Na podlagi Pravilnika o dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo
kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 25/15),
v skladu z Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17) ter v
skladu z Letnim programom kulture v Občini Kobarid za leto 2017 objavlja Občina Kobarid,
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

JAVNI RAZPIS
O DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PRIREDITVE
IN DRUGE AKTIVNOSTI,
KI POSPEŠUJEJO KULTURNI, ŠPORTNI IN
TURISTIČNI RAZVOJ TER PROMOCIJO OBČINE KOBARID

Številka: 322-0005/2017
Kobarid, 9. 3. 2017
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Vsebina javnega razpisa:
- predmet javnega razpisa,
- opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
- višina razpoložljivih finančnih sredstev,
- pogoji in točkovno ovrednotena merila, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
- navedba dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k prijavi,
- rok in način vložitve vloge ter naslov, na katerega se vloge vložijo,
- predvideni rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet sofinanciranja so aktivnosti, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki,
namenjeni širši javnosti, na katerih sodelujejo različni kulturni, športni in turistični akterji ter
z njimi pospešujejo kulturne, športne in turistične programe ter promocijo občine. Mednje
spada organizacija in izvedba:
- kulturnih aktivnosti (koncerti, predstave, razstave, proslave, okrogle mize, delavnice in
druge prireditve, ki prispevajo k obogatitvi kulturnih dejavnosti na lokalni in širši
ravni),
- športno-rekreativnih aktivnosti,
- aktivnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine na lokalni in širši ravni
(festivali, sejmi, karnevali, delavnice, …).
Upravičenci, ki prejmejo sredstva iz občinskega proračuna so dolžni v svojih
promocijskih gradivih navesti, da je aktivnost sofinancirala Občina Kobarid in
aktivnost uvrstiti v občinski koledar dogodkov.
2. Opredelitev pogojev in upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis
- pravne osebe (krajevne skupnosti, društva, klubi, zavodi in njim sorodne neprofitne
institucije, gospodarske družbe, fizične osebe z registrirano dejavnostjo) s sedežem v
občini Kobarid,
- pravne osebe iz prejšnje alineje tega člena s sedežem izven občine Kobarid, če
aktivnost izvedejo na območju občine Kobarid,
- delujejo vsaj eno leto.
3. Višina razpisanih sredstev in rok za porabo sredstev
Sredstva za objavljeni razpis so, v skladu s Proračunom Občine Kobarid za leto 2017,
zagotovljena na proračunski postavki 1871, v višini 8.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena in računi plačani v obdobju od 11. 11. 2016 do 10.
11. 2017.
Poročilo o realizaciji celotnega programa in dokazila o namenski porabi sredstev
izvajalec posreduje naročniku najkasneje do 15. novembra 2017. Naročnik bo sredstva na
podlagi podpisane pogodbe in priloženega zahtevka s plačanimi računi in dokazili o plačilu,
nakazal na transakcijski račun izvajalca.
4. Točkovno ovrednotena merila, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Merila za vrednotenje aktivnosti so ovrednotena s točkami in so izhodišče za sofinanciranje.
Merila in točkovanje se izvede v skladu z 16. členom Pravilnika o dodeljevanje sredstev za
prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter
promocijo Občine Kobarid
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5. Navedba dokumentacije, ki jo morajo prijavitelji priložiti k prijavi:
- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Obr.1,
- izpolnjen, podpisan in žigosan osnutek pogodbe.
6. Rok in način vložitve vloge ter naslov, na katerega se vloge vložijo
Rok za oddajo prijav: 31. 3. 2017
(v primeru priporočeno poslane pošiljke velja datum poštnega žiga).
Naslov za oddajo: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
Prijavo je potrebno poslati priporočeno po pošti ali jo v poslovnem času oddati osebno v
tajništvu občinske uprave.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
- polni naslov pošiljatelja,
- polni naslov prejemnika,
- pripis: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS PRIREDITVE 2015«
Priporočamo uporabo priložene ovojnice.
7. Predvideni rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa
Predlog razdelitve sredstev bo izdelan v roku 30 dni od dne, ko se izteče rok za prijavo na
razpis.
Postopek javnega razpisa vodi pet članska komisija, ki jo imenuje župan. Sestavljena je iz
dveh članov odbora (član Odbora za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti in
član Odbora za turizem in šport) in treh članov iz občinske uprave (področje kulture, športa,
turizma).
Sklep o razdelitvi sredstev sprejme občinska uprava občine. Na podlagi dokončnega sklepa o
razdelitvi sredstev, župan z izbranimi upravičenci sklene pogodbo o sofinanciranju, s katero
se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem in koriščenjem občinskih
sredstev.
8. Informiranje kandidatov
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo prek tel.: 05 38 99 226 vsak
delavnik med poslovnim časom ali preko e-pošte: natasa.hvala-ivancic@kobarid.si.

Občina Kobarid
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