RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN
DRUŠTEV NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI, TER DRUŠTEV
INTERESNIH IN STANOVSKIH DEJAVNOSTI OBČANOV IN NJIHOVIH ZDRUŽENJ V
OBČINI STRAŽA ZA LETO 2018

Vsebina:
-

Besedilo javnega razpisa
Prijavni obrazec
Vzorec pogodbe

Številka: 093-2/2018
Datum: 02.03.2018

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini
Straža (Uradni list RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev
na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in
njihovih združenj v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2018 (Uradni list RS, št.
59/17, 11/18) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07,27/08 in 38/13), objavlja
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža

Javni razpis za financiranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v
Občini Straža za leto 2018

1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v
Občini Straža v višini 10.355,00 EUR iz proračunske postavke 18023.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov:
organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih
dejavnosti, ter interesnih in stanovskih dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
- da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini Straža,
- društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi izven
območja Občine Straža, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Straža,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizacijo programov in plan aktivnosti za
prihodnje leto.
4.
-

V letu 2018 bomo sofinancirali naslednje programe:
programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,
programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki imajo svoj sedež v Občini Straža,
programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja Občine
Straža.

Kulturna in športna društva ne morejo sodelovati na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih
dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2018.
5. 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 humanitarnih,
stanovskih in interesnih dejavnosti 2018«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov
vlagatelja. Rok za oddajo vlog je 03.04.2018. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele do
03.04.2018 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, 03.04.2018). 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 03.04.2018.
Ne pravočasno prispele ali nepravilno označene vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
vlagateljem.
6. Odpiranje vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 10.04.2018 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.
7. 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 in v Uradnem listu RS.

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc

JAVNI RAZPIS – HUMANITARNA DEJAVNOST 2018

1.

PODATKI

1.1

SPLOŠNI PODATKI

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

1.2

IZPOLNJEVANJE POGOJEV
Pogoj

Izpolnjevanje pogoja

Pogoj izpolnjen
(izpolni strok. služba občine)

Opomba:
* priložiti dokazila, oz. izjave

1.3

REALIZACIJA FINANČNIH SREDSTEV V LETU 2017
Višina sredstev
Sredstva skupaj
Iz proračuna Občine Straža
Iz proračuna Ministrstva
Sponzorska in donatorska sredstva
Lastni viri (članarina, prispevki staršev)
Drugi viri – napiši kateri

Odstotek

1.4

PODATKI ZA SPREMLJANJE LETNEGA PROGRAMA HUMANITARNIH
DEJAVNOSTI

Število vseh članov društva
Število aktivnega članstva
Število redno zaposlenih v društvu
Število strokovnega kadra brez izobrazbe
Število usposobljenega kadra
Višina letne članarine/člana

2.

PROGRAMI NEPROFITNIH IZVAJALCEV NA PODROČJU HUMANITARNIH
DEJAVOSTI, KI IMAJO SVOJ SEDEŽ V OBČINI STRAŽA

2.1

Redna dejavnost društva
Točke (izpolni občina)

Prizna se
Redna dejavnost organizacije ali društva

2.2

Sofinanciranje posameznih aktivnosti
Prizna se

Število

Točke (izpolni občina)

Število predavanj za člane društva
Obdaritev jubilantov
Organizacija srečanja starostnikov
Novoletna obdaritev starostnikov in invalidov
Skrb za bolne in ostarele
Organizacija dogodkov (izleti, pohodništvo,
prireditve, ..)

3.

PROGRAMI INTERESNIH IN STANOVSKIH DEJAVNOSTI DRUŠTEV, KI IMAJO
SVOJ SEDEŽ V OBČINI STRAŽA

3.1

Redna dejavnost društva
Prizna se

Redna dejavnost društva

Točke (izpolni občina)

3.2

Sofinanciranje posameznih aktivnosti
Prizna se

Število

Točke (izpolni občina)

Število predavanj za člane društva
Organizacija dogodkov (izleti, pohodništvo,
prireditve, ..)

4.

PROGRAMI ORGANIZACIJI, DRUŠTEV NA PODROČJU HUMANITARNIH
DEJAVNOSTI TER DRUŠTEV INTERESNIH IN STANOVSKIH DEJAVNOSTI
OBČANOV IN NJIHOVIH ZDRUŽENJ, KI IMAJO SVOJ SEDEŽ IZVEN
OBMOČJA OBČINE STRAŽA

4.1

Redna dejavnost društva
Točke (izpolni občina)

Prizna se
Redna dejavnost organizacije ali društva

4.2

Sofinanciranje posameznih aktivnosti
Prizna se

Število

Točke (izpolni občina)

Število predavanj za člane društva
Obdaritev jubilantov
Organizacija srečanja starostnikov
Novoletna obdaritev starostnikov in invalidov
Skrb za bolne in ostarele
Organizacija dogodkov (izleti, pohodništvo,
prireditve, ..)

Opomba:
Za točke 2, 3 in 4 je potrebno v smislu dodatnih pojasnil k podatkovnim tabelam priložiti dokazila,
opise delovanja društva, posameznih sekcij, opise prireditev …

5.
IZJAVA O VERODOSTOJNOSTI IN RESNIČNOSTI PODATKOV
Z žigom društva in podpisom odgovorne osebe potrjujemo verodostojnost in resničnost zgoraj
navedenih podatkov. Občina Straža si v primeru, da ugotovi nepravilnosti, pridržuje vse pravice, da
poseže po sankcijah proti društvu, ki so v njeni pristojnosti.

Kraj:
Datum:

ŽIG:

Podpis odgovorne osebe:
___________________
(navesti tudi s tiskanimi črkami)

OBČINA STRAŽA, Ulica talcev 9, 8351 Straža, matična številka: 2241145, ki jo zastopa župan
Dušan Krštinc (v nadaljevanju Občina)
in
_______________________________________,
izvajalec)

DŠ:

__________________

v

nadaljevanju

sklepata na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev iz Proračuna Občine Straža za leto 2018,
_____________________ z dne ___________________ (v nadaljevanju: sklep) naslednjo

POGODBO
o sofinanciranju programov v letu 2018
št. ___________________

1. člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje programa, ki ga je izvajalec prijavil na javni razpis za naslednje
namene:
-

programi organizacij, društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj.
2. člen

Izvajalcu se iz proračunske postavke 18023 sofinancirajo dejavnosti v skupni višini ________ točk in
sicer za:
-

redno dejavnost društva v višini: ________točk ,
sofinanciranje posameznih aktivnosti: _______točk

kar preračunano pomeni __________ EUR.

3. člen
Sredstva za namene iz 2. člena bo Občina nakazala na TR
___________________________, 30. dan po obojestranskem podpisu pogodbe.

izvajalca

št.SI56

4. člen
Izvajalec zagotavlja, da so vsi navedeni podatki v vlogi resnični in točni. Prav tako zagotavlja, da je
priložena dokumentacija k vlogi verodostojna.

5. člen
Izvajalec je dolžan izvajati programe, ki so predmet sofinanciranja po tej pogodbi, v skladu s
Pravilnikom za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter
društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni list,
št. 71/07) ter v skladu z vlogo.
Sredstva so namenjena za realizacijo programov v letu 2018.
6. člen
Izvajalec je dolžan ločeno voditi finančno poslovanje o dodeljenih proračunskih sredstvih občine in jih
namensko koristiti za namen opredeljen s to pogodbo.
V kolikor izvajalec dodeljena sredstva nenamensko uporablja, lahko občina odstopi od pogodbe in
zahteva vrnitev že izplačanih sredstev po tej pogodbi s pripadajočimi obrestmi.
7. člen
Občina in izvajalec se dogovorita, da bosta izvajanje dejavnosti kot pooblaščena predstavnika
spremljala:
na strani naročnika: Andreja Kren
na strani izvajalca:______________
Pooblaščenec ima kadarkoli pravico nadzora nad namensko porabo dodeljenih sredstev z vpogledom
v dokumentacijo in obračun stroškov ter izpolnitvijo ostalih prejemnikovih obveznosti po tej pogodbi,
upravičenec pa mu je dolžan to omogočiti. V nasprotnem primeru Občina lahko odstopi od pogodbe
in zahteva vrnitev že izplačanih proračunskih sredstev Občine skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva njihovega vračila.
8. člen
Morebitne spremembe te pogodbe so možne le z aneksom k tej pogodbi.
9. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če
sporazumne rešitve ne bi mogli doseči, je za reševanje spora pristojno Okrajno sodišče v Novem
mestu.
10. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
11. člen
Ta pogodba je sklenjena v štirih izvodih, od katerih prejme tri izvode občina, en izvod pa izvajalec.

Datum:

Izvajalec:

Datum:

Občina Straža
Župan

Dušan Krštinc

