OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
tel. 05 365 91 10, fax 05 365 91 33
e-mail: obcina@ajdovscina.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINACIRANJE MLADINSKIH IN OTROŠKIH
PROGRAMOV, PROJEKTOV, LETOVANJ
V LETU 2017

Ajdovščina, februar 2017

OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a
5270 AJDOVŠČINA

POVABILO K ODDAJI VLOGE NA RAZPIS
TER VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Na spletnih straneh Občine Ajdovščina je objavljen Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in
otroških programov, projektov, letovanj ter mednarodne mobilnosti mladih v letu 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
1. mladinskih programov in projektov, sklop A
2. letovanj otrok in mladine za obdobje 1. september 2016 – 31. avgust 2017, Sklop B:
- mednarodne mobilnosti mladih, podsklop
Roki za prijavo na javni razpis so:
- sklop A: za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 28. 3. 2017
- sklop B: za sofinanciranje letovanj 5. 9. 2017
- podsklop: za sofinanciranje mednarodne mobilnosti mladih 5. 9. 2017.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Erika Zavnik, tel. 05 365 91 22.

Razpisna dokumentacija obsega naslednje obrazce:
1. Osnovni obrazec
2. Obrazec: program, sklop A
3. Obrazec:projekt, sklop A
3.1. Obrazec: projekt neformalno izobraževanje, sklop A
4. Obrazec letovanj, sklop B
4.1. Letovanja oseb do vključno starosti 18 let
4.2. Letovanja oseb s posebnimi potrebami (v skladu z določili Pravilnika)
4.3. Letovanja otrok/mladih s slabšim socialnim položajem do vključno starosti 18 let
5. Obrazec: mednarodna mobilnost mladih, podsklop

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s.r.

1. Osnovni obrazec

Ime oz. naziv prijavitelja
Sedež oz. naslov
Sedež oz. naslov izpostave
oz. enote
Odgovorna oseba, funkcija
Telefon
E-mail
Fax
Šifra dejavnosti
Matična številka
Davčna številka
Številka računa
Ime banke
Leto ustanovitve
Število članov društva
Število članov društva iz
Občine Ajdovščina
Ustanovitev po posebnem
zakonu
Status organizacije v
javnem interesu
Članarina v letu 2017

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Izjave:
1. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki v prijavi resnični ter
da se strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev.
2. Izjavljamo, da smo seznanjeni in se v celoti strinjamo z določbami javnega razpisa in
Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj (Uradni list
RS, št. 113/2009, 13/2014).
3. Izjavljam, da sem seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB2) ter, da niti sam niti nobeden od mojih družinskih
članov, niti nihče izmed članov poslovodstva prijavitelja, niti njegovi družinski člani niso subjekti,
za katere bi veljala omejitev poslovanja z Občino Ajdovščina po tem členu.
Zavedam se, da v primeru neresničnosti podane izjave, sam nosim odgovornost in posledice
zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

Priloge:

_____________________________
PODPIS ODGOVORNE OSEBE

- potrdilo o registraciji in izsek iz statuta, kjer je razvidna dejavnost (za izvajalce, ki se prvič
prijavljajo na razpis)
- fotokopija odločbe o podelitvi statusa v javnem interesu

2. Obrazec: PROGRAM, sklop A
NAZIV PROGRAMA
1. Ime oz. naziv prijavitelja
2. Navedba področja (opredelitev iz 1.
člena Pravilnika; 1 ali 2 ali 3)
3. Število udeležencev s stalnim
bivališčem v občini Ajdovščina
4. Čas izvajanja programa
- št. tednov
- število mesecev
- datumska opredelitev
5. Kraj izvajanja programa
(navesti kraj in prostor)
6. Povzetek progama (prikaz v alinejah-do
pet)

kraj:
prostor:

7. Finančna konstrukcija
Stroški programa skupaj
Pričakovana sredstva razpisa
Lastna sredstva
Sredstva udeležencev
Drugi viri:
Prihodki za izvedbo programa skupaj
K prijavi je potrebno priložiti opis programa, ki vsebuje tudi cilje, ciljne skupine, čas
izvajanja.

_______________________________
PODPIS ODGOVORNE OSEBE

3. Obrazec: PROJEKT, sklop A
Naziv projekta
1. Ime oz. naziv prijavitelja
2. Navedba področja (opredelitev iz 1.
člena Pravilnika; 1 ali 2 ali 3)
3. Število udeležencev s stalnim
bivališčem v občini Ajdovščina
4. Čas izvajanja projekta
5. Kraj izvajanja projekta (navesti kraj in
prostor)
6. Povzetek projekta (prikaz v alinejah-do
pet)

kraj:
prostor:

7. Finančna konstrukcija
Stroški projekta skupaj
Pričakovana sredstva razpisa
Lastna sredstva
Sredstva udeležencev
Drugi viri:
Prihodki za izvedbo projekta skupaj
K prijavi je potrebno priložiti opis projekta, ki vsebuje tudi cilje, ciljne skupine, čas
izvajanja.

_______________________________
PODPIS ODGOVORNE OSEBE

3.1. Obrazec: PROJEKT-neformalno izobraževanje, sklop A
Naziv projekta
1. Ime oz. naziv prijavitelja
2. Navedba področja izobraževanja
3. Navedba kompetenc, ki jih bodo
udeleženci pridobili
4. Navedba izvajalca izobraževanja in
njegove usposobljenosti
5. Navedba ali udeleženci pridobijo
dokazilo o pridobljeni usposobljenosti
6. Število udeležencev s stalnim
bivališčem v občini Ajdovščina
7. Čas izvajanja projekta
8. Kraj izvajanja projekta (navesti kraj in
prostor)
9. Povzetek projekta (prikaz v alinejah-do
pet)
10. Finančna konstrukcija
Stroški projekta skupaj
Pričakovana sredstva razpisa
Lastna sredstva
Sredstva udeležencev
Drugi viri:
Prihodki za izvedbo projekta skupaj
K prijavi je potrebno priložiti opis projekta, ki vsebuje tudi cilje, ciljne skupine, čas
izvajanja.

_______________________________
PODPIS ODGOVORNE OSEBE

4. Obrazec: letovanja sklop B, od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2017
4.1. Letovanja oseb do vključno starosti 18 let (starostna omejitev 18 let se upošteva tudi pri mentorjih)
Ime in naziv prijavitelja (obvezno mora biti prijavitelj organizator ali soorganizator letovanj):____________________________
____________________________________________________________________________________________________
KRAJ LETOVANJA

ČAS LETOVANJA,
DATUMSKA
OPREDELITEV

ŠTEVILO
NOČITEV

ŠT. UDELEŽENCEV
(stalno bivališče v Občini
Ajdovščina)
starost do vključno 18
let)

ŠT. MENTORJEV
PROSTOVOLJCEV
(stalno bivališče v
Občini Ajdovščina,
starost do vključno
18 let)

POTREBNA
SREDSTVA
ZA IZVEDBO
LETOVANJA

SREDSTVA
RAZPISA

SREDSTVA
UDELEŽENCEV

OSTALI VIRI

K tabeli je potrebno predložiti kratek opis posameznih letovanj
_______________________________
PODPIS ODGOVORNE OSEBE
Prijavitelj v okviru razpisa 2017, ne more pridobiti sredstev za letovanja, ki so že bila sofinancirana iz občinskega proračuna Občine Ajdovščina
v letu 2016.
Prijavitelj mora za višino sredstev, ki jih prejme na javnem razpisu (sredstva/udeleženca), zmanjšati stroške udeležencev letovanj
(npr. pri končnem obračunu stroškov).

4.2. Letovanja oseb s posebnimi potrebami od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2017 (osebe s posebnimi potrebami so
opredeljene v Pravilniku o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj)
Ime in naziv prijavitelja (obvezno mora biti prijavitelj organizator ali soorganizator letovanj):____________________________
____________________________________________________________________________________________________
KRAJ LETOVANJA

ČAS LETOVANJA,
DATUMSKA
OPREDLITEV

ŠTEVILO
NOČITEV

ŠT. OSEB S
POSEBNIMI
POTREBIMI
(stalno bivališče v
Občini Ajdovščina)

ŠT. MENTORJEV
PROSTOVOLJCEV
(stalno bivališče v
Občini Ajdovščina,
starost do vključno
18 let)

POTREBNA
SREDSTVA
ZA IZVEDBO
LETOVANJA

SREDSTVA
RAZPISA

SREDSTVA
UDELEŽENCEV

OSTALI VIRI

K tabeli je potrebno predložiti kratek opis posameznih letovanj

_______________________________
PODPIS ODGOVORNE OSEBE
Opomba:
- pri mentorjih je potrebno upoštevati starostno omejitev 18 let
Prijavitelj v okviru razpisa 2017, ne more pridobiti sredstev za letovanja, ki so že bila sofinancirana iz občinskega proračuna Občine Ajdovščina
v letu 2016.
Prijavitelj mora za višino sredstev, ki jih prejme na javnem razpisu (sredstva/udeleženca), zmanjšati stroške udeležencev letovanj
(npr. pri končnem obračunu stroškov).

4.3. Letovanja otrok/mladih s slabšim socialnim položajem do vključno starosti 18 let od 1. septembra 2016 do 31. avgusta
2017 (starostna omejitev 18 let se upošteva tudi pri mentorjih)

Ime in naziv prijavitelja (obvezno mora biti prijavitelj organizator ali soorganizator letovanj):________________________________
________________________________________________________________________________________________________
KRAJ LETOVANJA

ČAS LETOVANJA,
DATUMSKA
OPREDLITEV

ŠTEVILO
NOČITEV

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
S SLABŠIM SOCIALNIM
POLOŽAJEM
(stalno bivališče v Občini
Ajdovščina, starost do
vključno 18 let)

ŠT. MENTORJEV
PROSTOVOLJCEV
(stalno bivališče v
Občini Ajdovščina,
starost do vključno
18 let)

POTREBNA
SREDSTVA
ZA IZVEDBO
LETOVANJA

SREDSTVA
RAZPISA

SREDSTVA
UDELEŽENCEV

OSTALI VIRI

K tabeli je potrebno predložiti kratek opis posameznih letovanj
Opomba:
Za osebe s slabšim socialnim položajem velja pogoj iz 1 g. člena Pravilnika, ki določa da so osebe s slabšim socialnim položajem
po tem pravilniku otroci in ali mladi do vključno starosti 18 let, v primeru ko dohodek na družinskega člana ne presega 30 % neto
povprečne plače v RS preteklega leta.
_______________________________
PODPIS ODGOVORNE OSEBE
Prijavitelj v okviru razpisa 2017, ne more pridobiti sredstev za letovanja, ki so že bila sofinancirana iz občinskega proračuna Občine Ajdovščina
v letu 2016.
Prijavitelj mora za višino sredstev, ki jih prejme na javnem razpisu (sredstva/udeleženca), zmanjšati stroške udeležencev letovanj
(npr. pri končnem obračunu stroškov).

5. Obrazec: mednarodna mobilnost mladih, podsklop
Naziv projekta
1. Ime oz. naziv prijavitelja
2. Navedba države, kjer bo potekala
izmenjava
3. Navedba ali je projekt že sofinanciran iz
sredstev EU
- naziv projekta
- navedba iz katerih virov je sofinanciran
4. Število udeležencev s stalnim
bivališčem v občini Ajdovščina
5. Navedba starosti udeležencev
6. Čas trajanja projekta
7. Povzetek projekta (prikaz v alinejah-do
pet)
8. Finančna konstrukcija
Stroški projekta
Pričakovana sredstva razpisa
Lastna sredstva
Sredstva udeležencev
Drugi viri:
K prijavi je potrebno priložiti opis projekta, ki vsebuje tudi cilje, ciljne skupine, čas
izvajanja.

_______________________________
PODPIS ODGOVORNE OSEBE

