Občina Ivančna Gorica

I. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
»JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMENE POKROVITELJSTVA
OBČINE IVANČNA GORICA V LETU 2019«
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Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 35/2017) in Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št.
16/2019), Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMENE POKROVITELJSTVA
OBČINE IVANČNA GORICA V LETU 2019

I.

Naziv in sedež občine

Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica
II. Namen in predmet javnega razpisa
Namen in predmet javnega razpisa je pokroviteljstvo Občine Ivančna Gorica oziroma delitev sredstev iz
proračuna Občine Ivančna Gorica, namenjenih nepovratnemu sofinanciranju prireditev, predstav, razstav
ter drugih projektov in dogodkov, ki so kulturne, umetniške, spominske, humanitarne, športne, turistične,
vzgojne, izobraževalne ali zabavne narave, niso tržnega značaja in katerih izvedba je v interesu Občine
Ivančna Gorica (v nadaljnjem besedilu: aktivnosti).
Šteje se, da so v interesu Občine Ivančna Gorica:
-

aktivnosti, ki promovirajo občino ali širijo njene razvojne potenciale,
aktivnosti, katerih organizator ali soorganizator je Občina.

Javni razpis za pokroviteljstvo ne vključuje investicij, ker niso predmet razpisa.

III. Upravičenci do javnih sredstev in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci
Pravico do sofinanciranja po tem javnem razpisu imajo navedeni v nadaljevanju (upravičenci):
-

fizične osebe, ki opravljajo dejavnost s stalnim prebivališčem v Občini oziroma pravne osebe s sedežem
v Občini Ivančna Gorica,
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost s stalnim prebivališčem v drugi občini oziroma pravne osebe s
sedežem v drugi občini, če aktivnost organizirajo na območju Občine ter
fizične osebe, ki opravljajo dejavnost s stalnim prebivališčem v drugi občini oziroma pravne osebe s
sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven Občine,
pomembna za Občino.

Na podlagi tega javnega razpisa ni upravičen vlagatelj, ki je za isto aktivnost v tekočem proračunskem letu
že prejel sredstva iz proračuna občine na podlagi drugih javnih razpisov.
Do sofinanciranja prav tako ni upravičen vlagatelj, ki je sredstva iz tega naslova pridobil v preteklem letu,
pa ni dostavil poročila o realizaciji, kot to določa 16. člen pravilnika.
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Vsak upravičenec lahko na tem javnem razpisu kandidira samo z eno vlogo letno.
Višina sredstev, ki jih lahko iz naslova pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica v letu 2019 prejme posamezni
upravičenec so omejena največ do višini 660,00 EUR oziroma največ do višine zaprošenih sredstev.
IV. Merila za sofinanciranje
Pri vrednotenju in ocenjevanju vlog prijaviteljev bodo upoštevana Merila za sofinanciranje določena v
Pravilniku o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica, ki so
razdeljena na dva sklopa, in sicer:
•
•

merila za ovrednotenje vsebinske konstrukcije ter
merila za ovrednotenje organizacijskih stroškov.

Merila so določena v točkah, pri čemer ena točka šteje 15 EUR. Upravičenec lahko na vlogo prejme največ
44 točk.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Ivančna Gorica za izvedbo javnega razpisa
»dodelitev proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica«, znaša 5.600,00 EUR –
proračunska postavka 01014.
Sredstva bodo upravičencem, ki bodo izpolnjevali pogoje, določene s tem razpisom, razdeljena ob
upoštevanju meril za sofinanciranje. Upravičenci, katerim bodo finančna sredstva odobrena in bodo z
Občino Ivančna Gorica sklenili pogodbo o pokroviteljstvu, bodo zavezani k namenski porabi dodeljenih
sredstev. Neporabljena ali nenamensko porabljena sredstva bo upravičenec dolžan vrniti skupaj z zakonsko
zamudnimi obrestmi.
Vsak upravičenec lahko na podlagi tega javnega razpisa prejme znesek največ v višini 660,00 EUR oziroma
največ do višine zaprošenih sredstev.
VI. Določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena javna sredstva porabljena
Sredstva, dodeljena upravičencem na podlagi tega javnega razpisa, morajo biti porabljena v letu 2019,
torej do vključno 31. 12. 2019, in izključno za namene, za katere bodo dodeljena.
VII. Prijave na javni razpis (vloge)
1. Vsebina prijave:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora
vsebovati vsa zahtevna dokazila oziroma izjave, s katerimi podpisnik le-teh jamči za izpolnjevanje pogojev.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot formalno popolna. Obrazcev iz razpisne dokumentacije ni
dovoljeno vsebinsko spreminjati.
Občina bo v skladu z načelom gospodarnosti razpolaganja s proračunskimi sredstvi, v primeru prejema več
vlog, ki se bodo vsebinsko nanašale na isto aktivnost in bodo prejete s strani različnih prijaviteljev
(soorganizatorjev iste aktivnosti), aktivnost sofinancirala zgolj enkrat.
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Sredstva bodo v skladu z razpisnimi pogoji dodeljena tistemu izmed več prijaviteljev, ki bo prvi oddal vlogo
za dodelitev sredstev za predmetno aktivnost.
Prijavitelji, ki bodo poslali oziroma oddali formalno nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. V
dopisu bo določen rok za dopolnitev vloge oziroma rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ga morajo prijavitelji
upoštevati. Vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo ustrezno dopolnili, ne bodo obravnavane.
Takšne vloge bodo kot formalno nepopolne s sklepom zavržene.
2. Rok za predložitev prijave:
Skrajni rok za predložitev vloge za dodelitev sredstev je 30. 10. 2019 do 15.00 ure oziroma do porabe
sredstev.
Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo prispele na sedež občine (vložišče) do skrajnega roka
za predložitev prijave oziroma do porabe sredstev.
Vloge, ki bodo prispele po skrajnem roku za predložitev vloge (prijave) ter vloge, ki bodo prispele pred
skrajnim rokom za predložitev vloge, vendar v času, ko bodo proračunska sredstva že porabljena, ne bodo
obravnavane. Takšne vloge bodo s sklepom zavržene in vrnjene pošiljatelju.
Prijavitelji lahko svoje prijave oddajo tekom celotnega obdobja odprtega javnega razpisa, saj se bodo
prijave obravnavale v dveh zaporednih terminih vse do porabe sredstev oziroma do skrajnega roka za
predložitev vloge.
V primeru porabe proračunskih sredstev pred skrajnim rokom za predložitev prijav, bo občina objavila
obvestilo o zaključku javnega razpisa.
3. Način predložitve prijave:
Prijava na razpis, ki mora vsebovati vse obrazce iz razpisne dokumentacije pod točko IV. »Prijava«, mora
biti oddana v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti prilepljen izpolnjen Obrazec št. 1: »Ovojnica« iz
razpisne dokumentacije javnega razpisa.
Prijave, katerih pisemske ovojnice ne bodo ustrezno označene ali pravilno izpolnjene in iz njih ne bo
mogoče razbrati, na kateri javni razpis se nanaša, ne bodo obravnavane. Takšne vloge bodo s sklepom
zavržene in praviloma neodprte vrnjene pošiljatelju.
Za ponudbe, ki bodo oddane po pošti in zaradi kakršnikoli razlogov ne prispejo v vložišče, Občina Ivančna
Gorica ne odgovarja.
4. Vložišče:
Vloge morajo biti poslane priporočeno po pošti ali osebno oddane na sedežu občine: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
Prijave ni dopustno oddati po elektronski pošti. Prijave, prejete na uradni ali drug elektronski naslov občine
ali člana komisije, se ne bodo obravnavale.
5. Pravno obvestilo
Oddaja prijave (vloge) pomeni, da prijavitelj soglaša z vsemi pogoji in določili javnega razpisa ter sprejema
in v celoti soglaša z vzorcem pogodbe o pokroviteljstvu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, zato
parafiranega vzorca pogodbe o pokroviteljstvu ni potrebno priložiti prijavi/vlogi.
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VIII.

Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev

Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo potekalo po naslednji predvideni časovni dinamiki:
-

prvo odpiranje vlog: dne 28. 6. 2019;

-

drugo odpiranje vlog: dne 10. 9. 2019

-

tretje oziroma zadnje odpiranje vlog: dne 4. 11. 2019.

V primeru predčasnega izčrpanja proračunskih sredstev, drugo odpiranja vlog iz zgornje predvidene
časovne dinamike, ne bo izvedeno. Vloge, ki bodo prispele po izčrpanju proračunskih sredstev, ne bodo
obravnavane in bodo s sklepom zavržene.
V prvem roku za odpiranje vlog, se bodo obravnavale vloge, ki bodo prispele na sedež občine (vložišče)
najkasneje na dan odpiranja vlog do 10.00 ure in sicer v vrstnem redu glede na:
-

datum in uro oddaje prijave priporočeno po pošti (za prijave, poslane priporočeno po pošti),

-

datum in uro oddaje prijave v vložišču občine (za prijave, oddane osebno v vložišču).

Vloge, ki bodo prispele na sedež občine (vložišče) na dan odpiranja vlog po 10.00 uri in vloge, ki bodo
prispele v naslednjih dneh, bodo obravnavane na drugem naslednjem terminu za odpiranje vlog (razen
vloge, ki bodo prispele po skrajnem roku za odpiranje vlog ter vloge, ki bodo prejete po izčrpanju
proračunskih sredstev).
Odpiranje vlog bo opravila komisija, pristojna za vodenje postopka dodelitve sredstev, in imenovana s
strani župana občine.

IX. Postopek dodelitve sredstev in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Na dan posameznega odpiranja vlog (prijav), bo komisija vloge, ki bodo prispele do 12. ure tega dne in
bodo ustrezno označene, odprla in pregledala njihovo vsebino. Prijavitelje, ki bodo oddali formalno
nepopolne vloge, bo komisija pozvala k dopolnitvi. Vloge, ki v pozivnem roku ne bodo dopolnjene, bodo s
sklepom zavržene. Formalno popolne vloge bo komisija ovrednotila v skladu z merili za sofinanciranje in pri
tem upoštevala pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati. Na podlagi predloga upravičencev do
finančnih sredstev, ki ga bo izdelala komisija in glede na razpoložljiva proračunska sredstva, bodo izdani
sklepi o izboru in obvestila o neziboru. Sklepi o izboru in obvestila o neizboru bodo izdani najkasneje v roku
30 dni od dneva odpiranja vlog. Prijavitelji imajo pravico do pritožbe, ki jo morajo vložiti v roku 15 dni od
prejema sklepa.
Upravičencem, ki bodo odobrena finančna sredstva, bodo poslane pogodbe o pokroviteljstvu. Upravičenci
morajo podpisane pogodbe vrniti na občino (osebno ali po pošti) v roku 8 delovnih dni od prejema
pogodbe o pokroviteljstvu. V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne
zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je
umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev. Občina Ivančna Gorica bo z upravičencem, ki bo v roku vrnil
pogodbo, sklenila pogodbo o pokroviteljstvu, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
X. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom in pridobitev razpisne
dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji pridobijo:
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-

na spletni strani Občine Ivančna Gorica. www.ivancna-gorica.si ali
v vložišču Občine Ivančna Gorica vsak delovni dan v času poslovnih ur.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in prijavo na javni razpis, lahko prijavitelji pridobijo
na Občini Ivančna Gorica vsak delovni dan, ali po tel. št. 01 78 12 101 ali na e-mail naslov:
tatjana.markelj@ivancna-gorica.si .

Številka: 430-0018/2019-2
Datum: 14. 5. 2019
Dušan Strnad, župan
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