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Občina Gornji Grad objavlja
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V KULTURNE OBJEKTE IN NAKUP OPREME V
LETU 2017
I.
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Gornji Grad za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 62/16) in Letnega programa kulture Občine Gornji Grad za leto 2017 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 62/16) Občina Gornji Grad v letu 2017 načrtuje sofinanciranje nujnih in
investicijskih vzdrževalnih del kulturnih objektov in nakup opreme, ki niso v lasti Občine Gornji
Grad.
II.
Predmet javnega poziva (v nadaljevanju: poziv)
Predmet poziva je sofinanciranje nujnih in investicijsko vzdrževalnih del kulturnih objektov in
nakup opreme, ki niso v lasti Občine Gornji Grad. Sredstva so namenjena nujnim in investicijsko
vzdrževalnim delom kulturnih objektov in za nakup opreme, z namenom preprečevanja
propadanja objektov in izboljšanja infrastrukturnih pogojev za izvajanje kulturnih programov
ljubiteljske kulture (v nadaljevanju: obnova objektov in opreme).
III.
Pogoji za sofinanciranje:
-prijavitelj je pravna oseba s sedežem v občini Gornji Grad, ki je bil skladno z javnim razpisom za
sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornji Grad v letu
2017, izbran kot izvajalec programov ljubiteljske kulture skladno z Letnim programom kulture za
leto 2017 (v nadaljevanju LPK),
-prijavitelj je registriran za opravljanje kulturnih programov ljubiteljske kulture,
-objekt, ki je predmet prijave, leži na območju občine Gornji Grad,
-prijavitelj je lastnik ali ima stavbno pravico na objektu, ki je predmet prijave,
-v primeru nakupa opreme prijavitelj ni nujno lastnik objekta, nakup opreme pa predstavlja
osnovno sredstvo, potrebno za izvajanje registrirane kulturne dejavnosti izvajalca skladno z LPK
2017 oz. izvajanje programov LPK,
-prijavitelj predloži načrt vzdrževalnih in drugih del z navedeno finančno konstrukcijo (viri
financiranja) in vsa upravna dovoljenja,
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-prijavitelj za namen, ki je predmet prijave, ni prejel ali imel odobrenih drugih sredstev iz
proračuna Občine Gornji Grad v letu 2017.
Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja
nasprotju interesov.
IV.
Merila oziroma kriteriji:
Na podlagi meril iz spodnje preglednice, se oblikuje prioritetni vrstni red projektov, ki ustrezajo
razpisnim pogojem.
V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti v izbor za dodelitev sredstev in ta odstopi od
projekta po zaključenem razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu projektu iz
prioritetnega vrstnega reda, ki se ni uvrstil v izbor.
Merilo
finančni kriterij

Število
točk
0
5
10
15
0

Izkoriščenost objekta /
5
površine za izvajanje
programov LPK
10
15
0
5
vrsta investicije
10
15
0
prejem javnih sredstev v
5
preteklih letih
10
15

Opis
delež lastnih sredstev od 51% do 60%
delež lastnih sredstev od 61% do 70%
delež lastnih sredstev od 71% do 80%
delež lastnih sredstev nad 81%
izvajanje programov LPK prijavitelja do 50% od skupnih
programov, ki se izvajajo v objektu/površini
izvajanje programov LPK prijavitelja od 51% do 70% od skupnih
programov, ki se izvajajo v objektu/površini
izvajanje programov LPK prijavitelja od 71% do 90% od skupnih
programov, ki se izvajajo v objektu/površini
izvajanje programov LPK prijavitelja nad 90% od skupnih
programov, ki se izvajajo v objektu/površini
pridobivanje dokumentacije za gradnjo objekta
posodobitev objekta, naprav in opreme iz utemeljenih
tehnoloških, ekonomskih in ekoloških razlogov
nujno potrebna dela na obstoječem objektu, ker je ogroženo
delovanje objekta, naprav/ nakup nove opreme za izvajanje
lastne dejavnosti prijavitelja
nove površine za izvajanje kulturne dejavnosti/nakup nove
opreme za izvajanje programa LPK
prejem javnih sredstev za investicije oz. nakup opreme v
preteklem koledarskem letu, ne glede na organ, ki je javna
sredstva dodelil
prejem javnih sredstev za investicije oz. nakup opreme v
predpreteklem koledarskem letu, ne glede na organ, ki je javna
sredstva dodelil
prejem javnih sredstev za investicije oz. nakup opreme pred
tremi leti, ne glede na organ, ki je javna sredstva dodelil
prosilec je prejel javna sredstva za investicije oz. nakup opreme
pred več kot tremi leti oz. sredstev še ni prejel, ne glede na organ,
ki je javna sredstva dodelil

Za projekte je možno zbrati maksimalno 60 točk. Projekti, ki zberejo najmanj 30 od 60 možnih
točk, se uvrstijo v izbor projektov, ki jih sofinancira občina.

2

V.
Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Gornji Grad dodelila na podlagi tega poziva
posameznemu upravičencu, ne bo presegala 50% načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo
obnove objektov oz. nakupa opreme.
VI.
Sredstva bodo dodeljena za obnovo objektov oz. nakup opreme v letu 2017. Sredstva se dodelijo
za že izvedene aktivnosti v letu 2017 oziroma za aktivnosti, ki šele bodo izvedene.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, skrajni rok
za predložitev zahtevka za izplačilo je 27. 11. 2017.
Prejemnik sredstev mora pri porabi sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če je
vrednost naročila enaka ali presega mejno vrednost, določeno v zakonu.
VII.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za poziv v letu 2017 znaša 5.000,00 EUR. Sredstva so
rezervirana na proračunski postavki 18035003.
Rok za oddajo vlog:
11.5.2017, do 15.00 ure.
VIII.
Razpisna dokumentacija obsega:
-besedilo razpisa,
-obrazec prijave.
Obrazci za prijavo:
Obrazec prijave lahko dvignete v vložišču Občine Gornji Grad ali na spletni strani: www.gornjigrad.si, pod rubriko »Javni razpisi« in je obvezni sestavni del prijave.
IX.
Vloge z obrazcem, ki je obvezen del prijave, s pripisom »za javni razpis št. 61001-7/2017-2« lahko
vložite osebno v vložišče Občine Gornji Grad, soba št. 4 ali pošljete priporočeno po pošti na naslov:
OBČINA GORNJI GRAD, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad. Vloge za dodelitev sredstev morajo
biti predložene najkasneje do 11.5.2017, do 15.00 ure.
Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo prispele na sedež občine (vložišče) do
končnega roka za predložitev prijave, to je do dne 11.5.2017, do 15.00 ure.
Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki: 03/839 18 56 (Tina Gutman).
X.
Vlagatelji bodo o izidu javnega poziva obveščeni praviloma v roku 30 dni po roku za oddajo vloge.
ŽUPAN OBČINE GORNJI GRAD
Stanko Ogradi, l.r.
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