Občina Brežice

JR – poletne prireditve – 2015

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POLETNIH PRIREDITEV IZVEN MESTA BREŽICE V
LETU 2015

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
A. Besedilo javnega razpisa
B. Priloge:
1. Merila za izbor in vrednotenje projektov,
2. Instruktivni obrazec za prijavo: Podatki o prijavitelju in splošna izjava (OBR-1PP) ter
Prijava na javni razpis (OBR -2PP),
3. Vzorec pravilno izpolnjene kuverte za oddajo prijave,
4. Vzorec pogodbe,
5. Instruktivni obrazec za izdelavo poročila o izvedbi: Poročilo (OBR – 3PP).

Pojasnilo posameznih elementov razpisne dokumentacije:
Besedilo javnega razpisa določa pogoje, roke in način oddaje vlog.
Pravilnik določa pravila izvedbe, ocenjevanja in odločanja o vlogah ter opozarja na pravne
predpise, ki se uporabljajo pri ocenjevanju in odločanju o vlogah.
Merila za izbor in vrednotenje projektov podrobno prikazujejo kriterije in merila, ki se upoštevajo
pri ocenjevanju vlog.
Instruktivni obrazci so obrazci, ki omogočajo enostavnejšo prijavo, saj vodijo prijavitelja skozi
prijavo, zajemajo vse potrebne podatke za popolno vlogo in opozarjajo na obvezne priloge.
Opozorilo:
1. Vlogo, pogodbo in poročilo mora podpisati prijavitelj, kar je v primeru pravne osebe (zavod,
društvo ipd.) njen zakoniti zastopnik (npr. predsednik društva, direktor zavoda ipd).
Navedene dokumente lahko podpiše tudi pooblaščena oseba, če jo za to pooblasti zakoniti
zastopnik in če je pooblastilo priloženo vlogi,
2. Vlog ne spenjajte v mapo ali spiralo,
3. Priloge oštevilčite.
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Na podlagi 1. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in 6. člena Odloka o
proračunu Občine Brežice za leto 2015 (Uradni list RS, št. 26/15) in 5. člena Pravilnika o
sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev (Uradni list RS, št. 10/14) občina
Brežice objavlja
JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE POLETNIH PRIREDITEV IZVEN MESTA BREŽICE V LETU 2015
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
2. Predmet javnega razpisa: športne, kulturne, turistične, humanitarne, strokovne, družabne
prireditve organizirane izven območja krajevne skupnosti Brežice, ki se bodo odvijale v času
od 1.6.2015 in 30.9.2015 (v nadaljevanju: projekti).
Do sofinanciranja niso upravičeni profitni projekti in vse prireditve, katerih uporabniki morajo
poravnati ceno vstopnice razen, če je 80% vrednosti vstopnice namenjenih v humanitarne
namene.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
a) Na razpis se lahko prijavijo društva, zavodi in neprofitne organizacije, ki imajo sedež na
območju občine Brežice.
b) Prireditev je organizirana izven območja krajevne skupnosti Brežice in se bo odvijala v
času od 1.6.2015 do 30.9.2015.
c) Projekt ni predmet sofinanciranja iz drugih proračunskih postavk oziroma razpisov.
4. Vrednost razpisa: 6.300,00 EUR.
5. Merila za izbor projektov:
 Pomembnost projekta
 Trajanje projekta
 Razsežnost





Št. obiskovalcev
Povezanost z lokalnim okoljem
Finančna konstrukcija

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji - Merila za izbor in vrednotenje
projektov (Priloga 1).
6. Vsebina vloge:
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1) Obrazec 1PP - Podatki o prijavitelju in splošna izjava
2) Obrazec 2PP - Prijava na javni razpis - podatki o projektu z zahtevanimi prilogami
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži
pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo.
Prijaviteljem vlog ni potrebno oddati na priloženih instruktivnih obrazcih (Priloga 2), mora pa
vloga vsebovati vse vsebinske elemente v enakem zaporedju kot instruktivni obrazci.
7. Rok izvedbe: Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015.
8. Rok za predložitev vlog in način predložitve: Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno
pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, najkasneje do vključno 15.5.2015.
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Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali v glavni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur.
Vloge morajo biti oddane pisno v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za
sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice za leto 2015«.
Na kuverti mora biti naveden naslov prijavitelja, kot to določa priloženi vzorec kuverte (Priloga
3). Vloge, ki bodo prispele v nezaprti kuverti in ne bodo ustrezno označene bodo s sklepom
zavržene.
9. Odpiranje in obravnava vlog:
1) Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
2) Odpiranje vlog bo komisija opravila najkasneje v roku 8 dni po izteku roka za oddajo vlog
na javni razpis. Odpiranje vlog ne bo javno.
3) V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v 8 dneh
od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo v roku 5 dni. V primeru, da je
prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene,
vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4) Prepozno prispele vloge in vloge oddane pred začetkom objave Javnega razpisa za
koledarsko leto bodo s sklepom zavržene, neutemeljene vloge (vloge, ki ne ustrezajo in ne
izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril) pa bodo zavrnjene.
5) Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija presojala in ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
10. Izid razpisa:
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja
vlog. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju projektov (Priloga 4) v
okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. Sklepanje pogodb z izbranimi prijavitelji se opravi
v 8 dneh od dokončnosti sklepa o izboru. Če kateri od prijaviteljev v roku 8 dni od vročitve
pogodbe le-te ne podpiše, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev sredstev ter posledično
direktor občinske uprave izda sklep o ustavitvi postopka.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in mu razpisna
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema
sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila ocenjevanja vlog. Prepozno vložene pritožbe se
zavržejo. Pritožba se lahko poda ustno na zapisnik ali pisno na naslov Občina Brežice, CPB
18, 8250 Brežice. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
11. Izplačilo sredstev dodeljenih po razpisu: Prijaviteljem bodo sredstva, dodeljena po razpisu,
izplačana po predložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu mora biti priloženo vsebinsko
in finančno poročilo o izvedenem projektu z dokazili o realizaciji, skladno z vsebino in
zaporedjem instruktivnega obrazca (Priloga 5) Poročilo o porabi sredstev (OBR – 3PP).
V primeru, da poročilo ne bo oddano v 30 dneh od izvedbe projekta, prijavitelju ugasne pravica
do sofinanciranja in se s sklepom postopek ustavi.
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Dokazila o realizaciji so: promocijski material, vabila, fotografije, letaki, objave v medijih in
dokazila o upravičenih stroških (računi in različna potrdila) za:
 najem prostorov,
 najem opreme,
 honorar za izvajalce,
 stroških materiala,
 stroških promocije (tisk, izdelava letakov, brošur, biltenov, radio oglasi, časopisni oglasi),
 stroški javnega prevoza (avtobus, vlak), v primeru potovanja v tujino se prizna 50%
stroškov prevoza
 stroških administracije (Pošta, Telekom).
 Strošek pogostitve (do največ 50%), v primeru pogostitve gostov ob jubileju prijavitelja in
mednarodnih dogodkih. Strošek pogostitve ne sme preseči 10,00 EUR/osebo.
Vloge komisija oceni na podlagi meril in na podlagi točk določi vrednost sofinanciranja, ki pa
ne sme presegati 1000,00 EUR/prijavitelja.
Prejemniki sredstev morajo v tiskanih medijih navajati, da je Občina Brežice sofinancer ali pa
na drugih propagandnih materialih objaviti logotip Občine Brežice.
V kolikor bo upravičenec v poročilu izkazoval nižjo vrednost od celotne vrednosti projekta, se
bo znesek sofinanciranja zmanjša za delež primanjkljaja.
Kontrola koriščenja namenskih sredstev in vpogled v dokumentacijo bo Občina opravila, v
kolikor bo prišlo do več kot 20% odstopanja med končno finančno vrednostjo in vrednostjo
projekta v podani prijavi.
V primeru ugotovitve neupravičene razlike med končno finančno vrednostjo in vrednostjo
projekta v podani prijavi, se bo odobren znesek po pogodbi znižal za delež odstopanja.
12. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka (15.5.2015) dosegljiva na
spletni strani občine Brežice (www.brezice.si) ali na Občini Brežice, CPB 18, 8250 Brežice v
Kabinetu župana.
13. Kontakt: dodatne informacije posreduje Vesna Kržan, tel. 07/ 62 05 508, e-naslov:
vesna.krzan@brezice.si.
Številka: 407-15/2015
Datum: 16.4.2015

župan
Občine Brežice
Ivan Molan
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