
 
Datum: 23.3.2018 
Številka: 129-2/2018-2 
 
Občinska uprava Občine Medvode na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, številke 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 
99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in 13. člena Pravilnika o sofinanciranju otroških in mladinskih 
programov v Občini Medvode (Uradni list Republike Slovenije, številka 22/16, v nadaljevanju: 
pravilnik), v zadevi Javnega razpisa za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini 
Medvode v letu 2018 (Uradni list Republike Slovenije, številka 8/18, v nadaljevanju: javni razpis), 
izdaja naslednji 
 

SKLEP 
o izboru prijav za sofinanciranje otroških in 

mladinskih programov v Občini Medvode v letu 2018 
 

I. 
 
Na podlagi javnega razpisa je Občinska uprava Občine Medvode za sofinanciranje otroških in 
mladinskih programov namenila naslednjim prijaviteljem naslednja sredstva (v evrih) iz proračunske 
postavke 8.1.1.10 Mladinska dejavnost: 
 

št. prijavitelj program dodeljeno 

1 Društvo tabornikov Rod dveh rek 

poslovanje 820,00 

projekt Tabor Kolpa 2018 1.047,15 

projekt Jesenovanje 2018 997,30 

2 Krajevna skupnost Smlednik Sploh vem, kje sem doma? 0 

3 Župnija Sora projekt Oratorij 2018 997,30 

4 Kabelska televizija Medvode Džumbus - mladinska oddaja TV Medvode 997,30 

5 Društvo Reks in Mila 
poslovanje 0 

Poletni in jesenski tabor 0 

6 Župnija Smlednik projekt Oratorij 2018- Eno je potrebno 997,30 

7 Invalidsko društvo Kengurujček Slovenije 12. otroški tabor 698,11 

8 Župnija Pirniče Oratorij Pirniče 2018 947,43 

9 Turistično društvo Zbilje Prireditev Pesem na vodi 698,11 

 
II. 

 
Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 
 

III. 
 
Odgovorna oseba ali pooblaščenec odgovorne osebe prijavitelja v času uradnih ur v Oddelku za 
splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode z žigom potrdi in podpiše 



 

 

pogodbo o sofinanciranju za leto 2018. To stori v roku 15 dni od vročitve tega sklepa, sicer Občina 
Medvode odstopi od pogodbe. 
 
OBRAZLOŽITEV 
 
Na javni razpis je svoje potrebe po financiranju do roka, ki se je iztekel 12.3.2018, prijavilo 9 
prijaviteljev, ki so kot svoje programe prijavili 2 poslovanji in 10 projektov. Vse vloge so bile popolne 
in pravočasne. 
 
Strokovni pregled popolnih prijav ter ocenitev na podlagi meril iz 13. člena pravilnika, je v skladu z 
225. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije opravila komisija. To 
za vsak razpis na podlagi 11. člena pravilnika imenuje predstojnik Občinske uprave Občine Medvode. 
 
Komisija je v končnem predlogu med 7 prijaviteljev po področjih financiranja razdelila 8.200 evrov. 
 
Komisija je zapisnike o svojem delu in predlog izbora prijav posredovala direktorici Občinske uprave 
Občine Medvode, ki je v skladu z 226. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije izdala sklep, s katerim je določeno, da se za sofinanciranje otroških in mladinskih 
programov v Občini Medvode izmed prijavljenih na javni razpis izberejo prijavitelji iz točke II. izreka 
tega sklepa. 
 
S tem je sklep utemeljen. 
 
Podatki o dodeljenih sredstvih se objavijo na spletni strani Občine Medvode. 
 
Odgovorna oseba prijavitelja ima pravico do vpogleda v zapisnik in predlog strokovne komisije ter 
druge dokumente javnega razpisa, na katerega se je prijavila. To lahko stori v času uradnih ur 
občinske uprave za poslovanje s strankami, in sicer: v ponedeljek od 800 do 1100 in od 1300 do 1500, v 
sredo od 800 do 1100 in od 1300 do 1700, v petek od 800 do 1100. 
 
V skladu z 229. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji, zato je odločeno, kot izhaja iz I. točke tega 
sklepa. 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU 
 
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od vročitve sklepa vloži pritožbo. Na podlagi 11. člena pravilnika pritožbo 
obravnava župan. Za pritožbo je treba plačati upravno takso v znesku 18,10 evra. Navedeni znesek se 
vplača v sprejemni pisarni Občine Medvode. Kopija dokazila o plačilu upravne takse se priloži ali 
nalepi na pritožbo. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. 
 
 
Postopek vodila: 
Tatjana Komac             Silvana Markič 
višji svetovalec             direktorica občinske uprave 
 
 
 
 
Poslati: 
- prijaviteljem - osebno; 
- vložiti v arhiv dokumentov javnega razpisa, tu. 


