
 
OBČINA ŠENČUR 

Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur 
obcina@sencur.si, telefon: 04/25-19-100 

 
 

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS št. 
50/07, 61/08, 3/13 in 81/16) in Odloka o proračunu občine Šenčur za leto 2020 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 57/2019)  Občina Šenčur objavlja  

 
JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI, PROJEKTOV IN PRIREDITEV, KI NISO 
PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI ŠENČUR ZA LETO 2020 

 
 

 
1. SOFINANCER IN SEDEŽ SOFINANCERJA: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur. 

 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  

Občina Šenčur bo iz sredstev proračuna za leto 2020 sofinancirala programe dejavnosti, projektov 

in prireditev, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Šenčur za leto 2020 (v nadaljevanju: razpis) 

in sicer:  

1. SKLOP A: Programi varovanja in krepitve zdravja, 

2. SKLOP B:  Drugi splošni in posebni programi oz. prireditve, 

3. SKLOP C: Pustovanje – organizacija pustne povorke. 

4. SKLOP D: Programi in projekti društev s sedežem v drugih občinah 

Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev, neprofitnih organizacij in 

gibanj ter zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti) in drugih. Za programe, 

projekte in prireditve po tem razpisu morajo stroški nastati v letu 2020. 

Do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu ni upravičen prijavitelj, ki so mu za isti namen 

že odobrena sredstva iz drugih postavk proračuna Občine Šenčur v tekočem proračunskem letu. 

Roki za oddajo prijav so različni glede na sklop – glejte posamezni sklop oz. točko 9. Rok za oddajo 

prijav in način oddaje. 

 

mailto:obcina@sencur.si


3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV  

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov dejavnosti, projektov in prireditev, ki niso 

predmet drugih razpisov v Občini Šenčur, znaša po sklopih: 

 

SKLOP A: Programi varovanja in krepitve zdravja (seminarji, predstavitve oziroma predavanja s 

področja problematike zdravja, programi varovanja in krepitve zdravja ipd.) –Aktivnosti promocije 

zdravja – 500,00 EUR.  

Rok za oddajo prijav na sklop A je 30. oktober 2020. 
 
 
SKLOP B:  Projekti in druge splošne in posebne prireditve ter dejavnosti, ki pomenijo prispevek k 
zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Šenčur in drugo – 5.000,00 EUR, od tega: 
 
-    Projekti za razvoj turizma – 3.000,00 EUR, 
-    Razvoj čebelarstva v občini – 500,00 EUR, 
-    Prireditev Štefanovanje - 700,00 EUR, 
-    Otroške prireditve – 800,00 EUR, 
 

Rok za oddajo prijav na sklop B je 30. oktober 2020. 

 

SKLOP C: Projekti oziroma prireditve v okviru pusta, ki pomenijo ohranjanje etnografske dediščine 

in z njim povezanih pustnih likov ter prispevek k razvoju pustovanja na območju Občine Šenčur -  

Pustovanje - 10.000,00 EUR – Organizacija pustne povorke. 

Rok za oddajo prijav na sklop C je 5. februar 2020. 

 

SKLOP D: Programi in projekti društev s sedežem v drugih občinah. Programi in projekti, v katerih 

aktivno sodelujejo občani Občine Šenčur, njihovi projekti in programi pa so po presoji strokovne 

komisije tudi v interesu Občine Šenčur. Programi društev iz drugih občin – 1.500,00 EUR. 

Rok za oddajo prijav na sklop D je 30. oktober 2020. 

 

 

 



4. POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU 
 

Vlogo na javni razpis lahko oddajo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- so registrirani kot društvo, zveze društev in druge oblike organizacij ki so v skladu z zakonom; 

-    so registrirani kot društvo najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa;  

-    imajo sedež v Občini Šenčur (pogoj za prijavo na sklop B in C) ali izven občine, a imajo med člani tudi 

občane s stalnim bivališčem  v Občini Šenčur (pogoj za prijavo na sklop A in D); 

-    programov društev in organizacij, ki nimajo vsaj 5 (pet) aktivnih članov iz Občine Šenčur, občina  po   tem 

razpisu ne bo sofinancirala,  

-    program oz. projekt izvajajo na območju občine Šenčur ali izven občine, a v njem aktivno sodelujejo   

občani Občine Šenčur, njihovi projekti in programi pa so po presoji strokovne komisije tudi v interesu 

Občine Šenčur; 

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

načrtovanih aktivnosti; 

- imajo urejeno evidenco o članstvu; 

- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi; 

- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja 

programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 

sredstev iz drugih virov; 

-    se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih; 

- Občini Šenčur za vsako leto, za katero prejmejo sredstva iz občinskega proračuna, v roku 

dostavijo letna poročila o realizaciji programov in/ali projektov, za katere so prejeli sredstva; 

izpolnjujejo druge pogoje, določene s pravilnikom in določili tega javnega razpisa. 

Vsak prijavitelj lahko prijavi skupno največ (3) tri programe in projekte.  

V primeru, da je program ali projekt že sofinanciran iz drugih javnih sredstev (državni 
proračun, EU sredstva), so prijavitelji dolžni ob prijavi na javni razpis to navesti.  

Programi in projekti, ki se financirajo iz kateregakoli drugega vira proračuna (proračunske 
postavke) Občine Šenčur, ne morejo biti predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.  

Noben izdatek, ki je nastal pri izvedbi določenega programa in/ali projekta, ne sme biti 
dvojno financiran iz kakršnih koli drugih javnih sredstev (proračun občine, državna sredstva, 
sredstva EU). To pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih 
vključiti v več programov ali projektov. 

 

 



5. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA:  

Višina sofinanciranja določenega programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve bo 
odvisna od izpolnjevanja meril. Največji možni odstotek financiranja znaša do največ 80 % 
upravičenih stroškov programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.  

V primeru, da se za katerega od sklopov na javni razpis ne prijavi noben prijavitelj, se lahko 
sredstva iz tega sklopa prerazporedijo na sklop, kjer je večje število prijav oz. večja potreba 
po sofinanciranju, vendar lahko prijavitelj prejme do največ 80 % upravičenih stroškov 
programa dejavnosti, projekta oziroma prireditve.  

 

6. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PREJETIH VLOG:  

6.1. MERILA - SKLOP A: Programi varovanja in krepitve zdravja 

1. SEDEŽ PRIJAVITELJA: 

- Prijavitelj ima sedež v Občini Šenčur – 10 točk    

- izven občine  - 0 točk       

2. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV IZ OBČINE ŠENČUR (PLAČANA ČLANARINA ZA TEKOČE LETO NA 

DAN ODDAJE VLOGE NA JR): 

- nad 50 – 20 točk 

- nad 25 – 10 točk 

- nad 10 – 5 točk 

- nad 5 – 1 točk 

- manj kot 5 – 0 točk 

3. DELOVANJE V JAVNEM INTERESU:  

- Prijavitelj ima izdano odločbo državnega organa, da deluje v javnem interesu           10 točk 

- Prijavitelj nima izdane odločbe državnega organa, da deluje v javnem interesu          0 točk 

4. INTERES - PRIJAVITELJ S SVOJIM PROJEKTOM ALI PROGRAMOM KORISTI INTERESOM 

LOKALNE SKUPNOSTI: 

- velik (za samo občino) 15 točk 

- srednji (za samo občino) 10 točk 

- lokalni (za posamezno naselje) 5 točk 

- ožji (interes prirediteljev) 2 točki 



5. KVALITETA, REALNOST, PREGLEDNOST - OCENJUJE SE VSEBINA PROGRAMA, PROJEKTA 

OZIROMA DEJAVNOSTI, IZVEDLJIVOST, CILJI IN NAMEN PROGRAMA SO JASNO OPREDELJENI: 

- v celoti 10 točk 

- delno 5 točk 

- ne 0 točk 

6. PROMOCIJA - PROGRAM SPODBUJA K ZDRAVEMU NAČINU ŽIVLJENJA: 

- občanov 10 točk 

- ne 0 točk 

7. PROBLEMATIKA PROJEKTA, PROGRAMA OZIROMA DEJAVNOSTI: 

- aktualna 5 točk 

- ne 0 točk 

Največje možno število točk: 80. Sofinancirani bodo programi dejavnosti, ki bodo pri točkovanju 

dosegli najmanj 40 točk. 

6.2. MERILA - SKLOP B: Projekti in druge splošne in posebne prireditve ter dejavnosti, ki 

pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Šenčur in drugo. 

1. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV IZ OBČINE ŠENČUR (stanje na dan 31.12.2019): 

- nad 50 – 20 točk 

- nad 25 – 10 točk 

- nad 10 – 5 točk 

- nad 5 – 1 točk 

- manj kot 5 – 0 točk 

2. DELOVANJE V JAVNEM INTERESU:  

- prijavitelj ima izdano Odločbo državnega organa, da deluje v javnem interesu           10 točk 
- prijavitelj nima izdane odločbe državnega organa, da deluje v javnem interesu          0 točk 
 

3. ČAS KONTINUIRANEGA DELOVANJA IN JUBILEJ:  

Prijavitelj kontinuirano izvaja dejavnost (aktivno deluje) že daljše časovno obdobje:  
- 12 – 24 mesecev – 2 točki      
- 25 mesecev – 49 mesecev – 4 točke 
- 50 mesecev in več – 10 točk 
 
Jubilej prijavitelja v letu javnega razpisa (šteje se le vsakih deset let delovanja):  
- Od 10- 40 let delovanja – 10 točk                 



- 50 in več let delovanja  - 20 točk               
- izdaja biltena oz. zbornika ob jubileju delovanja- 10 točk 
 

4. KVALITETA, REALNOST, PREGLEDNOST - OCENJUJE SE VSEBINA PROGRAMA, PROJEKTA 

OZIROMA DEJAVNOSTI, IZVEDLJIVOST, CILJI IN NAMEN PROGRAMA SO JASNO OPREDELJENI: 

- v celoti 10 točk 

- delno 5 točk 

- ne 0 točk 

 

5. INTERES - PRIJAVITELJ S SVOJIM PROJEKTOM ALI PRIREDITVIJO PRISPEVA IN KORISTI 

INTERESOM LOKALNE SKUPNOSTI: 

- velik (za samo občino) - 15 točk 

- srednji (za samo občino) - 10 točk 

- lokalni (za posamezno naselje) - 5 točk 

- ožji (interes prirediteljev) - 2 točki 

6. PROJEKTI IN PRIREDITVE PRISPEVAJO K PREPOZNAVNOSTI OBČINE ŠENČUR: 

- mednarodni - 10 točk 

- državni -  8 točk 

- regijski - 6 točk 

- občinski - 4 točk 

- krajevni - 2 točk 

7. SODELOVANJE – PRIJAVITELJI SODELUJEJO PRI AKTIVNOSTIH, KATERIH ORGANIZATOR JE 

OBČINA ŠENČUR:  

- dva ali večkrat 10 točk 

- enkrat 5 točk 

- ne sodelujejo 0 točk 

8. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI PROJEKTA: 
 
Opredelitev virov financiranja:  
- Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo izvedbo           5 točk  
- Program ali projekt nima natančno opredeljenih virov financiranja za svojo izvedbo      0 točk 
 
Opredelitev stroškov:  
Program ali projekt ima natančno opredeljene stroškov in njihovo namembnost            5 točk 
Program ali projekt nima natančno opredeljenih stroškov in njihove namembnosti        0 točk 
 



Pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine Šenčur:  
- 1 % - 25 %        - 5 točk 
- 26 % - 50%      -  3točk 
- 51% - 70 %       - 1 točk 
- 71% in več       - 0 točk 

 

Največje možno število točk: 130. Sofinancirani bodo projekti in prireditve, ki bodo pri točkovanju 

dosegli najmanj 65 točk. 

6.3. MERILA - SKLOP C: Projekti oziroma prireditve v okviru pusta, ki pomenijo ohranjanje 

etnografske dediščine in z njim povezanih pustnih likov ter prispevek k razvoju pustovanja na 

območju občine. V okviru tega sklopa se upoštevajo in prijavljajo vsi stroški, ki so nastali z zvezi s 

posamezno prireditvijo oz. projektom. 

 

1. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV IZ OBČINE ŠENČUR (stanje na dan 31.12.2019) 

- nad 50 – 20 točk 

- nad 25 – 10 točk 

- nad 10 – 5 točk 

- nad 5 – 1 točk 

- manj kot 5 – 0 točk 

2. ČAS KONTINUIRANEGA DELOVANJA IN JUBILEJ:  
 
Prijavitelj kontinuirano izvaja dejavnost (aktivno deluje) že daljše časovno obdobje:  
- 12 – 24 mesecev – 2 točki      
- 25 mesecev – 49 mesecev – 4 točke 
- 50 mesecev in več – 10 točk 
Jubilej prijavitelja v letu javnega razpisa (šteje se le vsakih deset let delovanja):  
- Od 10- 40 let delovanja – 10 točk                 
- 50 in več let delovanja  - 20 točk               
- izdaja biltena oz. zbornika ob jubileju delovanja- 10 točk     

  

3. INTERES - PRIJAVITELJ S SVOJIM PROJEKTOM ALI PRIREDITVIJO PRISPEVA IN KORISTI 

INTERESOM LOKALNE SKUPNOSTI: 

- velik (za samo občino) - 15 točk 

- srednji (za samo občino) - 10 točk 

- lokalni (za posamezno naselje) - 5 točk 

- ožji (interes prirediteljev) - 2 točki 



4. PROJEKTI IN PRIREDITVE PRISPEVAJO K PREPOZNAVNOSTI OBČINE ŠENČUR: 

- mednarodni - 10 točk 

- državni -  8 točk 

- regijski - 6 točk 

-  občinski - 4 točk 

- krajevni - 2 točk 

5. MOŽNOST SODELOVANJA OBČANOV:  
- občanom je zagotovljena možnost sodelovanja - 10 točk 
- občanom ni zagotovljena možnost sodelovanja     - 0 točk 
 
6. OBISKANOST PRIREDITVE:  
- z območja širše regije - 20 točk 
- z območna celotne občine    - 15 točk 
- z območja posamezne vasi oz. naselja – 5 točk  
 
 
7. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI PROJEKTA: 
Opredelitev virov financiranja:  
- Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo izvedbo           5 točk  
- Program ali projekt nima natančno opredeljenih virov financiranja za svojo izvedbo      0 točk 
 
Opredelitev stroškov:  
Program ali projekt ima natančno opredeljene stroškov in njihovo namembnost            5 točk 
Program ali projekt nima natančno opredeljenih stroškov in njihove namembnosti        0 točk 
 
Pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine Šenčur:  
- 1 % - 25 %        - 5 točk 
- 26 % - 50%      -  3točk 
- 51% - 70 %       - 1 točk 
- 71% in več       - 0 točk 

 

Največje možno število točk v okviru sklopa C: 130. Sofinancirani bodo projekti in prireditve, ki 

bodo pri točkovanju dosegli najmanj 65 točk. 

 

6.4. MERILA - SKLOP D: Programi in projekti društev s sedežem v drugih občinah. Programi in 

projekti, v katerih aktivno sodelujejo občani občine Šenčur, njihovi projekti in programi pa so po 

presoji strokovne komisije tudi v interesu Občine Šenčur.  



1. ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV IZ OBČINE ŠENČUR (stanje na dan 31.12.2019) 

- nad 25 – 10 točk 

- nad 10 – 5 točk 

- nad 5 – 1 točk 

- manj kot 5 – 0 točk 

2. DELOVANJE V JAVNEM INTERESU:  

- Prijavitelj ima izdano Odločbo državnega organa, da deluje v javnem interesu           10 točk 
- Prijavitelj nima izdane odločbe državnega organa, da deluje v javnem interesu          0 točk 
 

3. ČAS KONTINUIRANEGA DELOVANJA IN JUBILEJ:  

Prijavitelj kontinuirano izvaja dejavnost (aktivno deluje) že daljše časovno obdobje:  
- 12 – 24 mesecev – 2 točki      
- 25 mesecev – 49 mesecev – 4 točke 
- 50 mesecev in več – 10 točk 
 
Jubilej prijavitelja v letu javnega razpisa (šteje se le vsakih deset let delovanja):  
- Od 10- 40 let delovanja – 10 točk                 
- 50 in več let delovanja  - 20 točk               
- izdaja biltena oz. zbornika ob jubileju delovanja- 10 točk     

  

4. KVALITETA, REALNOST, PREGLEDNOST - OCENJUJE SE VSEBINA PROGRAMA, PROJEKTA 

OZIROMA DEJAVNOSTI, IZVEDLJIVOST, CILJI IN NAMEN PROGRAMA SO JASNO OPREDELJENI: 

- v celoti 10 točk 

- delno 5 točk 

- ne 0 točk 

5. INTERES - PRIJAVITELJ S SVOJIM PROJEKTOM ALI PRIREDITVIJO PRISPEVA IN KORISTI 

INTERESOM OBČINE ŠENČUR 

- velik - 15 točk 
- srednji -10 točk 
- majhen  - 5 točk 
 
6. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA ALI PROJEKTA: 
 
Opredelitev virov financiranja:  
- Program ali projekt ima natančno opredeljene vire financiranja za svojo izvedbo           5 točk  
- Program ali projekt nima natančno opredeljenih virov financiranja za svojo izvedbo      0 točk 
 
Opredelitev stroškov:  



Program ali projekt ima natančno opredeljene stroškov in njihovo namembnost            5 točk 
Program ali projekt nima natančno opredeljenih stroškov in njihove namembnosti        0 točk 
 
 
Pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine Šenčur:  
- 1 % - 25 %        - 5 točk 
- 26 % - 50%      -  3točk 
- 51% - 70 %       - 1 točk 
- 71% in več       - 0 točk 

Največje možno število točk: 100. Sofinancirani bodo projekti in prireditve, ki bodo pri točkovanju 

dosegli najmanj 50 točk. 

 
7. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA IN DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU: 
  

Objava javnega razpisa: 
Najava javnega razpisa se dne 3. 1. 2020 objavi v časopisu Gorenjski glas. Javni razpis pa se dne 3. 
1. 2020 objavi na spletni strani Občine Šenčur www.sencur.si v rubriki »Obvestila in objave«, v 
rubriki »Javni razpisi in objave«.  

Prevzem razpisne dokumentacije: 

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva  
na spletni strani Občine Šenčur www.sencur.si (rubrika »Obvestila in objave«, v rubriki »Javni razpisi 
in objave«). 
 
Besedilo razpisa in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni 
Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur. 
 
Informacije: 
Dodatne informacije prijavitelji prejmejo v času uradnih ur pri mag. Vesni Bolka (tel. 04/25 19 110), 

elektronski naslov vesna.bolka@sencur.si   

 

8. VSEBINA PRIJAVE:  

Prijava mora biti oddana na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma 
dokazila. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti 
ločen obrazec. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.  
 

9. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE 

Rok za oddajo prijav na sklop A, B in D je 30. oktober 2020. 

Rok za oddajo prijav na sklop C je 5. februar 2020. 

Prijavitelji lahko razpisne obrazce dobijo na spletni strani Občine Šenčur www.sencur.si ali v času 

uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Šenčur. 

http://www.sencur.si/
mailto:vesna.bolka@sencur.si


Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite v sprejemno pisarno ali 

oddate po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 

Šenčur, z oznako: "NE ODPIRAJ - PRIJAVA NA RAZPIS - SKLOP A/B/C/D " (navedba sklopa, na 

katerega se prijavlja prijavitelj). Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden prijavitelj. 

Nepravočasno oddane vloge se ne upoštevajo in bodo s sklepom zavržene. Neutemeljene vloge 

in vloge, ki so jih podale neupravičene osebe, se s sklepom zavržejo.  

10. ODPIRANJE VLOG:  

Vloge bo obravnavale strokovna komisija, imenovana s sklepom župana občine Šenčur. Odpiranje 

pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku 8 dni od roka 

za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih prijaviteljev 

odpiranje vlog na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje 

proračuna Republike Slovenije ne bo javno.  

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge 

in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. V primeru nepravilno in nepopolno 

izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo na podlagi zapisnika strokovne komisije, le-ta 

prijavitelja pozvala, da v roku (8 dni) od prejema poziva dopolni svojo vlogo. V primeru, da 

prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku ali če dopolnitev ni ustrezna in vloga tudi po 

dopolnitvi ni popolna, župan izda sklep, s katerim jo zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.  

 

11. IZID RAZPISA:   

 

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v šestdesetih (60) dneh od 

datuma odpiranja vlog. 

Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih pogojev, meril in kriterijev bo strokovna komisija 

pripravila predlog razdelitve sredstev in ga predložila v odločitev občinski upravi, ki bo izbranim 

prijaviteljem izdala sklepe na podlagi pripravljenega predloga in odločitve strokovne komisije ter 

hkrati pozvala k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice 

in obveznosti, v roku osmih (8) dni od prejema poziva.  

 

Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisana sredstva iz 

javnega razpisa niso bila dodeljena, lahko v osmih (8) dneh od prejema sklepa vloži pritožbo pri 

županu Občine Šenčur. V pritožbi mora pritožnik natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je le-



ta vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni kriteriji in merila za ocenjevanje vlog. 0 

pritožbi odloča župan Občine Šenčur. Zoper odločitev župana ni pritožbe, možno pa je vložiti 

upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od 

vročitve odločbe. 

Občina Šenčur bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov za leto 2020 

v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu za leto 2020. Dodeljena sredstva morajo biti 

porabljena do 31.12.2020. 

 

Vložitev tožbe v upravnem sporu ne zadrži sklenitev pogodb z ostalimi prijavitelji programov oz. 

projektov. Vložitev tožbe v upravnem sporu je dovoljena zaradi bistvenih kršitev postopka, izbire 

prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev oziroma očitne kršitve kriterijev vrednotenja in ocenjevanja. 

Odpravljena ali za nično izrečena odločba ne vpliva na že sklenjene pogodbe. 

 

Izbrani prijavitelji morajo do 31. januarja 2021 Občini Šenčur dostaviti poročila o izvedbi 

programov. 
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