RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
TURISTIČNIH DRUŠTEV, KI JIH IZVAJAJO TURISTIČNA DRUŠTVA IZ OBČINE
STRAŽA ZA LETO 2017

Vsebina:
-

Besedilo javnega razpisa
Prijavni obrazec
Vzorec pogodbe

Številka: 322-2/2017
Datum: 11.05.2017

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, objavlja na podlagi Odloka o Proračunu Občine Straža
(Uradni list RS št. 85/16, 18/17) za leto 2017

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov turističnih društev, ki jih izvajajo turistična društva iz Občine
Straža za leto 2017

1. Namen javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Straža.

2. Vrednost sredstev
Razpisna vrednost sredstev za leto 2017 znaša 9.000,00 eur. Sredstva so predvidena na proračunski
postavki 14013.

3. Upravičenci:
So organizacije, društva, samostojni podjetniki, zavodi, ki so registrirani za opravljanje turistične
dejavnosti in vključujejo širši krog občanov iz Občine Straža.

4.
-

Pogoji za pridobitev sredstev:
imajo sedež v Občini Straža
so registrirani po Zakonu o društvih
da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa
Zakon
da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti
da imajo potrjen program s strani upravnega odbora društva
da redno dostavljajo občini poročila o realizaciji programov

5. Merila:
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili. Posamezni programi se točkujejo in za izračun je predvidena
formula: skupna vrednost točk/proračunska sredstva*dosežene točke posameznika

Točke
1
2

3.

Pomen
Za vsakega člana društva
S prispevkom na prireditvi
(nastop FS, kulinarika,..) –
na vsak prispevek
Za
sodelovanje
na
prireditvah
kot
soorganizator (za vsako
soorganizacijo)

4.
5

Drugo
(izobraževanje
članov..)
Za
vsako
izvedeno
aktivnosti, dogodek ali ,
prireditev
v
lastni
organizaciji (predstavitev
občine
na
sejmih,
organizacija
prireditev,
čistilne akcije, delavnice..)

6. Rok za izvedbo izbranih programov
Rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 31. december 2017.
7. Predložitev vloge
Vlogo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občina Straža, Ulica talcev 9,
8351 Straža, označeni z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje turističnih
programov 2017. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo
vlog je 12.06.2017. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do 12.06.2017 na naslov Občina
Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vloga poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila
poslana priporočeno v navedenem roku, do vključno do zadnjega dne (poštni žig, 12.06.2017). Osebno
oddana vloga se šteje, da je prispela pravočasno, če je bila oddana v glavno pisarno na naslovu, Občina
Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža do 13. ure 12.06.2017.
Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
vlagateljem.
8. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 15.06.2017 in ne bo javno. Vloge prispele na javni razpis, odpira in obravnava
strokovna komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju Komisija). V kolikor bo Komisija ugotovila,
da je vloga ne popolna in nerazumljiva , bo pozvala vlagatelja, da v osmih dneh odpravi pomanjkljivosti
oziroma, da vlogo ustrezno dopolni.
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možna pritožba na župana in sicer v 15. dneh od prejema sklepa. V
pritožbi mora vlagatelj opredeliti razloge zaradi katerih vlaga pritožbo.
Občina Straža bo z upravičenci sklenila pogodbe v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja
sredstev.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije dobite pri Andreji Kren, tel. 07 38 48 550, e-pošta
andreja.kren@obcina-straza.si.
Javni razpis je objavljen na oglasni deski, spletni strani Občine Straža ter lokalnemu časopisu Stražan.

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc

VLOGA
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI
STRAŽA LETO 2017

1. PODATKI O VLAGATELJU

Naziv vlagatelja

Naslov
Poštna številka in pošta
Davčna številka
Matična številka
Številka računa

-

Banka, pri kateri je odprt
račun
Pravno organizacijska
oblika (društvo ali drugo –
vpisati)
Leto ustanovitve
Število članov
Predsednik
Telefon
(odgovorna oseba)
Kontaktna oseba
E-pošta (za kontakt)

Telefon

2. DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI VLAGATELJA

Vlagatelji dokazujejo svojo usposobljenost z naslednjimi dokazili:

vrsta dokazila
Odločba ali sklep o registraciji

način dokazovanja
Fotokopija odločbe upravne enote o registraciji
društva

3. PROGRAM V LETU 2017

Naziv dogodka

Točke

Naziv dogodka

Točke

Lastna organizacija dogodkov

Soorganizacija dogodkov

Naziv dogodka

Točke

Naziv dogodka

Točke

Drugo (izobraževanje članov ..)

Prispevek na prireditvi (nastop FS,
kulinarikan udeležba narodnih noš na
prireditvah…)

4. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2016

1. Članarine – prispevki uporabnikov
2. Dotacije:
- državni proračun (ministrstva, skladi,…)
- Občina Straža – proračun
3. Sponzorji
4. Darila, donatorji,…
5. Lastna sredstva
6. Drugo

-

……………………………….

SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI

5. PRILOGE

1.

Dokazila za izvedbo programa:
Opis programa, ki se bo izvajal v letu 2017, s katerim se prijavljate na razpis
 terminski in finančni plan izvedbe

2.

Ostalo:
V kolikor upravičenci smatrajo, da iz zahtevanih dokazil ne bo v celoti razviden
namen in cilj programov, kar se bo z merili tudi vrednotilo, naj priložijo dodatni opis,
s katerim bodo podali dodatna pojasnila (na primer: dokazila o že izvedeni aktivnosti
v letu 2017, publikacije, programi izobraževanja, literatura, vabila, poročila …)

Datum:
_________________

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
___________________

IZJAVA VLAGATELJA

Izjavljamo,

1. da vse kopije dokumentov, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom,
2. da vse navedbe, ki smo jih podali v prijavi, ustrezajo dejanskemu stanju,
3. da smo seznanjeni z vsebino javnega razpisa za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Straža za leto 2017,
4. da smo seznanjeni s pogoji za sodelovanje na javnem razpisu za sofinanciranje
programov turističnih društev v občini Straža za leto 2017.
5. da se strinjamo z merili za ocenjevanje vlog za dodelitev nepovratnih sredstev.

Datum:
__________________

Žig:

Podpis odgovorne osebe:
___________________

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža , davčna številka 26246465, ki jo zastopa župan Dušan
Krštinc (v nadaljevanju občina)
in
__________________________________________ (v nadaljevanju izvajalec), davčna številka
___________________, ki ga zastopa predsednik ________________________
skleneta naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju programov turističnega društva za leto 2017
1. člen
S to pogodbo se občina zavezuje za sofinanciranje, izvajalec pa za izvajanje dejavnosti: programa
turističnega društva za leto 2017, ki ga je navedel v prijavi na javni razpis za sofinanciranje programov
turističnih društev, ki jih izvajajo turistična društva iz Občine Straža za leto 2017.
Izvajalec se zavezuje, da bo program izvedel v skladu z opisom vsebine v prijavni dokumentaciji
najkasneje do 31. 12. 2017.
2. člen
Naročnik in izvajalec se s to pogodbo dogovorita, da bo naročnik v skladu s sprejetim Odlokom o
proračunu Občine za leto 2017 (Uradni list RS. št. 85/16 105/2015) in Javnim razpisom za sofinanciranje
programov turističnih društev, ki jih izvajajo turistična društva iz Občine Straža za leto 2017 sofinanciral
dejavnosti izvajalca v višini _____________ EUR (z besedo: __________________). Izplačilo se
izvrši v 30. dneh po obojestranskem podpisu pogodbe.
3. člen
Naročnik bo sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti v dogovorjeni višini nakazal na transakcijski
račun izvajalca, št. _____________________ odprt _______________. Sredstva so zagotovljena na
proračunski postavki 14013 – Sofinanciranje turističnih programov.
4. člen
O izvedeni dejavnosti mora izvajalec naročniku podati pisno poročilo do 01.03.2018. Do 15.11.2017
mora izvajalec sporočiti tudi seznam prireditev oz. dogodkov za leto 2017. V kolikor tega ne stori, ni
upravičen do kandidiranja za sredstva v letu 2018.
5. člen
V primeru, da nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na časovno in/ali vsebinsko izvedbo dejavnosti,
za katero so dodeljena sredstva proračuna Občine Straža, mora izvajalec pisno obrazložiti in utemeljiti
svoj predlog za podaljšanje roka izvedbe dejavnosti in roka porabe sredstev glede na predviden časovni
načrt oz. obrazložiti predlagane vsebinske spremembe z navedbo razlogov. V nasprotnem primeru
izgubi pravico do porabe sredstev. Naročnik glede na spremenjene okoliščine oceni, ali še vztraja pri
sofinanciranju dejavnosti iz te pogodbe ali pa odstopi od te pogodbe. V primeru, da naročnik vztraja pri
sofinanciranju te dejavnosti, se pogodbeni stranki dogovorita o novih pogojih v obliki pisnih dodatkov
k tej pogodbi.

6. člen
Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bosta izvajanje dejavnosti kot pooblaščena predstavnika
spremljala:
na strani naročnika: Andreja Kren
na strani izvajalca: ________________
7. člen
V imenu naročnika ima pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad potekom dejavnosti in namensko
porabo dodeljenih sredstev proračuna Občine Straža z vpogledom v dokumentacijo in pravico obračuna
stroškov izvajalca v zvezi z izvedbo dejavnosti, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti.
8. člen
Naročnik lahko odstopi od te pogodbe in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila tudi v primerih:
če mu izvajalec ne omogoči nadzora v skladu s 7. členom te pogodbe, če se ugotovi, da je izvajalec
nenamensko uporabil prejeta sredstva, če izvajalec kako drugače ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te
pogodbe.
9. člen
Izvajalec je dolžan pri izvajanju dejavnosti oz. objavah rezultatov le-teh iz te pogodbe oz. pri vseh drugih
oblikah javnega nastopanja v zvezi z njim navesti oz. javno objaviti, da je njegovo izvajanje sofinanciral
tudi naročnik, t.j. Občina Straža.
10. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumne rešitve ne
bi mogli doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Novem mestu.
11. člen
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in je sestavljena
v štirih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, izvajalec pa enega.
Številka: 322-2/2017-3
Datum:

Datum: 11.05.2017

Izvajalec

Občina Straža
župan Dušan Krštinc

