JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov
v Občini Oplotnica
Datum objave: 7.9.2012
Rok:
1.oktober 2012
Kontakta oseba: Irena Cehtl
Občina Oplotnica na osnovi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in
projektov v Občini Oplotnica (Uradni list RS, št.: 32/2010) in Odloka o proračunu Občine
Oplotnica za leto 2012 (Uradni list RS, št.: 27/2012) objavlja

JAVNI RAZPIS
SOFINANCIRANJE MLADINSKIH IN OTROŠKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV
OBČINE OPLOTNICA V LETU 2012

1. PREDMET RAZPISA
Namen javnega razpisa je podpora delovanju mladinskih in otroških programov in projektov v
Občini Oplotnica, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa.
Predmet razpisa je sofinanciranje:
mladinskih programov (dejavnost), ki je kontinuirano izvajanje in koordiniranje
mladinskih aktivnosti skozi večji del leta, vsaj 10 ur tedensko deset mesecev v letu, ob
zaključku obvezna predstavitev dejavnosti širši javnosti;
stroškov delovanja izvajalcev, to je neprogramskih stalnih stroškov za izvedbo njihove
dejavnosti (čiščenja prostorov, pisarniškega materiala, ipd.,)
(stroški dela izvajalcev programov se ne sofinancirajo).
Stroške najemnine, komunalnih storitev, energije, vode., občina pokriva direktno iz proračuna
v obsegu lanskoletnega povprečja stroškov. Ti stroški niso predmet razpisa.
2. POGOJI SOFINANCIRANJA
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Oplotnica in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne
glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Oplotnica,
- da je vsaj 80% članov društva iz Občine Oplotnica,
- program, ki ga društvo izvaja mora biti izključno samo za mlade,
- projekti in programi, ki se izvajajo za mladino in otroke v Občini Oplotnica v starosti
od 7 do 26 let,
- so registrirani že najmanj 1 leto za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
- občini vsako leto redno dostavijo poročilo o realizaciji programov (kvartalno) in
projektov (najkasneje 1 mesec po izvedenem projektu), ter plan aktivnosti za
prihodnje leto.
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3. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije in
z vsemi potrebnimi prilogami.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: OBČINA
OPLOTNICA, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.
Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden
pripis »RAZPIS – MLADINA 2012«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene vložišču Občine Oplotnica najkasneje do 1. oktobra 2012. Po
tem roku prejete prijave se v postopku točkovanja in razdelitve sredstev ne upoštevajo.
4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMIRANJE KANDIDATOV
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Kandidati lahko razpisno dokumentacijo prejmejo, v času od 10.9.2012 do 28.9.2012 na
spletni strani Občine Oplotnica www.oplotnica.si, oziroma v času uradnih ur v tajništvu
Občine Oplotnica, Goriška cesta 4, Oplotnica. Razpisno dokumentacijo lahko zahtevate tudi
po elektronski pošti na naslov: irenac.oplotnica@siol.net
Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na
naslovu: OBČINA OPLOTNICA, Goriška cesta 4, Oplotnica, Irena Cehtl, tel. 845 09 17, faks
845 09 09, e-mail: irenac.oplotnica@siol.net
5. POSTOPEK OBRAVNAVE PRIJAV
Strokovna komisija bo vloge odprla naslednji delavni dan po izteku roka določenega za
predložitev vlog.
Na odpiranju vlog bo komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če
strokovna komisija ugotovi, da vloga ni popolna, se vlagatelja pozove, da vlogo v določenem
roku 15 dni dopolni. V kolikor vlagatelj tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še
vedno nepopolna, se takšna vloga s sklepom zavrže.
Občina Oplotnica bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Z izbranimi izvajalci programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
OBČINA OPLOTNICA
Župan Matjaž Orter

Priloge
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