Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) Občina Podlehnik objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI MLADIH,
V OBČINI PODLEHNIK ZA LETO 2018
(v nadaljevanju: razpis)

1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti mladih v Občini Podlehnik, kot so preventivni
programi varovanja in krepitve zdravja, povezovanje mladih na občinski, regijski, državni in
mednarodni ravni, razni nastopi mladih, skupni projekti na področju izobraževanja in druge
splošne in posebne prireditve, ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in
prepoznavnosti Občine Podlehnik. Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov
društev.
2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 imajo sedež na območju Občine Podlehnik ali,
 izvajajo programe in projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju
Občine Podlehnik ali,
 neposredno prispevajo k zadovoljevanju interesov lokalnega prebivalstva mladih
Občine Podlehnik,
 da omogočajo članstvo občanom s področja Občine Podlehnik, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje in je minimalno 70 % vseh članov, ki so člani društva iz Občine
Podlehnik,
 da je minimalno število članov društva 30 in je vsaj 80 % vseh članov društva
mlajših od 30 let
 da so vlogi priložili program dejavnosti, načrt projekta oziroma program prireditev,
 da so vlogi priložili vsa potrebna dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati
izpolnjevanje meril, ki so določena v razpisni dokumentaciji,
 da za leto 2018 še niso prejeli občinskih, državnih ali evropskih sredstev za ta namen
oz. se niso prijavili na druge razpise iz katerih bi lahko prejeli sredstva za ta namen.
3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje dejavnosti mladih v Občini Podlehnik znaša:
2.000,00 EUR – dejavnost mladinske organizacije in so zagotovljena na proračunski postavki
1805201 in sicer za:
-

Aktivno sodelovanje v zvezi slovenske podeželske mladine - 200,00 EUR;
Dan komedije v Občini Podlehnik – 600,00 EUR;
Tekmovanje v kulinariki – 100,00 EUR;
Sodelovanje na športnih prireditvah in ligah – 100,00 EUR;
Izvedba kresovanja v Občini Podlehnik – 100,00 EUR;
Organiziranje rekreativnih pohodov – 100,00 EUR in
Izvedba strokovne ekskurzije – 800,00 EUR.

4. NAČIN DOLOČANJA DELEŽA SOFINANCIRANJA
Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja meril oz. pridobljenih točk. Do sredstev so
opravičena vsa društva, ki bodo izpolnjevala pogoje za dodelitev sredstev iz tega razpisa in bodo
prejela minimalno število točk, ki bo določeno v tem razpisu. Nadalje se bo ugotovilo koliko točk
imajo društva skupaj, ki je upravičena do sredstev po tem razpisu. Višina razpisanih sredstev
(2.000,00 EUR) se bo delilo s število točk, ki so seštevek društev, ki so upravičena do sredstev in
tako se bo pridobila vrednost točke. Društvo dobi toliko sredstev, kot bo imelo točk, krat vrednost
ročke.
5. MERILA:
1. sedež – izvajalec ima sedež v Občini Podlehnik:
- sedež v občini
30 točk
- izven občine
0 točk
2. interes – izvajalec s svojim projektom ali prireditvijo prispeva in koristi interesom lokalne
skupnosti (največ možnih 15 točk):
- velik
15 točk
- srednji
10 točk
- lokalni
5 točk
- ožji
2 točki
3. aktivnosti - izvajalci organizira vse aktivnosti, ki so naštete pod točko 3 tega razpisa (največ
možnih 20 točk):
da
20 točk
ne
0 točk
4. število članov – število registriranih aktivnih članov iz občine
(največ možnih 15 točk):
- več kot 50 članov
15 točk
- od 41 – vključno 50 članov
10 točke
- od 30 – vključno 40 članov
5 točke
Največje možno število točk: 80. Sofinancirani bodo projekti in prireditve, ki bodo pri
točkovanju dosegli 70 in več točk. Vse aktivnosti morajo biti izvedene v letu 2018.
Kontaktna oseba za je Miran KRAJNC, tel. št. 02 788 40 67 .
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna
na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev na posamezni postavki in skupnega števila točk
ovrednotenih programov.
6. ROK IZVEDBE
Rok izvedbe projektov mora biti do konca leta 2018.

7. VSEBINA PRIJAVE
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v

razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne
bodo obravnavane.
8. ROK ZA ODDAJO PRIJAV IN NAČIN ODDAJE
Rok za oddajo prijav je 30. 7. 2018. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem
roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občina Podlehnik, Podlehnik 9, 2286
Podlehnik in na spletni strani Občine Podlehnik: www.podlehnik.si
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami,
dostavite v sprejemno pisarno ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik z oznako:
»NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS – Sofinanciranje dejavnosti mladih«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepravilno označene vloge ne bodo
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
9. DATUM ODPIRANJA
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog bo strokovna komisija opravila v roku
8 dni od roka za dostavo vlog. Zaradi večjega števila razpisanih programov ter zainteresiranih
vlagateljev odpiranje ponudb na podlagi tretjega odstavka 222. člena Pravilnika o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije ne bo javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno
izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile
predložene.
10. IZID RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev.
11. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO
DOKUMENTACIJO
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva v času uradnih
ur v sprejemni pisarni Občine Podlehnik, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik in na spletni strani Občine
Podlehnik: www.podlehnik.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom daje direktor Občinske uprave Občine Podlehnik,
Miran Krajnc, telefon 02 788 40 67 ali na mail miran.krajnc@podlehnik.si.
Številka: 41010-9/2018
Datum: 29. 6. 2018
Marko MAUČIČ
župan Občine Podlehnik

Obrazec 2018

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti mladih v
Občini Podlehnik za leto 2018
I. Podatki o prijavitelju
Naziv prijavitelja:
Tel./fax, e-poštal:
Davčna številka/ID za DDV:
Matična številka/EMŠO:
Številka TRR:
Ime banke:
Odgovorna oseba, funkcija:
Tel./fax.:
Kontaktna oseba:
Tel./fax:
Navedite sedež:

Št.točk
30
0

II. Podatki o programu dejavnosti
Naziv programa ter kje in kdaj se bo izvajal:

Navedite kako s svojim programom prispevate in koristite interesom
lokalne skupnosti

Št. točk
15
10
5
2

Navedite katere aktivnosti naštete pod točko 3 tega razpisa boste oz. ste
izvedli v letu 2018:

Št. točk
20
0

Število registriranih aktivnih članov iz občine

Št. točk
15
5
0

Izpolnjeni prijavi na javni razpis (Obrazec 2018) z vsemi zahtevanimi podatki v obrazcu je
potrebno priložiti:
-

fotokopijo odločbe o vpisu v register društev in fotokopijo statuta društva,

-

podroben program dejavnosti,

-

seznam članov, ki so včlanjeni v društvo v skladu s statutom društva in

-

vsa druga dokazila, na podlagi katerih bo mogoče ugotavljati izpolnjevanje pogojev
sodelovanja na tem razpisu.

III. Izjava
IZJAVA
Potrjujemo, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi točni ter se v skladu z razpisnimi
pogoji strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev.
Kraj in datum

Podpis odgovorne osebe:

_________________

_____________________________
Žig

IZJAVLJAMO,
-

da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem
poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno
javno naročilo oziroma razpis in

-

da za nas ne velja omejitev poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Datum:________

Prijavitelj: ______________

IZJAVLJAMO,
da za leto 2017 še niso prejeli občinskih, državnih ali evropskih sredstev za ta namen oz. se
nismo prijavili na druge razpise iz katerih bi lahko prejeli sredstva za ta namen.

Datum:________

Prijavitelj: ______________

IZJAVA O OBJAVI OSEBNIH PODATKOV

Ime in priimek:
Naslov:
Predsednik društva:

Predsednik društva _____________________ podpisan‐i/‐a izjavljam, da dovoljujem javno
objavo osebnih podatkov, vezanih na JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI
MLADIH, V OBČINI PODLEHNIK ZA LETO 2018.

Podlehnik, dne:

Predsednik društva:

OBČINA PODLEHNIK, Podlehnik 9, 2286 Podlehnik, ID za DDV: 30569320, matična št.: 1358278000, ki jo
zastopa župan Marko MAUČIČ (v nadaljevanju: sofinancer)
in
……………………………………… davčna številka: …., matična številka …., zavezanec za DDV: …., ki ga
zastopa (v nadaljevanju: upravičenec),
sklepata
POGODBO O DODELITVI SREDSTEV
za dejavnost mladih v Občini Podlehnik
1. člen
Upravičenec je z vlogo uspel na javnem razpisu za sofinanciranj dejavnosti mladih v Občini Podlehnik za leto 2018.
Upravičenec je upravičen do sofinanciranih sredstev v višini : ………….iz proračunske postavke: 1805201.
2. člen
Sredstva se upravičencu nakažejo na TRR …………………., odprt pri ……….. v roku, v roku 30 dni po podpisu
pogodbe v višini 30 % odobrenih sredstev, preostalo pa parcialno po izvedbi aktivnosti in predložitvi zahtevka,
dokazilo o izvedbi (poročilo), dokazilo o plačilu.
3. člen
Upravičenec je dolžan prejeta sredstva porabiti v letu 2018 zakonito, namensko, učinkovito in gospodarno ter v roku
30 dni po zaključku predmeta sofinanciranja posredovati sofinancerju vsebinsko in finančno poročilo o realizaciji
predmeta sofinanciranja, ki se mora ujemati s podatki, navedenimi v vlogi, s katero je upravičenec kandidiral za
razpisana sredstva.
Iz poročila mora biti posebej razvidna poraba dodeljenih finančnih sredstev s strani Občine Podlehnik z ustreznimi
dokazili (računi, potni nalogi, avtorske in druge pogodbe,…). Pristojni organ sofinancerja lahko kadarkoli preverja
namensko porabo sredstev.
4. člen
V primeru nenamenske uporabe oziroma neupravičenega izplačila sredstev, ki bi temeljilo na neresničnih podatkih,
se upravičenec zavezuje vrniti sofinancerju prejeta sredstva z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev dalje.
5. člen
Upravičenec se zavezuje, da bo za predmet sofinanciranja vodil vso predpisano in ustrezno dokumentacijo in
omogočil sofinancerju vpogled vanjo.
6. člen
Pogodbeni stranki določata naslednje odgovorne zastopnike po tej pogodbi:
 Miran KRAJNC, direktor občinske uprave za sofinancerja,
 …………….., za upravičenca.

7. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali
je onemogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.

8. člen
Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa pri pristojnem sodišču
na Ptuju.
9. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je sestavljena v dveh enakih izvodih, od
katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Datum:

Številka:
Datum:

Upravičenec:

Sofinancer:

Občina Podlehnik
Župan Marko MAUČIČ

