
RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA
OTROKE IN MLADINO V LETU 2O2O V OBEINI KRSKO

Razpisno dokumentacijo sestavljajo :

1. Besedilo javnega razpisa

2. Merila za izbor

3. Prijavni o[razci -]
- Prijavni obrazec 1 - osnovni podatki o prijavitelju in sploina izjava- Prijavni obrazec 2 - podatKi o programu
- Prijavni obrazec 3 - finandna konstrukcija

4. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki
se sofinancirajo iz proraduna Obdine Kr5ko, ne.uradno prediSdeno besedilo

5. Vzorec pogodbe z obrazciza porodanje
- Vsebinsko in finandno porodilo
- Evidenca prostovoljskega dela

Datum objave: 25. oktober 2019
Rok za oddajo: 6. december 2019



Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se

sofinancir-ajo iz proraduna Obdine Kr5ko (Uradni list RS 5t. 97/1 1, 8812015), Obdina Kr5ko,

Cesta kr5kih Zrtev 14, Kr5ko, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OTROKE IN MLADINO, KI JIH

BO V LETU 2O2O SOFINANCIRALA OBM

1. lme in sedeZ razpisovalca: Obcina Kr5ko, Cesta kr5kih Zrlev 14, Kriko.

2. predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za otroke in mladino organizacij, ki

delujejo v mladinskem sektorju, v obdini Kriko v letu 2020.

Kandiratije mogo6e v okviru nasledniih sklopov:
A/ Programiza otroke do 15. leta starosti,
B/ programi mtadinskih organizacij oz. organizacij za mlade, ki izvaiaio mladinske

programe, programe za mlade in mtadinsko delo kot jih opredeljuje Zakon o javnem

interesu v mladinskem sektorjul.

Programi naj se nanaSajo na naslednia prednostna podrodia in cilje:
.- vzgoja za sodetovanje, participacijo mladih v vseh zadevah, ki zadevajo mlade

(npr. 
-razli6ne 

akcije mLadih, katerih rezultat so pobude obdinski upravi, ostalim javnim

slu2bam, medijem ipd; , rpzlidne civilne iniciative za dosego dolodenih pravic, potreb

mladih, tudi tistih, z mani priloZnostmi,
o zdravje in dobro pofutje mladih: spodbuditi in zagotoviti pogoje za zdrave oblike

preZivijanja prostega 6asa oz. zdrav Zivljenjski slog, s poudarkom na du5evnem

zdravju mladih;
. neformalno izobraZevanje mladih: zagotoviti mladim na osnovi projektnega

aktivnega ufenja in dela pridobivanje razlidnih znani in izku5enj, kompetenc za

poklicno delo in samostojno Zivljenje;
. zaposlovanje in karierna orientacija: mladim. zagotoviti svetovanje, informacije o

kaiiernih poteh s poudarkom na lokalno potrebnih, zelenih poklicih in dejavnostih ter o

alternativnih kariernih moZnostih (ustanavljanje zadrug, coworking, socialna podjetja)

oz. jim v okviru samostojnih (poskusnih) podjetni5kih projektov mladih omogoiiti
osebno izku5njo;

o mladinsko organiziranje in podpora dejavnosti mladinskih organizacij: zagotoviti

stabilno delovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade; letni program z

jasnimi cilji in aktivnostmi, namenjen dlanstvu - mladim do 29. leta starosti.

Obdina Kr$ko v okviru javnega razpisa ne bo sofinancirala naslednjih aktivnosti:
. turisti6nih potovanj, letovanj in izletov ter komercialno naravnanih po6itni5kih

programov za mlade - vikendov, taborov ipd.; izjema, 6e gre za ranljive skupine
(mladi priseljenci, invalidi, Romi, socialno ogroZeni, ... )

. Sportnih in drugih tekmovanj, katerih udeleZenci so mladi;
o prograrnov organizirane Sportne vadbe;

| >mladinsko delo< je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi

lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vkljudevanju v druzbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti

lzvajanje raztidnihb'btir'mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne' kulturne,

nazorske ali politi6ne usmeritve;
- >mladinski program( je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki nepretrgoma skozi

veiji del leta ter vkljueuje vedje Stevilo izvajalcev in aktivnih udeleZencev;
l nprogr.r za'mlade< je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za.mlade, z namenom

zagotavlja-nja boljSih pogojev za 2lvljenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka nepretrgano skozi veeji del leta in

vkljuduje vedje Stevilo aktivnih udele2encev.



. mladinskih aktivnosti komercialnega zna6,aja (npr. plesne Sole, Sportni klubi,
kakrinikoli pla6ljivi tedaji ... );o kulturnih predstav in festivalov;

. dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobra2evanja.

3. Pogojiza sodelovanje na javnem razpisu:

Na javni razpis se lahko nevladne oz. druge organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so pravne osebe s statusom dru5tva, ustanove, mladinskega sveta, zasebnega

zavoda ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov/projektov na
razpisanem podrodju;

- da imajo sedeZ v ob6ini Kr5ko;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za

izv ajanje prij av lj e n i h p rog ra m ov/p roj e ktov ;- da delovanja v razpisanem letu nimajo sofinanciranega iz proraduna Obdine Kr5ko v
okviru posebnih ali drugih proradunskih postavk, razen de gre za sofinanciranje
javnega dela oziroma drugih oblik zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim
delom;

- da imajoz Obdino Kriko zakljudene pogodbene obveznosti iz preteklih let.

Prijavitelj mora izpolnjevati tudi nqg;lednje pogoje:
. da izvaja programe in projekte med tednom po 13. uri (pogoj ne velja med Solskimi

poditnicami in vikendi); ,

. da na podrodju mladinskih aktivnosti, mladinskega dela deluje vsaj eno leto;
o da so v izvajanje dejavnosti prijavitelja aktivno vkljudeni mladi iz obmodja ob6ine

Kriko;
. da prijavitelj dovoljuje javno objavo rezultatov razpisa (kjer se navede naziv

prijavitelja, Stevilo prejetih to6k in vi5ina dodeljenih sredstev za posamezni projekt),
skladno zZakonom o dostopu do informacijjavnega znae4a;

. da prijavitelj nima omejitev na podlagi Zakona o prepredevanju korupcije;

. da zakoniti zastopnik ni kaznovan ali v postopku zaradi krSenja dolodb Zakona o
integriteti in prepredevanju korupcije niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega
zakona.

ee prijavitelj ne izpolnjuje enega od navedenih pogojev, se vloga prijavitelja zavrle.

4. Omejitev prijav:

Posamezna organizacija lahko prijavi najved Stiri (4) programe skupaj za sklop A in najved
Stiri (4) programe za sklop B. V primeru preseganja omejitve Stevila prijav bo upo5tevano
Stevilo prijav glede na vrstni red odpiranja, preseZne vloge bodo zavrZene.

5. Predvidena vi5ina sredstev:

Orientacijska vrednost razpisa za podro6je dela z mladi mi za leto 2020 je 40.000 EUR, od
tega za sklop A 21.000 EUR in za sklop B 19.000 EUR. Sredstva se zagotovijo s
prora6unske postavke 3840 Sredstva za delovanje druStev in organizacij.
Posamezen prijavitelj lahko v obeh sklopih skupno pridobi najved 10.000 EUR. V primeru, da
bo pripravil posebej inovativne programe, pa lahko pridobi 5e dodatna sredstva.
Obdina Kr5ko si pridrZuje pravico do spremembe vrednosti dodeljenih sredstev za
posamezno razpisno podrodje.
Obdina Kr5ko lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakr5nih koli posledic razveljavi
ali razdeli le doloden del razpoloZljivih sredstev.



6. U pravideni stro5ki sofinanciranja:

Za upravitene Stejejo stro5ki, ki:
. so povezani s prijavljenimi mladinskimi aktivnostmi in so nujno potrebni za uspe5no

pripravo in izvedbo mladinskih aktivnosti;
. jih je prijavitelj napovedal v prijavi;
. so skladni z nadeli dobrega finandnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti

in stro5kovne udinkovitosti;
. so dejansko nastali;
. so prepoznavni in preverljivi na osnovi izvirnih dokazil;
. so evidentirani na ustreznih knjigovodskihiradunovodskih listinah in v radunovodskih

evidencah;
o niso in ne bodo sofinancirani iz drugih virov obdine.

Vrsta upravidenih stroSkov:
. stro5ki dela zaposlenih v programu, vkljudno s stroiki dela mentorjev prostovoljcem,

ki so vkljudeni v projekt; pri tem stro5ek organizacijskega dela ne sme presegati 20o/o

vseh stroikov dela; vsi stroSki dela pa ne smejo presedi 70% vseh stro5kov
programa;

. delo prostovoljcev, v maksimalnem deleZu 10 o/o vrednosti sofinanciranih stro5kov
programa; -'

. stro5ki vodenja, usklajevanja in mentorstva prostovoljcev;

. stro5ki zunanjih izvajaldev, v kolikor gre za specifidne in strokovne storitve (npr.
izvedba tematske delavnice, navedene v programu ipd., ogla5evanja, prevozi,...);

. stro5ki materiala, v kolikor ne gre za material, ki je namenjen nadaljnjem trZenju ali
pobiranju prispevkov za organizacijo',

. nakup opreme, kadar je le-ta nujno potreben za izvedbo programa, pri 6emer mora
biti nakup opreme jasno obrazloZen in dokazan s predradunom;

. posredni - operativni/administrativni stroSki (komunikacijske in poStne storitve,
pisarni5ki material, radunovodstvo, spletna stran, najemnine,...) - najve6 v vi5ini 20%
vseh stro5kov programa.

Neupravideni so naslednji stro5ki:
. stro5ki alkohola,
o investicijsko vzdrZevanje (npr. obnova prostorov, popravila ...),
. amortizacija nepremidnin in opreme,
. tekodi stro5ki poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja
. stro5ki, kijih prrlavitelju zara6una navedeni partner programa.

Neupravideni stro5kivedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.

Pri oddaji poro6ila o izvedenih aktivnostih bo prijavitelj moral predloZiti verodostojne
racunovodske listine (ra6une, pogodbe, obracune za delo, potne naloge ipd. ali izpise konto
kartic), ki prikazujejo realizirane stro5ke v vi5ini zneska, opredeljenega v pogodbi o
sofinanciranju, v kolikor bo na letni ravni iz proraduna Obdine Kr5ko iz vseh razpisov skupno
prejel 2000,00 EUR in ved .

lzvajalcem se prav tako prizna znesek v viSini najved do 20o/o vrednosti upravidenih in
priznanih stro5kov projekta za posredne - operativne stro5ki stro5ke, ki mu jih ni potrebno
izkazati z ve rodostoj n i m i radu novod s ki m i I isti n a m i.

Pri uveljavljanju prostovoljskega dela kot upravidenega stro5ka bo izvajalec moral porodilu
priloZiti evidendni list dela prostovoljca (vzorec priloZen), podpisan s strani prostovoljca in
zakonitega zastopnika organizacije. Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji



upo5tevajo ocenjeno vrednost ure, kot jo doloda 21. dlen Pravilnika o podrodjih
prostovoljskega dela in vpisniku (Ur.l. RS,5t.48/2011).

7. Kriteriji / merila za vrednotenje prijavljenih programov:
Oba sklopa (A in B):

1. kakovost vsebine programa
2. skladnost posameznih aktivnosti in predvidenih rezultatov s ciljijavnega razpisa
3. opredelitev ciljnih skupin in njihovih potreb,
4. Stevilo vkljudenih udeleZencev,
5. kadrovska zasedba programa,
6. inovativnostprograma,
7. sodelovanje prostovoljcev
8. aktivno sodelovanje mladih pri izvedbi programa,
9. vpliv programa na lokalno okolje,
10. realnost ocene posameznih finandnih postavk programa,
1 1. usklajenost vsebinskega in finandnega dela programa,
12. razvidnost namena porabe odhodkov,
13. dodatek za udeleZbo na delavnici o projektnem vodenju.

8. Razpisna dokumentacija in vrste dokazil, kijih morajo izpolniti prijavitelji:

Prtlavitelj mora v prijavi na javni ra-apis predlo2iti naslednjo dokumentacijo:
- v celoti''izpolnjene (podpisane, ustrezno potrjene oz. Zigosane) prijavne obrazce (1,

2,3),
- obvezne priloge k prijavnemu obrazcu 1 (kopija temeljnega akta,iz katerega naj bodo

razvidni pravni status, sedeZ prijavitelja, registrirane dejavnosti in obdobje delovanja,
v kolikor se prijavitelj na podrodnijavni razpis prijavlja prvid; seznam dlanov ),- obvezne priloge k prijavnemu obrazcu 2 (reference izvajalcev programa),

- obvezne priloge k prijavnem obrazcu 3 (predraduni za nakup opreme).

Prijavitelj naj v eni kuverti/po5iljki odda prijave za vet programov, pri 6emer prijavni obrazec
1 in kopijo temeljnega akta priloZi le enkrat.

Obrazci in izjave morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja in oZigosani.

Prijav ne spenjajte v mapo ali spiralo, priloge o5tevildite.

9. Rok izvedbe: dodeljena sredstva zaleto 2020 morajo biti porabljena v letu 2020.

10. Rok in nadin prijave:

Prijave morajo predloZene na naslov: Obdina Kriko, Cesta kr5kih 2rlev 14,8270 Kr5ko.
Rok za oddajo prijav je 6. december 2019.
Steje se, da je prijava prispela pravodasno, de je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na po5ti s priporodeno po5iljko ali do 12:00 oddana v glavni pisarni Obdine Kriko.
Nepravodasno oddanih prijav komisija ne bo upoitevala.

Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in oznadene z >Ne odpiraj - prijava na javni
razpis za otroke in mladino 2020<<. Na hrbtni strani mora biti naveden popoln naslov
prijavitelja.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne
dokumentacije.

11. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odloiitev in obveSianje o rezultatih



Odpiranje prijav bo strokovna komisija, imenovana s straniZupana Obdine KrSko. Odpiranje
prijav ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo
komisija prijavitelja pozvala, da vlogo dopolni 8-ih (osmih) dni od prejema obvestila. V
primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavrtena.

lzbirna komisija bo iz nadaljnje obravnave izlodila vloge:
- ki bodo nepravilno oznadene;
- ki bodo prispele po roku;
- kijih je vloZila neupravidena oseba.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obve5deni najpozneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na
podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, na osnovi katerega bo vsakemu
prijavitelju izdana posamidna odlo6ba. Obdina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o
sofinanciranju programov v okviru sredstev zagotovljenih v proradunu.
Rezultati razpisa bodo objavljenitudi na spletni strani Obdine Kr5ko.

12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Obdine Kr5ko www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v
6asu uradnih dni na Oddelku z* druZbene dejavnosti Obdine Kr5ko, CKZ 14, 8270 Kr5ko.

lnformativna delavnica bo 9.'novembra 2019 ob 10. uri v prostorih Mladinskega centra
KrSko.

Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 071498 12 84, e-mail.
bernardka.zorko@krsko.si , Mladinski center Kriko, Barbara Masnik, tel.: 07/488-22-81 e-
mail: barbara.masnik@mc-krsko.si, Zavod Dobra DruZba, tel. 051 777 794 e-mail:
info@dobra-druzba.si .

Obdina Kr5ko


