Na podlagi Odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2018 (Uradni list RS, št. 15/17 in 75/17),
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb1) in Pravilnika o sofinanciranju aktivnosti turističnih društev v Občini Kobarid (Uradni list RS, št.
24/10) Občina Kobarid objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI
TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI KOBARID
V LETU 2018

Številka: 322-0005/2018
Datum: 9.4.2018
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OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPISU
I. NAROČNIK
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

II. PREDMETJAVNEGA RAZPISA
Sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev v občini Kobarid za leto 2018, ki imajo sedež na območju
občine Kobarid in delujejo na področju spodbujanja razvoja turizma v občini.

III.VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje aktivnosti turističnih društev v občini Kobarid za leto 2018 je
12.500,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v Proračunu Občine Kobarid za leto 2018 in sicer na postavki: 1437
- Investicije v turistično infrastrukturo - TD.

IV. NAMEN SREDSTEV IN UPRAVIČENCI
Namen sofinanciranja so v letu 2018 aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
1. projekti društev;
2. spodbujanje rednega delovanja društva;
3. spodbujanje članstva.
Predmet sofinanciranja ne bodo:
 sredstva za investicije v prostore društev in zvez,
 programi oz. projekti, ki so sofinancirani iz drugih postavk občinskega proračuna.
Upravičenci do sredstev so društva, ki imajo sedež v občini Kobarid ter imajo v ustanovitvenem aktu določeno
turistično dejavnost na območju občine Kobarid in izpolnjujejo naslednje pogoje:






da so registrirana po Zakonu o društvih,
da imajo sedež in izvajalsko aktivnost na območju občine Kobarid,
da imajo urejeno članstvo,
da delujejo najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa,
da predložijo veljavno letno poročilo za preteklo leto.

V. ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA
Prosilci morajo k vlogi na javni razpis priložiti:
 Prijavni obrazec,
 Letno poročilo društva za leto 2017,
 Pregledna vsebinska in finančna predstavitev programa aktivnosti za leto 2018,
 Izpolnjen Obrazec A: PRIJAVA PROJEKTA ,
 Izpolnjen Obrazec B: PRIJAVA ZA SREDSTVA ZA REDNO DELOVANJE DRUŠTEV,
 Izpolnjen Obrazec C: SEZNAM ČLANOV DRUŠTVA,
 Izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa,
 izjavo o kandidiranju na razpoložljiva sredstva za redno delovanje društev (za društva z več
dejavnostmi),
 podpisan in žigosan vzorec pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

VI. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV
1. Merila za dodelitev sredstev
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Merila so določena v javnem razpisu in so ovrednotena v točkah. Sredstva se razdelijo glede na doseženo
število točk in višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
Razpoložljiva sredstva se delijo po aktivnostih v naslednjem razmerju:
1. do 60% (7.500,00EUR) na podlagi predloženega in finančno ovrednotenega programa za
največ 2 prijavljena projekta na posamezno društvo,
2. do 32% (4.000,00 EUR) za redno delovanje društev,
3. do 8 % (1.000,00 EUR) na podlagi članstva.
Število točk, ki jih posamezna vsebina ali projekt posamezne aktivnosti pridobi, se pomnoži z izračunano
vrednostjo točke. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega
števila točk ovrednotenih aktivnosti in projektov vseh izbranih upravičencev po naslednji formuli:
vrednost točke = proračunska sredstva za aktivnost / vsota točk aktivnosti.
Dodeljena sredstva za posamezni projekt se ne sme prenašati na drug prijavljen projekt.
Redno delovanje
Do razpoložljivih sredstev za redno delovanje, so upravičena društva, ki imajo sedež v Občini Kobarid ter imajo
v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost na območju Občine Kobarid.
Društva, ki so registrirana za več dejavnosti, se za razpoložljiva proračunska sredstva za redno delovanje
društev lahko prijavijo le na en javni razpis Občine Kobarid.
Prijava upravičenca za redno delovanje je ovrednotena z 1 točko.
Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in števila prijav upravičencev za
delovanje po naslednji formuli:
vrednost točke = proračunska sredstva za delovanje / število prijav upravičencev za delovanje.
Članstvo
En član društva je ovrednoten z 1 točko.
Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev za članstvo in števila prijavjenih
članov vseh upravičencev po naslednji formuli:
vrednost točke = proračunska sredstva za članstvo / število prijavljenih članov upravičencev.
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Merila za sofinancirane aktivnosti v letu 2018
SOFINANCIRANE AKTIVNOSTI V LETU 2018

ŠTEVILO TOČK

1. Sofinanciranje prijavljenih programov oz. projektov društev

a.
b.
c.
a.
b.

a.
b.
c.
a.

b.
c.
d.

a.

Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanja okolja
Urejanje in vzdrževanje kolesarskih poti, sprehajalnih in ostalih
do 50
tematskih poti
Urejanje in vzdrževanje razgledišč, piknik prostorov, vzdrževanje
turistične signalizacije
do 50
Čistilne akcije
do 50
Delavnice in predavanja s področja turizma
Organiziranje delavnic za otroke in mladino
do 25
Organiziranje drugih delavnic, predavanj, predstavitev
Promocija in informativna dejavnost
Predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah v Sloveniji (samo število predvidenih predstavitev, kraje
predstavitev navedite v programu aktivnosti)

do 25

Predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah v tujini
Izdajanje promocijskega materiala
Spodbujanje lokalnega prebivalstva
Organizacija in izvedba raznih natečajev
Organizacija oziroma sodelovanje pri projektih, ki pri skupni izvedbi
povezujejo več turističnih in drugih društev ter drugih subjektov v
občini in izven občine
Organizacije ocenjevanja urejenosti domačij, kmetij, podjetij in naselij

do 50
do 25
do 25

do 50
do 50

Ohranjanje starih šeg in navad (običajev) in spodbujanje k
ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti
Izobraževanje, izpopolnjevanje kadrov za pospeševanje turizma
Organiziranje strokovnih ekskurzij, ki se nanašajo na področje
delovanja društva

b.
Oblikovanje nove turistične ponudbe (programov)
c.
Izobraževanje članov društva
2. Sofinanciranje rednega delovanja društev
a.
Redno delovanje (tekoči stroški društva)
3. Spodbujanje članstva (število članov v društvu)

a.

do 15

do 50

do 50
do 100
do 15

Sredstva / število
prijav upravičencev
za delovanje
Sredstva / število
prijavljenih članov
upravičencev

Število članov

VII. VIŠINA SOFINACIRANJA
Višina sofinanciranja bo odvisna od izpolnjevanja meril, ki obravnavajo programe aktivnosti in projekte društev.
Občina Kobarid bo sofinancirala aktivnosti turističnih društev do največ 60% celotne vrednosti prijavljenih
aktivnosti.
Upravičeno obdobje izvajanja programov in projektov po tem javnem razpisu je od oddaje vloge na javni razpis
do vključno 15.11.2018.
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VIII. OSEBA, POOBLAŠČENA
DOKUMENTACIJI

ZA

POSREDOVANJE

INFORMACIJ

O

RAZPISNI

Vse podrobnejše informacije o javnem razpisu in razpisni dokumentaciji pridobite na Občini Kobarid, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid. Kontaktna oseba: Tomaž Skočir, tel: (05) 38-99-208.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka
na spletni strani www.kobarid.si.

IX. ROK ZA PRIJAVO IN NAČIN DOSTAVE
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo biti oddane v zaprti kuverti z nazivom vlagatelja ter
pripisom »Ne odpiraj – Vloga na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti turističnih društev v občini
Kobarid« osebno na vložišče Občine Kobarid v času uradnih ur ali po pošti na naslov: Občina Kobarid, Trg
svobode 2, 5222 Kobarid.
Priporočljivo je, da se vlagatelj poslužuje ovojnice, ki je priloga tega javnega razpisa. Na kuverti mora biti vidno
označen naziv vlagatelja.
Rok za dostavo zahtevka za izplačilo sredstev z dokumentacijo je do vključno 15.11.2018. Vzorec zahtevka
je priložen k razpisni dokumentaciji. Obvezne priloge so: izpolnjen zahtevek, opisno in slikovno gradivo o
izvedbi prijavljene aktivnosti ali projekta in dokazila o izvedbi le tega (kopije: računi, potni nalogi, avtorske
pogodbe itd.). Upravičenci za uveljavljanje stroškov delovanja predložijo dokazila o nastalih stroških v zvezi z
rednim delovanjem (stroški bančnih storitev, stroški vodenje računa, plačilo vodenja računovodstva, itd.).

ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS: do vključno ČETRTKA, 3.5.2018 (velja poštni žig).
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X. VZOREC POGODBE
Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, davčna številka 89371925, matična številka 5881463, ki
jo zastopa župan Robert Kavčič, (v nadaljevanju Občina),
in
Turistično društvo …………..,davčna številka …………., matična številka ……………..……….,
ki ga/jo zastopa …………………………………………………………..., (v nadaljevanju prejemnik)

skleneta
POGODBO
O SOFINANCIRANJU AKTIVNOSTI TURISTIČNEGA DRUŠTVA ZA LETO 2018
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
 da so v Proračunu Občine Kobarid za leto 2018 na proračunski postavki 1437 – Sofinanciranje investicij
v turistično infrastrukturo – TD, predvidena finančna sredstva za sofinanciranje programov in projektov
turističnih društev;
 da je bil dne _______ objavljen Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti turističnih društev v občini
Kobarid (v nadaljevanju: razpis), katerega predmet je sofinanciranje programov turističnih društev, ki se
ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Kobarid;
 da se je upravičenec prijavil na razpis ter da je Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju: Komisija),
vlogo pregledala in ugotovila, da je popolna, pravočasna in da upravičenec izpolnjuje vse z razpisom
zahtevane pogoje za sofinanciranje programov in projektov;
 da za naložbe v turistično infrastrukturo najvišji znesek posameznemu upravičencu ne sme preseči 60%
upravičenih stroškov investicije (z DDV); 40% lahko predstavlja delo upravičenca;
 da je Občina na podlagi predloga Komisije s sklepom št. __________, z dne __________ upravičencu
odobrila sredstva v višini ____________ (z besedo: in 00/100 EUR).
2. člen
S to pogodbo Občina dodeljuje upravičencu finančna sredstva v višini ________ EUR. Dodeljena sredstva so
namenjena za programe upravičenca za leto 2018, ki morajo biti realizirani v obsegu in način, kot je
upravičenec določil v vlogi na javni razpis za leto 2018, in sicer:
Sklop
1.
2.
3.

Odobrena vrednost sofinanciranja
(v EUR)

Namen
Programi in projekti društva
Spodbujanje rednega delovanja
Članstvo
SKUPAJ
3. člen

Občina bo sredstva iz 2. člena te pogodbe nakazala na transakcijski račun upravičenca na podlagi predložitve
zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu morajo biti priložena dokazila (seznam članov, stroški v zvezi z
delovanjem društva, kopije računov in potrdila o plačilu računov ter poročilo o opravljenem delu) v roku 30 dni
po potrditvi zahtevka s strani Občine. Končni zahtevek za izplačilo sredstev mora vsebovati tudi poročilo
društva o delovanju in izvedbi programa s priloženimi dokazili o namenski porabi po tej pogodbi dodeljenih
sredstev.
Upravičenec je dolžan porabiti sredstva samo za namen, za katerega so mu bila dodeljena. Sredstva se med
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posameznimi projekti oz. programi ne smejo prenašati. Če sredstva porabi nenamensko, jih je dolžan vrniti v
Proračun Občine Kobarid skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
4. člen
Upravičenec se zavezuje:
 da bo realiziral program za leto 2018 v obsegu in na način, kot je to določil v vlogi na razpis za leto
2018;
 da ne bo brez soglasja občine Kobarid spreminjal obsega in kvalitete nalog, izhajajočih iz programa
dela;
 da bo sredstva, pridobljena s to pogodbo uporabil samo za namen, določen v 2. členu te pogodbe;
 da bo za naloge, ki izhajajo iz programa dela, navedenega v 2. členu te pogodbe, vodil ustrezno
dokumentacijo in omogočil Občini oziroma njenemu pooblaščencu spremljanje in nadziranje izvajanja
te pogodbe;
 da bo namensko porabil dodeljena sredstva;
 da bo po tej pogodbi dodeljena sredstva porabil do 15.11.2018, in da bo do tega datuma na Občino
dostavil zahtevke za izplačilo sredstev s prilogami, kajti kasneje dani zahtevki ne bodo upravičeni do
povračila sredstev;
 da bo najkasneje do 15.11.2018 Občini predložil poročilo društva o izvedbi programa s priloženimi
dokazili o namenski porabi po tej pogodbi dodeljenih sredstev.
Zaradi nadzora nad namensko porabo po tej pogodbi dodeljenih sredstev ima Občina pravico kadarkoli preveriti
namenskost njihove porabe.
5. člen
Upravičenec se strinja, da mora s sklepom odobrena in že izplačana sredstva na podlagi te pogodbe vrniti
skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, navedenimi v zahtevku za vračilo sredstev, v roku 8 dni od vročitve
zahtevka, če jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih podatkov v vlogi in/ali zahtevku ali na podlagi
neverodostojne dokumentacije, ali če jih je uporabil v nasprotju z določili sklepa in pogodbe, ali če sredstva ni
porabil za namen, za katerega so mu bila dodeljena.
V primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, upravičenec ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
dodeljevanja sredstev za turistično infrastrukturo in ostale programe TD v občini Kobarid še eno leto po vračilu
vseh nezakonito pridobljenih oziroma nenamensko porabljenih sredstev skupaj s pripadajočimi zakonskimi
obrestmi.
6. člen
Morebitne spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.
7. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa je za
reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče.
8. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja od podpisa pogodbe.
9. člen
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme en (1) izvod Občina, en (1) izvod pa
upravičenec.
Datum: _______________

Datum: _______________

OBČINA KOBARID
Župan
Robert Kavčič

UPRAVIČENEC
Ime in priimek predsednika/ce
__________________________
(podpis in žig)
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XI. VZOREC ZAHTEVKA ZA SOFINANCIRANJE
Zahtevek za izplačilo občinskih sredstev s prilogami mora biti dostavljen na Občino Kobarid do 15.11.2018.

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV

Ime in priimek/naziv vlagatelja: _________________________________________
Davčna številka: __________________________
Naslov/sedež: ____________________________
Ulica/hišna št.: ___________________________
Poštna št./kraj: ___________________________

Datum: _______________________

OBČINA KOBARID
Trg svobode 2
5222 KOBARID
ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
1,

2,

3,

KONČNI (ustrezno obkroži!)

Na podlagi sklepa št. ________________ z dne ____________ ter Pogodbe o sofinanciranju št. ________________,
prosimo za nakazilo odobrenih sredstev v skupni višini: _______________EUR, in sicer za izvedbo/namen
________________________________________________________.
Izjavljamo*,
1.

da vse kopije dokazil ustrezajo originalom,

2.

da so gradbena dela izvedena v skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in
varstvu okolja,

3.

da je projekt / program / naložba zaključena.

* ustrezno označi in izpolni
Priloge:
Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja (dokazila v zvezi z delovanjem društva, kopije računov in potrdil o plačanih
računih, poročilo o opravljenem delu, slikovno gradivo o izvedbi prijavljene aktivnosti oz. projektov).
Upoštevajo se računi in potrdila o plačilu do 15.11.2018.
Ob oddaji zahtevka mora vlagatelj v primeru zahteve pristojnega organa Občinske uprave na vpogled predložiti
tudi originalne izvode računov!

žig:

Podpis odgovorne osebe:
____________________
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Seznam računov z ovrednotenim prostovoljnim delom (PRILOGA ZAHTEVKA)
Zap.št.

Št. računa

Znesek v
€

Prostovoljno delo
Št. ur

Opis namena oz. na katero aktivnost
ali projekt se navezuje račun

Znesek

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
SKUPAJ:
Ura prostovoljnega dela je ovrednotena na 4,0 EUR/uro.
Rok za dostavo zahtevka z vso potrebno dokumentacijo je do vključno 15.11.2018. Obvezne priloge so:
izpolnjen zahtevek, dokazila v zvezi z delovanjem društva, opisno ali slikovno gradivo o izvedbi prijavljene
aktivnosti ter projektov in dokazila o izvedbi le tega (kopije: računi, potni nalogi, avtorske pogodbe itd).

XI. ODPIRANJE VLOG
Vloge bo obravnavala petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Kobarid (3 člani Odbora za
turizem, 2 člana Občinske uprave). Odpiranje vlog, ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in se bo izvajalo
po izteku roka za prijavo na javni razpis.
V primeru nepopolnih vlog, bodo prijavitelji pozvani, da v roku 5 (pet) dni svojo vlogo ustrezno dopolnijo. V
kolikor vloga v določenem roku ne bo ustrezno dopolnjena, bo zavržena kot nepopolna.

XII.OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Upravičenci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh po izteku roka za prijavo na javni
razpis. Z izbranimi upravičenci javnega razpisa bodo sklenjene pogodbe po pravnomočnosti sklepa o izboru.
Robert Kavčič, l.r.
župan Občine Kobarid
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