enkrat tedensko devet mesecev v letu; 
ob zaključku je obvezna pred stavitev dejavnosti šir-
ši javnosti (prireditev, razstava, delavnica, življenje  
z naravo ipd.); 

• mladinski projekti (posamična aktivnost izvajalca): 
posamezen zaključen enkratni dogodek (predava-
nje, okrogla miza ipd.);

• stroški delovanja izvajalcev mladinskih programov 
in projektov: neprogramski stalni stroški za izvedbo 
njihove dejavnosti (stroški najemnine, telekomuni-
kacij, komunalnih storitev, energije, vode, pisarniš-
kega materiala, stroški dela). 

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Vloge na razpis lahko oddajo prijavitelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
• so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se 

prijavljajo, oziroma so njihovi programi in projek-
ti po presoji strokovne komisije v javnem interesu 
občine Cerknica, 

• imajo zagotovljene materialne, prostorske, kad-
rovske 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 
razvidni pri hodki in odhodki izvajanja mladinskih 
programov in pro jektov, delež lastnih sredstev, de-
lež 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 organi-
zacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge orga-
nizacije, ki so nosilci programov in projektov, name-
njenih predvsem mladim od 15. do 29. leta starosti. 
Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja mladin-
skih programov in projektov pa imajo tisti izvajalci, ki 
izvajajo izključno programe in projekte za mlade ter 
je njihovo delovanje širšega javnega pomena v občini. 
 
4. Vrednost razpisanih sredstev 4. Vrednost razpisanih sredstev 
Višina razpisanih sredstev, ki je planirana v proračunu 
Občine Cerknica za leto 2020, znaša: 
• za programe 34.000,00 EUR in
• za projekte 10.000,00 EUR. 

5. Merila in kriteriji za vrednotenje5. Merila in kriteriji za vrednotenje
Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih pro-
gramov in projektov bodo upoštevana naslednja merila 
in kriteriji: preglednost, število vključenih članov v mla-
dinskih programih in projektih, delež lastnih sredstev 
za izvedbo mladinskih progra mov in projektov, ciljna 
populacija, dostopnost, ekonomičnost, primerljivost, 
preventivnost. Podrobnejše ocenjevanje vlog po nave-
denih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za 
sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter 
sofi nanciranje 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 6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena 
sredstva porabljena sredstva porabljena 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca 
leta 2020 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo prora-
čunskih sredstev. 

7. Prevzem razpisne dokumentacije7. Prevzem razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi te-
ga razpisa, do roka za oddajo vlog, na spletni strani 

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 POZIVJAVNI POZIV
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov  za sofinanciranje mladinskih programov in projektov  

ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov  ter stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov  
in projektov v občini Cerknica za leto 2020.in projektov v občini Cerknica za leto 2020.
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Občine Cerknica, www.cerknica.si. Prevzame se jo lah-
ko tudi osebno na oddelku za družbene dejavnosti. 

8. Rok, do katerega morajo biti vloge predložene, in 8. Rok, do katerega morajo biti vloge predložene, in 
način predložitve vlog način predložitve vlog 
Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti z 
vsemi zahtevanimi prilogami predložene v zaprti ovoj-
nici, osebno ali po pošti, na naslov: Občina Cerknica, 
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, s pripisom na vidnem 
mestu »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – 
MLADINSKI PROGRAMI IN PROJEKTI 2020« in s pol-
nim naslovom pošiljatelja do 10. 2. 2020.

Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana pripo-
ročeno po pošti najpozneje zadnji dan prijave, to je  
10. 2. 2020, ali do 15. ure tega dne osebno v sprejem-
ni pisarni Občine Cerknica.

Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale 
in bodo vrnjene naslovniku. 

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji 
in kriteriji razpisa.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo 9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo 
prijavitelji obveščeni o izidu razpisa prijavitelji 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. Strokov-
na 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 za-
ključku javnega razpisa izdala sklep o izboru, višini in 
namenu odobrenih sredstev. V osmih dneh od pre-
jema sklepa bodo prijavitelji lahko vložili pritožbo pri 
županu Občine Cerknica. Po pravnomočnosti skle-
pa bodo z izbranimi izvajalci programov in projektov 
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene med-
sebojne pravice in obveznosti glede izvedbe progra-
mov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega 
programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo prora-
čunskih sredstev.
 
10. Kontaktni osebi za dodatne informacije: 10. Kontaktni osebi za dodatne informacije: 
Polona Godejša, telefon (01) 7090 615, elektronska 
pošta: polona.godejsa@cerknica.si.
Bogdana Bizjak, telefon (01) 7090 625, elektronska 
pošta: bogdana.bizjak@cerknica.si.

Številka: 4101016/2019
Datum: 10. 1. 2020

Občina Cerknica
Župan Marko Rupar

Obveščanje uporabnikov o pitni vodiObveščanje uporabnikov o pitni vodi
Uporabnike pitne vode, skladno s Pravilnikom o pitni vodi ter Priporočili NIJZ, obveščamo o načinih obveščanja:

ČL. PRAV. VZROK ZA OBVEŠČANJE ČAS OBVEŠČANJA NAČIN OBVEŠČANJA

9. 

Vzrok neskladnosti pitne vode 
hišno vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa,  
a najkasneje v sedmih dneh

1. Osebno (kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico 
ali neposredno v nabiralnik. V primeru enostanovanjskih objektov 
zadostuje samo osebni način obveščanja) 
2. Obvestilo na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega 
omrežja 
3. Telefonsko

21. 

Obveščanje v primeru omejitve 
ali prepovedi uporabe pitne 
vode

Od začetka veljavnosti ukrepa,  
a najkasneje v dveh urah (obvešča 
se vsak dan do preklica)

1. Radio 94 (prvih 14 dni po 1 objava/dan, nato 1 objava/teden) 
2. www.komunalacerknica.si; www.cerknica.si ali www.loskadolina.si 
3. Regijski center za obveščanje (ReCO) 
4. Email prijavljenim na obvestila JPKC 
5. Mobilna aplikacija Občine Cerknica

Na začetku in ob preklicu veljavnosti 
ukrepa, a najkasneje v dveh urah od 
začetka oz. preklica ukrepa

5. Aplikacija www.npv.si (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

22.

Obveščanje v primeru, kadar 
se izvajajo ukrepi za odpravo 
vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa,  
a najkasneje v enem dnevu 

1. Radio 94 (prvih 14 dni po 1 objava/dan, nato 1 objava/teden) 
2. www.komunalacerknica.si; www.cerknica.si ali www.loskadolina.si 
3. Regijski center za obveščanje (ReCO) 
4. Email prijavljenim na obvestila JPKC 
5. Mobilna aplikacija Občine Cerknica

31.
Obveščanje v primeru 
odstopanja

Na dan pridobitve dovoljenja,  
a najkasneje v sedmih dneh

34.
Letno poročilo o skladnosti 
pitne vode

Najmanj enkrat letno (najkasneje 
do 31. marca)

1. Slivniški pogledi ali Obrh;  
2. www.komunalacerknica.si;  
3. Aplikacija www.npv.si (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

Javne objekte (šole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti ...) v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ter o moteni 
oskrbi s pitno vodo, obveščamo osebno preko telefona ali elektronske pošte, ki so jo javili na sedež podjetja.


