OBČINA LOŠKA DOLINA

Številka 144

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 29. 01. 2020

Skladno z Odlokom o proračunu Občine Loška dolina za leto 2020 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 143 z dne 24. 01. 2020) in na podlagi
Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja prireditev v občini Loška dolina (št.: 007-3/2014 z dne 17. 06.2014), Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev v občini Loška dolina v letu 2020
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev, ki jih izvedejo prijavitelji sami
ali pa ti sodelujejo na prireditvi na območju občine Loška dolina oziroma je
prireditev namenjena občanom občine Loška dolina in je v interesu občine
Loška dolina. Izjemoma se lahko sofinancira tudi prireditve izven občine
Loška dolina, če izvedba bistveno pripomore k promociji občine.

leto. Višini sofinanciranja posamezne prireditve je odvisna od skupnega
števila zbranih točk in vrednosti točke.
5. VSEBINA PRIJAVE
Vlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki
so navedene v razpisnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji od objave razpisa dobijo na sedežu Občine Loška dolina, v času uradnih
ur in na spletni strani www.loska-dolina.si
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem roku oz.
ne bodo izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom kot brezpredmetne zavržene.

Prireditve izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa občine Loška dolina ne morejo biti predmet sofinanciranja tega razpisa. Prijavitelj mora najprej izkoristiti vse možnosti za
pridobitev sredstev sofinanciranja iz drugih namenskih postavk oziroma
razpisov. V kolikor je bil v istem koledarskem letu že objavljen razpis za sofinanciranje iz drugih proračunskih postavk, kamor po namenu oziroma vsebini sodi predmet prijaviteljeve vloge in se prijavitelj na ta razpis ni prijavil,
ni upravičen do sofinanciranja prireditve.

6. ROK ODDAJE IN OBVEŠČANJE
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stri trg pri Ložu v zaprti ovojnici s pripisom »Javni
razpis- prireditve 2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv
in naslov pošiljatelja.
Rok za prijavo na razpis je do dne 06. 04. 2020 oziroma zadnji dan tega
roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Prepozno prispele in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 30 dni od zaključka razpisa.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 5
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v
navedenem roku, se zavržejo.

2. POGOJI in UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze, ki izvedejo ali sodelujejo na prireditvi.
Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci navedeni v prvem odstavku
2. točke razpisa, ki:
- so registrirani po veljavni zakonodaji za opravljanje dejavnosti, za katero
se prijavljajo in je prireditev po presoji komisije v javnem interesu občine;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in osnovne pogoje
za realizacijo načrtovanih prireditev;
- je njihova dejavnost neprofitna;
- niso prejeli sredstev v ta namen iz občinskega proračuna;
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje
župan. Prijave bodo ocenjene na podlagi Pravilnika ter meril in kriterijev.
Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu razpisa.
Z izvajalci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja prireditev bodo podpisane
pogodbe.
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.: 01 70-50-679
e-pošta: danica.zrim@loskadolina.si.

Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, niso namenjena aktivnostim
političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.
3. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu je
določena v Proračunu občine Loška dolina za leto 2020 v znesku 3.300,00
EUR in sicer na proračunski postavki 04012-sofinanciranje prireditev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
4. MERILA IN KRITERIJI
Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede pomena prireditve, vrsta prireditve ter finančne konstrukcije. Podrobnejša merila in kriteriji so
opredeljena v razpisni dokumentaciji. Prireditve se točkujejo, vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano
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Na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 48 z dne 23. 11. 2007), občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v občini Loška dolina za leto 2020
1. Sofinancer: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu.

6. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje programov organizacij
na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za
leto 2020 znaša 11.650,00 EUR in sicer za organizacije, ki imajo sedež
izven Upravne enote Cerknica v višini 1.650,00 EUR in za organizacije, ki
imajo sedež v Upravni enoti Cerknica v višini 10.000,00 EUR.

2. Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina za leto 2020.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva so
lahko:
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije,
ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,

7. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini
Loška dolina za leto 2020« in priložijo vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa na spletni strani Občine Loška dolina. Prevzame se jo lahko tudi osebno – kontaktna oseba Danica Zrim- tel. 70 50 679 ali na spletni strani Občine
Loška dolina: http://www.loskadolina.si, do roka za oddajo vlog.

- organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da
bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,

8. Rok za predložitev prijav je do dne 23. marca 2020 oziroma zadnji dan
tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke.

- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da
v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na
značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki
ogrožajo socialni položaj invalidov,

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami se pošlje v zaprti ovojnici
oz. odda na naslov: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis
»NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PROGRAMI SOCIALA, ZDRAVSTVO 2020«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.

- druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov
občine Loška dolina.

10. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 15 dni od
zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se
zavržejo.

4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :
- da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega
varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
- da aktivno delujejo najmanj eno leto,

11. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene pogodbe.

- da imajo sedež ali podružnico v občini Loška dolina oziroma ne glede
na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Loška dolina,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
- da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki
in odhodki izvajanja programa.
5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:
- sedež izvajalca,
- število članov iz občine Loška dolina,
- vsebino programa in
- stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje programov so podrobneje opredeljena v Pravilniku
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov organizacij na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Loška dolina.
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Skladno s proračunom Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 143 z dne 24. 01. 2020) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov drugih društev, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Loška dolina (št. 007-2/2014 z dne 19. 06. 2014),
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov drugih društev, ki so v širšem interesu
v občini Loška dolina v letu 2020
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje programov drugih društev, ki niso predmet drugih razpisov v občini Loška dolina ali financiranja iz drugih proračunskih postavk, so v širšem interesu in se izvajajo na območju občine Loška
dolina oziroma za občane Občine Loška dolina.

kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega
programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

Namen razpisa je dodelitev finančnih sredstev, ki jih zagotavlja Občina Loška dolina izvajalcem iz sredstev proračuna na osnovi sprejetih programov.
Sredstva, ki se bodo razdelila na podlagi tega razpisa , niso namenjena za
sofinanciranje:
- programov redne - obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
- investicij.

5. VSEBINA PRIJAVE
Vlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so
navedene v razpisnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji od
objave razpisa dobijo na sedežu Občine Loška dolina, v času uradnih ur in
na spletni strani www.loska-dolina.si
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem roku oz.
ne bodo izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom
kot brezpredmetne zavržene.

2. POGOJI in UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Upravičenci do sredstev so društva, ki ne spadajo na področje turizma, kulture, športa, mladine, sociale, zdravstva in humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: druga društva). Društva sofinancirana na podlagi tega pravilnika
niso upravičena do sredstev iz drugih razpisov.

6. ROK ODDAJE IN OBVEŠČANJE
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu v zaprti ovojnici s pripisom »Javni
razpis- druga društva 2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
naziv in naslov pošiljatelja.
Rok za prijavo na razpis je do dne 03. 04. 2020 oziroma zadnji dan tega
roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Prepozno prispele in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 30 dni od zaključka razpisa.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v
navedenem roku, se zavržejo.
Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje
župan. Prijave bodo ocenjene na podlagi Pravilnika ter meril in kriterijev.
Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu razpisa.
Z izvajalci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja programov bodo podpisane
pogodbe.
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.: 01 70-50-679
e-pošta: danica.zrim@loskadolina.si.

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
2. da imajo sedež ali podružnico v Občini Loška dolina oziroma da je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Loška
dolina;
3. imajo urejeno evidenco o članstvu;
4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
5. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih
sredstev.
3. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu je
določena v Proračunu občine Loška dolina za leto 2020 v znesku 3.300,00
EUR in sicer na proračunski postavki 18025-financiranje drugih društev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2020.
4. MERILA IN KRITERIJI
Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede na število vključenih članov izvajalca, kvalitete izvedbe predlaganega programa, obseg programa
ter finančno konstrukcijo programa. Podrobnejša merila in kriteriji so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in
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Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 29/2017) in 8. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122 in št. 141) občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa
za leto 2020 v občini Loška dolina
3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine programov športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport
1.4. Kakovostni šport
1.7. Športna rekreacija
1.8. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje športnih organizacij
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1 Druge športne prireditve

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
DŠ: SI78057370.
2. Pogoji sofinanciranja:
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška
dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122
in št. 141):
a) da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
b) da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti (velja za
društva),
c) da so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini Loška dolina in
v občini Loška dolina izvajajo program, s katerim kandidirajo na razpis,
najmanj eno leto,
d) imeti najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za društva),
e) imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
f) imeti urejeno zbirko članov s plačano članarino (velja za društva),
g) imeti zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj v obsegu 60
ur letno, razen če za posamezne programe v merilih ni drugače opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
h) izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov
i) izpolnjevati ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
j) da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni razpis izpolnili pogodbene obveznosti.

Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno opredeljene v
Letnem programu športa občine Loška dolina za leto 2020 (sprejet na 9.
redni seji občinskega sveta občine Loška dolina dne 23. 01. 2020).
4. Pogoji, merila, kriteriji in normativi, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v občini Loška dolina za leto 2020, so za razpisane
predvidne vsebine določeni v Letnem programu športa občine Loška dolina
za leto 2020 (sprejet na 9. redni seji občinskega sveta občine Loška dolina
dne 23. 01. 2020) in Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina
št. 121, popravek Odloka št. 122 in št. 141).
5. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
navedenih predvidenih programov športa je 39.000,00 EUR, proračunska
postavka 18010.

Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov, ki imajo
sedež v občini:
a) športna društva in klubi, ki izvajajo programe športa,
b) zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
c) zavodi na področju vzgoje in izobraževanja,
d) zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zasebni športni delavci in druge organizacije, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
e) ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so
splošno koristne in neprofitne ter
f) organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

6. Obdobje za porabo proračunskih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisni rok:
Rok za prijavo na razpis se zaključi 02. 03. 2020

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost
pred drugimi izvajalci programov športa.

8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje
- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 121,
popravek Odloka št. 122 in št. 141);
- Letni program športa občine Loška dolina za leto 2020 (sprejet na 9.
redni seji občinskega sveta občine Loška dolina dne 23. 01. 2020);
- besedilo javnega razpisa;
- vzorec pogodbe;
- prijavni obrazec in navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge.

Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne
programe.

Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji dobijo osebno na sedežu Občine Loška dolina vsak delovni dan med 800 in 1400 uro in
sicer od objave razpisa do 02. 03. 2020 in na spletni strani občine Loška
dolina na naslovu http://www.loskadolina.si/.

Izjemoma lahko kandidirajo na javnem razpisu tudi izvajalci, ki nimajo sedeža v občini, program pa izvajajo na območju občine in za člane iz občine
Loška dolina.
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Nepopolne prijave, netočno izpolnjene prijave ali netočno izpolnjene obrazce se bo izločilo iz nadaljnje obravnave.

Stari trg pri Ložu, 29. 01. 2020

Če vlagatelj vloge na dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30-dneh
od datuma, ko se zaključi razpisni rok.
Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega
programa športa.
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja
letnega programa športa. Ob izdaji odločbe se izbranega izvajalca pozove k
podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
Če se vlagatelj v osmih dneh ne odzove, se šteje da je odstopil od vloge za
sofinanciranje.

9. Oddaja in dostava vlog
Celotna dokumentacija je vložena v mapo. Kandidati za sredstva naj izpolnijo samo prijave, ki se nanašajo na njihov program. K vsaki prijavi morajo v
mapo vložiti kopije zahtevanih dokumentov. Celotno dokumentacijo kandidati vrnejo vloženo po vrstnem redu v mapi.
Izpolnjene prijave predlagatelji pošljejo ali osebno dostavijo v zapečatenih
kuvertah na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, s pripisom »Ne odpiraj za razpis v športu 2020«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.

11. Dodatne informacije
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Loška dolina pri
ga. Danici Zrim, tel.: 01-70-50-679 ali danica.zrim@loskadolina.si.

Rok za prijavo na razpis je do 02. 03. 2020 do 14.00 ure oz. priporočeno
po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 02. 03. 2020.
10. Postopek obravnavanja vlog:
Strokovna komisija bo odprla pravočasno prispele vloge in pravilno označene vloge po vrstnem redu kot so bile predložene in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Datum odpiranja vlog bo
05. 03. 2020.
Vloge, ki bodo prispele po izteku roka in ne bodo pravočasne ali bodo nepravilno označene, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep
ni dovoljena.
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh z razpisno dokumentacijo
zahtevanih dokumentov o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki
mora vlogo v 8-dneh dopolniti,

Št. : 671-1/2020
Datum: 29. 01. 2020

OBČINA LOŠKA DOLINA
ŽUPAN
Janez Komidar l.r.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 62 dne 29. 01. 2010)
objavlja Občina Loška dolina

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev s področja turizma
v občini Loška dolina za leto 2020
1. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA

razvoj turizma na območju občine Loška dolina;
- da so registrirani po Zakonu o društvih;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
- da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
- da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji
programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za
tekoče leto (vključno s finančnim načrtom);
- da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turiz-

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev s področja
turizma v občini Loška dolina v letu 2020.
2. POGOJI IN MERILA:
Na javni razpis se lahko prijavijo društva s področja turizma, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- da imajo sedež na območju občine Loška dolina oziroma da spodbujajo
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ma na območju občine in širše;
- da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju društev s področja turizma v občini Loška dolina (v nadaljevanju: pravilnik).

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 ure oddana
v prostorih Občine Loška dolina.

Občina Loška dolina bo sofinancirala letne programe društev s področja turizma z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu pravilnika.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, JAVNI
RAZPIS - TURISTIČNA DRUŠTVA 2020. Na hrbtni strani mora biti naveden
polni naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in
pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.

Občina Loška dolina iz naslova tega javnega razpisa, ne bo sofinancirala
investicije in tekoče vzdrževanje v prostore društev ter ostalih stalnih neprogramskih stroškov, kot tudi ne programe, ki se financirajo ali sofinancirajo iz
katerekoli druge postavke občinskega proračuna in niso predmet pravilnika.
V sofinanciranje ne bo sprejet tudi projekt, ki kandidira na katerem koli drugem javnem razpisu.

7. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVESTILO
O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:
Odpiranje prijav ne bo javno. Komisija bo v roku 10 dni po končanem razpisu
odprla pravočasno prejete prijave in ugotovila ustreznost prijav. Nepravočasno prispele prijave bo komisija s sklepom zavrgla. V kolikor bo komisija
ugotovila, da prijava ni popolna oziroma je le ta nerazumljiva, bo pozvala
prijavitelja, da v roku 8 dni odpravi pomanjkljivosti oziroma, da prijavo ustrezno dopolni. Dopolnjeno prijavo morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg
pri Ložu. Šteje se, da je dopolnjena prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do 12.00 ure oddana v prostorih Občine Loška dolina.

Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev za dodelitev sredstev,
ki so natančno opredeljena v 9. členu pravilnika.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji iz prejšnjega člena in
ob upoštevanju specifičnosti vsebine posameznih programov. Posamezni
programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi
proračunskimi sredstvi za te namene v tekočem letu po naslednji formuli:
vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk vseh programov.
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in od vrednosti točke.

Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA
PRIJAVA ZA JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA 2020« in na hrbtni strani
polni naslov pošiljatelja.

3. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:
Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedem roku, se zavržejo.

Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev
znaša 5.500,00 EUR.

O izboru in višini sredstev, dobljenih na razpisu, bodo prijavitelji pisno obveščeni, in sicer v roku 45 dni po sprejemu proračuna. Sredstva bodo upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.

4. ROK PORABE SREDSTEV:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2020 v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

8. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI
DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO:

5. VSEBINA PRIJAVE:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Loška dolina: www.loskadolina.si.
Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu,
in sicer v času uradnih ur.

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. Prijavitelj mora s
podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske
porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer
s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna.

Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01 705 06 70 ali po elektronski
pošti: natasa.poje@loskadolina.si.

6. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:
Prijavitelji morajo popolne prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko
ali oddati osebno v zaprti ovojnici najkasneje do 28. 02. 2020 na naslov:
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Številka: 322-1/2020-3
Datum: 28. 01. 2020
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