RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE OBNOV
SPOMENIKOV IN OBELEŽJI IZ ČASA NOB NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA ZA LETO
2017

Vsebina:
-

Besedilo javnega razpisa
Prijavni obrazec
Vzorec pogodbe

Številka: 09201-22/2017-2
Datum: 19.10.2017

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, objavlja na podlagi Odloka o Proračunu Občine Straža
(Uradni list RS št. 85/16, 18/17, 54/17 ) za leto 2017

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOV SPOMENIKOV IN OBELEŽJI IZ ČASA
NOB NA OBMOČJU OBČINE STRAŽA ZA LETO 2017

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obnov spomenikov in obeležji iz časa NOB na območju
Občine Straža za leto 2017.

2. Vrednost sredstev
Razpisna vrednost sredstev za leto 2017 znaša 1.200,00 eur. Sredstva so predvidena na proračunski
postavki 16058 – ureditev grobišč.

3. Upravičenci
Upravičenci so društva, ki skrbijo za spomenike in obeležja iz časa NOB.

4. Pogoji in merila za pridobitev sredstev
- za sredstva lahko kandidirajo društva, ki so registrirana in delujejo na območju Občine Straža,
in skrbijo za ureditev spomenikov in obeležji iz časa NOB. Sofinancirale se bodo investicije
in investicijsko vzdrževalna dela s katerimi se ohranjala kulturna dediščina in bo priloženo
soglasje Zavoda za kulturno dediščino, da se z predlagano oz. prijavljeno investicijo ohranja
kulturna dediščina spomenikov.
- maksimalno zaprošen znesek je 100 % od vrednosti brez DDV oz. največ 1.200,00 eur-ov.
5. Rok za izvedbo programov
Rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 31. december 2017.

6. 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 – Vloga na javni razpis za sofinanciranje ureditve
spomenikov in obeležji letu 2017. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov
vlagatelja. Rok za oddajo vlog je 03. 11. 2017. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do
03.11.2017 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, 03.11.2017). 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 03.11.2017 do 13. ure.

Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
vlagateljem.

7. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 08.11.2017 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.

8. 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 in spletni strani Občine Straža dne 17.10.2017.

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS

SPLOŠNI PODATKI

1.

Vlagatelj
Naslov
Tel., faks
GSM
e-mail, spletna stran
TRR
Davčna številka
Predsednik društva, naslov,
Telefon

Priloge:

-

Potrdilo o registraciji društva

-

Opis del, predračun ali račun za izvedena dela v letu 2017 ter višina zaprošenih
sredstev

-

Soglasje Zavoda za kulturno dediščino, da se z investicijo ohranja kulturna dediščina
spomenikov

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, davčna številka 26246465, ki jo zastopa župan Dušan
Krštinc (v nadaljevanju občina)
in
___________________________________________________________
v
nadaljevanju
upravičenec, davčna številka;_________________, ki ga zastopa predsednik ___________________
skleneta naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju obnov spomenikov in obeležji iz časa NOB na območju Občine Straža v letu
2017
1. člen
S to pogodbo se občina zavezuje za sofinanciranje, upravičenec pa za izvajanje dejavnosti, ki jo je
prijavil na javni razpis za sofinanciranje obnov spomenikov in obeležji iz časa NOB v občini Straža za
leto 2017.
Upravičenec se zavezuje, da bo dela na objektu izvedel v skladu z opisom vsebine v prijavni
dokumentaciji najkasneje do 31. 12. 2017.
2. člen
Občina in upravičenec se s to pogodbo dogovorita, da bo občina v skladu s sprejetim Odlokom o
proračunu Občine za leto 2017 in Javnim razpisom sofinancirala obnovo spomenikov in obeležji iz
časa NOB na območju Občine Straža za leto 2017.
Izplačilo v višini ___________________ eur se izvrši 30. dan po prejemu zahtevka upravičenca.
V času obnove mora upravičenec obveščati občino o času poteka del, da lahko le ta nemoteno
kontrolira potek del. Do konca leta 2017 pa mora upravičenec podati končno poročilo o izvedenih
delih.
3. člen
Občina bo sredstva za sofinanciranje izvajanja dejavnosti v dogovorjeni višini nakazala na
transakcijski
račun
izvajalca,
št.
______________________________
odprt
pri
_________________________. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 16058 – ureditev
grobišč .
4. 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 upravičenec 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. Občina glede na spremenjene okoliščine
oceni, ali še vztraja pri sofinanciranju investicije iz te pogodbe ali pa odstopi od te pogodbe. V
primeru, da občina vztraja pri sofinanciranju te dejavnosti, se pogodbeni stranki dogovorita o novih
pogojih v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

5. člen
Občina in upravičenec se dogovorita, da bosta izvajanje dejavnosti kot pooblaščena predstavnika
spremljala:
na strani občine: Andreja Kren
na strani upravičenca:
6. člen
V imenu občine ima pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad potekom investicije in namensko
porabo dodeljenih sredstev proračuna Občine Straža z vpogledom v dokumentacijo in pravico
obračuna stroškov upravičenca v zvezi z izvedbo investicije, upravičenec pa mu je dolžan to
omogočiti.
7. člen
Občina 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 upravičenec ne omogoči nadzora v skladu s 7. členom te pogodbe, če se ugotovi, da je
upravičenec nenamensko uporabil prejeta sredstva, oziroma če upravičenec kako drugače ne izpolnjuje
svojih obveznosti iz te pogodbe.
8. člen
Upravičenec 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
sofinancirala tudi Občina Straža.
9. 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.

10. 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 občina tri izvode, upravičenec pa enega.

Datum:

Društvo:

Datum:

Občina Straža
Župan
Dušan Krštinc

