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1. BESEDILO RAZPISA 

1.1. NAZIV IN SEDEŽ IZDAJATELJA RAZPISA 

Klub ajdovskih študentov in dijakov, v nadaljevanju KAŠ  

Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina 

Splet: www.kas.si 

Elektronski naslov: info@kas.si 

Telefon: 05 901 43 91 oziroma 051 654 002 

Transakcijski račun: SI56 6400 0940 2045 984, Primorska hranilnica Vipava d. d. 

Davčna številka: 49218042 (nismo davčni zavezanci) 

Matična številka: 5750946 

1.2. PODATKI O RAZPISU 

Razpis pokriva različna področja sofinanciranja obštudijskih, športnih, izobraževalnih, turističnih in 
humanitarnih projektov ter ostalih projektov na področju delovanja Kluba ajdovskih študentov in dijakov.  

Razpis je namenjen projektom, ki se bodo izvajali v letu 2023. Prijava na razpis je možna od 14. 11. 2022 
do 14. 12. 2022. Prejemnike sredstev bomo objavili v roku enega meseca po zaprtju prijav na razpis, tj. 
do 14. 1. 2023. Prijavitelji morajo prijavno dokumentacijo oddati do 14. 12. 2022. Prijavitelji bodo o 
izboru obveščeni po elektronski pošti.  

1.3. NAMEN IN CILJ RAZPISA 

Namen razpisa je sofinanciranje projektov, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega razpisa. Cilj razpisa je 
spodbujanje: 

- ustvarjalnosti mladih, 
- neformalnega in formalnega izobraževanja dijakov, študentov in občanov občine Ajdovščine ter 

Vipave, 
- raznolikosti kulturnega dogajanja za člane KAŠ-a, 
- projektov, ki rešujejo probleme na področju sociale in zdravstva, 
- povezovanje z nevladnimi organizacijami, 
- delovanje članov KAŠ-a na drugih področjih, 
- dobrodelnosti in 
- aktivnega športnega udejstvovanja mladih 

  

http://www.kas.si/
mailto:info@kas.si
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1.4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJI NA RAZPIS 

a) Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev. 
- Društvo ali neprofitna organizacija, ki deluje na področju študentskih, kulturnih, športnih, 

izobraževalnih ali dobrodelnih dejavnosti in je locirana v občini Ajdovščina ali Vipava. 
- Mlada pevska, plesna, dramska ali druga umetniška skupina, ki ima vsaj polovico članov 

študentov ali dijakov iz občin Ajdovščina ali Vipava. 
- Neformalna skupina, katere mora biti vsaj en član KAŠ-a, ki se je združila z namenom 

kvalitetnega udejstvovanja na področju študijske problematike, kulturnega dogajanja ali 
humanitarne dejavnosti. 

- Posameznik, ki je član KAŠ-a in ima za svoj projekt podporo med študenti ali dijaki iz občin 
Ajdovščina ali Vipava. 

 

b) Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi prijavljeni na razpis: 
- Organizator oz. vsaj eden izmed soorganizatorjev navedenih v razpisu mora biti član  

KAŠ-a. 
- Prosilec mora za stroške posamezne aktivnosti zagotoviti najmanj 20 % delež 

sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov. 
- Vloga za razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne 

dokumentacije izdajatelja razpisa t.j. KAŠ. 
- Prosilec mora imeti izdelano realno finančno konstrukcijo pripravljenega projekta, iz katere 

so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež 
sredstev iz drugih virov. 

- Prosilec ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti do izdajatelja razpisa. 
- Isti prosilec se lahko na razpis prijavi samo z enim projektom. 
- Z istim projektom se na razpis ne more prijaviti več prosilcev. 
- Aktivnosti projekta morajo biti izvedene v času od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v kolikor se 

s sklepom izvršnega odbora KAŠ (v nadaljevanju IO KAŠ) ne določi drugače. 
- Prosilec KAŠ-u omogoča vpogled v finančno poslovanje društva za namen projekta ali 

programa in mu omogoči preverjanje resničnosti podatkov, navedenih v razpisu. 

Na razpis se lahko prijavijo le redni člani in člani dijaške sekcije. Pridruženi člani, veterani in častni 
člani do razpisa niso upravičeni.  

V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izboru projekta, 
lahko KAŠ spremeni odločitev ter izvajalcu ne dodeli finančnih sredstev. Prav tako lahko v primeru 
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (neizveden projekt oziroma lažno 
končno poročilo) v tekočem finančnem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 
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1.5. MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROJEKTOV 

 

 Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk 

A Inovativnost projekta do 20 točk 

B Struktura projekta do 30 točk 

C Vsebina projekta do 25 točk 

D Finančna konstrukcija projekta do 25 točk 

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezen prijavitelj je 100 točk.  

 

A. Inovativnosti projekta bo ocenjena na naslednji način: 
 

jasnost  postavljenih ciljev projekta do 10 točk 
inovativnost in ustvarjalnost projekta do 10 točk 

 

Jasnost postavljenih ciljev bo ovrednotena na naslednji način: 

- zelo dobro 10 točk 
- dobro 5 točk 
- slabo 0 točk 

 

Inovativnost in ustvarjalnost projekta bo ovrednotena na naslednji način: 

- zelo dobro 10 točk 
- dobro 5 točk 
- slabo 0 točk 

 

B. Struktura projekta bo ocenjena na naslednji način: 
 

jasen časovni načrt poteka projekta do 10 točk 
število udeležencev na projektu do 5 točk 
strokovnost izvedbe projekta do 10 točk 
način evalacije izvedenega projekta do 5 točk 

 

Časovni načrt poteka projekta bo ovrednoten na naslednji način: 

- zelo dobro 10 točk 
- dobro 5 točk 
- slabo 0 točk 
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Število udeležencev na projektu bo ovrednoteno na naslednji način: 

- zelo dobro 5 točk 
- dobro 2,5 točk 
- slabo 0 točk 

 

Strokovnost izvedbe projekta ovrednotena na naslednji način: 

- zelo dobro 10 točk 
- dobro 5 točk 
- slabo 0 točk 

 

Način evalvacije projekta bo ovrednoten na naslednji način: 

- zelo dobro 10 točk 
- dobro 5 točk 
- slabo 0 točk 

 

C. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način: 

 

ujemanje s cilji razpisa do 5 točk 
reševanje problematike študentov in dijakov do 10 točk 
način promocije KAŠ-a do 10 točk 

 

Ujemanje s cilji razpisa bo ovrednoteno na naslednji način: 

- zelo dobro 5 točk 
- dobro 2,5 točk 
- slabo 0 točk 

 

Reševanje problematike študentov in dijakov bo ovrednoteno na naslednji način: 

- zelo dobro 10 točk 
- dobro 5 točk 
- slabo 0 točk 

 

Način promocije KAŠ bo ovrednoten na naslednji način: 

- zelo dobro 10 točk 
- dobro 5 točk 
- slabo 0 točk 
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D. Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način: 
 

realnost in racionalnost finančne konstrukcije do 10 točk 
projekt ima jasno opredeljene vire financiranja in stroške; opredeljena mora 
biti tudi pomembnost stroškov 

do 10 točk 

pričakovana višina sofinanciranja s strani KAŠ-a do 5 točk 

 

Realnost in racionalnost finančne konstrukcije bo ovrednotena na naslednji način: 

- zelo dobro 10 točk 
- dobro 5 točk 
- slabo 0 točk 

 

Opredeljenost stroškov in virov financiranja ter opredeljenost pomembnosti stroškov bo ovrednoten 
na naslednji način: 

- zelo dobro 10 točk 
- dobro 5 točk 
- slabo 0 točk 

 

Pričakovana višina sofinanciranja s strani KAŠ-a bo ovrednotena na naslednji način: 

Delež pričakovanega financiranja KAŠ-a Število točk 

- 0 – 10 % 5 

- 11 - 30 % 4 

- 31 - 50 % 3 

- Več kot 51 % 2 

 

Če bo imelo več projektov enako število točk, bo IO KAŠ-a prejemnika razpisa izbral po naslednji 
prednostni lestvici: 

1. projekti povezani s problematiko, koristno za širšo študentsko populacijo, 
2. inovativni projekti, 
3. tradicionalni projekti, 
4. projekti s kvalitetnimi kulturnim in izobraževalnimi vsebinami, 
5. referenca vlagatelja. 
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1.6. VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET RAZPISA 

Višina sredstev celotnega razpisa znaša dva tisoč evrov (2000 €),  ki se glede na merila porazdeli med 
prijavitelje, pri čemer lahko sredstva razpisa ostanejo neizčrpana. 

1.7. DOLOČITEV OBDOBJA, V KATEREM BODO SREDSTVA DODELJENA 

Sredstva bodo posameznemu prosilcu dodeljena v roku štirinajstih (14) dni po potrditvi oddanega 
poročila o izvedenem projektu s strani IOKAŠ. 

1.8. ROK ZA ODDAJO POROČILA  O IZVEDENEM PROJEKTU 

Prijavitelji na razpis, ki so jim bodo sredstva dodeljena, morajo poročilo o izvedenem projektu, oddati 
najkasneje dva (2) meseca po končanem projektu, v kolikor s sklepom IO KAŠ-a ne določi drugače. 

1.9. DOLOČITEV OBDOBJA, V KATEREM MORAJO BITI DODELJENA SREDSTVA 
PORABLJENA 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do dveh (2) meseca po oddaji poročila o izvedenem projektu,  
ki je predmet tega razpisa, v koliko se sklepom IO KAŠ-a ne določi drugače. 
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2. DOKUMENTACIJA 

2.1. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA 

Vsi prosilci morajo obvezno priložiti ustrezno izpolnjen in podpisan razpisni obrazec z vsemi  
zahtevanimi elementi. 

2.2. NAKNADNO ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA 

S sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev mora upravičenec po izvedbi projekta predložiti še: 

a) poročilo o izvedbi aktivnosti ter dokazila o realiziranem projektu (izvod letaka oziroma drugega 
promocijskega materiala, članek o prireditvi objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju, izvod 
oziroma kopijo tiskanega izdelka…), 

b) finančno poročilo izvedene aktivnosti s prilogami: fotokopije računov, pogodb itd. 

 

 

3. PRIJAVA NA RAZPIS IN ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG 

Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo oddane na priloženem prijavnem obrazcu, ki se nahaja v prilogah 
razpisa in priporočeno poslane po pošti na sedež KAŠ-a. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z 
oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za KAŠ-ev razpis za sofinanciranje mladinskih, študentskih in dijaških 
projektov«. Na hrbtni srani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj morata biti navedena naziv  oziroma 
ime in priimek in naslov vlagatelja. 

Prijava vsebuje naslednje zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila: 

1. opredelitev projekta, 
2. prijavitelj in udeleženci, 
3. opis projekta, 
4. proračun, 
5. bančni podatki in 
6. izjava zakonitega zastopnika. 

KAŠ lahko v primeru naknadne ugotovitve, da je prijavitelj v vlogi navajal neresnične podatke, odstopi 
od sklenitve pogodbe o sofinanciranju projekta. Prijavitelju, ki ne izvede projekta na način in v obsegu 
kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje projekta se dodeljenih sredstev 
ne izplača oziroma je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku, razen, če se pred izvedbo 
aktivnosti pridobi soglasje KAŠ-a k spremembi programa oziroma izvedbe projekta.  

Aktivnosti projekta  morajo biti izvedene v času od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, v kolikor se s sklepom IO 
KAŠ-a ne določi drugače. 

Prosilec KAŠ-u omogoča vpogled v finančno poslovanje društva za namen projekta in mu omogoči 
preverjanje resničnosti podatkov, navedenih v razpisu. 
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4. OBRAVNAVA VLOG 

a) Vloge obravnava IO KAŠ-a. Odpiranje vlog ne bo javno. 
b) Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa. 
c) Po potrebi se bodo opravili ustni razgovori s prijavitelji. 
d) Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene (tiste, ki ne izpolnjujejo pogojev) pa zavrnejo. 
e) Vlagatelji nepopolnih vlog bodo v roku sedem (7) dni od odpiranja vlog pisno pozvani, da jih 

dopolnijo v roku sedmih (7) dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v 
predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže. 

f) Zoper sklep lahko prijavitelji v roku štirinajstih (14) dni po prejemu vložijo pritožbo. Pritožnik 
mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča  
IO KAŠ-a. 

g) Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami. 

5. OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA 

Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku trideset (30)  dni po odpiranju 
vlog prek elektronske pošte navedene v vlogi 

 

 

6. INFORMACIJE 

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel. št.: 070 443 205 
Simon Pavlič ali pišejo na elektronski naslov simon.pavlic@kas.si. 

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Kluba ajdovskih študentov in dijakov (https://kas.si/). 

Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na 
spletnih straneh največ štirinajst (14) dni pred rokom za oddajo vlog. 

 

  

https://kas.si/


 

RAZPIS KAŠ ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH, ŠTUDENTSKIH IN DIJAŠKIH PROJEKTOV 11 

7. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 

Izvajalec se s predložitvijo vloge na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih 
denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in prejemniku finančnih sredstev skladno 
z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz 
vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, 
in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 
19/15 – odl. US, 102/15in 7/18, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo 
biti razkrite oz. dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del 
vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek 
ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih 
podatkov v vlogi, bo KAŠ lahko domneval, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih 
skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 
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