Javni razpis za sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v Občini Logatec, v letu 2019

Župan Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec (Logaške novice, št. 12/11), objavlja
SKLEP O UVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA ZBIRANJE PREDLOGOV
ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE
V OBČINI LOGATEC ZA LETO 2019
Naziv in sedež razpisovalca: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Predmet razpisa: finančna sredstva proračuna Občine Logatec za leto 2019, namenjena
sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec za leto 2019, ki imajo dokazano
vsebinsko upravičenost. Varovanje je takšno ravnanje z dediščino, ki z rednim vzdrževanjem in
obnovo omogoča obstoj vrednot dediščine in njeno uporabo vsaj v najmanjšem obsegu.
Upravičenci: lastniki kulturne dediščine na področju občine Logatec ali investitorji, ki imajo pravico za
izvedbo ukrepov na kulturni dediščini na področju občine Logatec. Upravičenec, ki s svojimi projekti
kandidira za proračunska sredstva na tem razpisu, ne sme kandidirati z istimi projekti na drugih
razpisih Občine Logatec.
Predvidena višina razpoložljivih sredstev: 20.000,00 EUR
Odločbe o sofinanciranju bodo izdane z veljavnostjo Odloka o proračunu Občine Logatec za leto
2019.
Merila za izbor:
a) Glede na vrsto varstvenega režima enote :
kulturna dediščina
razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena
razglašen kulturni spomenik državnega pomena
začasno razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena
začasno razglašen kulturni spomenik državnega pomena

20 točk
30 točk
10 točk
15 točk
10 točk

b) Glede na stopnjo poškodovanosti enote:
enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote
enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti enote
enoti zaradi poškodb grozi porušitev

10 točk
30 točk
20 točk

c) Glede na dostopnost enote:
dostop je omogočen javnosti
dostop je omogočen tudi mladim, starejšim in invalidom
javnost nima dostopa

5 točk
10 točk
0 točk

d) Ta projekt je sofinanciran tudi z drugimi sredstvi RS, EU:
da
ne

70 točk
0 točk

Posebna določila:
1. Predmet sofinanciranja je projekt varovanja kulturne dediščine v občini Logatec, ki ima dokazano
vsebinsko upravičenost. Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo določeno
tehnično funkcijo in imajo opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati ali projekt izpolnjuje
vnaprej določena merila. Projekt je časovno, krajevno, vsebinsko in finančno zaokrožena celota in
vsebuje stroške za izvedbo prijavljene vsebine, ki jo bo upravičenec izvedel v tekočem letu javnega
razpisa.
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2. V kolikor vloga pri določenih segmentih ne bo vsebovala prilog in dokazil, bo pri teh merilih
predlagatelj dobil 0 točk.
3. V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija
tako ne bo mogla projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih predlagatelj dobil 0 točk, razen,
če že razpisna dokumentacija zahteva, da mora biti s strani sofinancerja pripravljeni obrazec razpisne
dokumentacije pravilno in popolno izpolnjen.
4. V kolikor opis projekta izkazuje, da je predlagatelj napačno označil posamezna merila za izbor in
tako komisija ne more pravilno ovrednotiti projekta varovanja, komisija glede na opis projekta
varovanja spremeni predlagateljev izbor meril glede na vsebine obveznih prilog in opisov v razpisni
dokumentaciji.
5. Vsa merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako leto posebej na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk odobrenih projektov.
6. Občina v okviru projektov/programov ne bo sofinancirala nabave alkohola, tobačnih izdelkov in
kazni. Občina bo sofinancirala samo stroške pogostitve nastopajočih, in sicer do največ 5 EUR/osebo.
7. Predlagatelj, ki s svojimi predlogi kandidira za proračunska sredstva na razpisu, ne sme kandidirati
z istimi predlogi na drugih razpisih Občine Logatec.
8. Če odobrena sredstva po razdelitvi sredstev s strani komisije pri posameznem projektu oziroma
programu presegajo s strani predlagatelja napovedano višino pričakovane vrednosti sofinanciranja
projekta / programa s strani sofinancerja, komisija presežek sredstev razdeli med predloge ostalih
prijaviteljev proporcionalno.
Pogoji za izbor: za popolno vlogo se šteje vloga, ki je bila oddana na obrazcih preko spletne
aplikacije, v kateri je elektronska razpisna dokumentacija in, ki morajo vsebovati vse zahtevane
podatke za predmet predlagateljevega predloga in obvezne priloge. V kolikor predlagatelj ne bo podal
obveznih prilog, bo pozvan na dopolnitev vloge v zakonsko določenem roku.
V kolikor predlagatelj spletnih obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in
priložil neobveznih prilog, ki dokazujejo upravičenost točk na teh segmentih (in komisija tako ne bo
mogla programa oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih dobil 0 točk.
Razpisne dokumentacije ni potrebno tiskati, odda se samo kontrolni obrazec po navodilih, ki so
objavljena v spletni aplikaciji na povezavi: http://logatec.tendee.net/ .
Predlagatelj nosi vse stroške, ki so povezani s pripravo in predložitvijo ponudb. Predlagatelj mora
ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Vsebina obrazcev razpisne dokumentacije:
- Osnovni podatki o predlagatelju (uradni naziv predlagatelja / investitorja, ime in priimek odgovorne
osebe, EMŠO (za fizične osebe), matična številka predlagatelja, davčna številka predlagatelja,
naslov, pošta in kraj, telefon/faks, elektronska pošta, URL (spletna stran), popolna številka TR za
nakazilo sredstev, podatki o banki)
-

Podatki o lastništvu enote kulturne dediščine (ime in priimek lastnika, njegov naslov, pošta in kraj,
elektronski naslov, telefon lastnika (če predlagatelj ni lastnik enote kulturne dediščine, je potrebno
priložiti izjavo lastnika, da se s projektom varovanja strinja in ustrezno listino, s katero predlagatelj
dokaže, da ima pravico za izvedbo ukrepov na kulturni dediščini), izjava lastnika (v kolikor
predlagatelj ni lastnik) o resničnosti navedenih podatkov v celotni razpisni dokumentaciji in o
strinjanju s predlaganim projektom varovanja.

-

Podatki o enoti kulturne dediščine v projektu varovanja (ime kulturne dediščine, evidenčna številka
dediščine, podatki o lokaciji, o vrsti varstvenega režima enote, o stopnji poškodovanosti enote, o
dostopnosti enote o informiranju javnosti o vrednotah enote in o načinih sofinanciranja tudi z
drugimi sredstvi RS, EU.

-

Podatki o investiciji (ime investicije, cilj, vsebina / namen, aktivnosti, nosilec, sodelujoči / izvajalec,
reference izvajalca
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-

Finančno ovrednotenje investicije (predračunska
financiranja, terminski plan investicije).

vrednost

predvidene

investicije,

način

-

Izjava odgovorne osebe o resničnosti podatkov, o tem, da nima neizpolnjenih pogodbenih
obveznosti do Občine Logatec, o zagotovilu sredstev za investicijo, o izvedbi vsebine v skladu z
veljavnimi predpisi, o izvedbi pogodbene obveznosti v roku, o dovoljenju Občinskemu upravnemu
organu za preverbo podatkov iz vloge pri upravljavcih zbirk podatkov in o dovoljenju Občinskemu
upravnemu organu za pridobitev podatkov po uradni dolžnosti ter izjava o seznanjenosti z akti, ki
urejajo sofinanciranje projektov, o tem, da je vloga pripravljena skladno z navodili in o sprejemanju
pogojev razpisne dokumentacije.

-

Soglasje odgovorne osebe, da s podpisom kontrolnega obrazca daje Občini Logatec soglasje za
obdelavo osebnih podatkov, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji za prijavo na Javni razpis za
sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v Občini Logatec v letu razpisa. Občinski
urad Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, matična številka 5874661, bo v skladu z
določili zakona, ki varuje osebne podatke, varoval zbirko osebnih podatkov predlagateljev in jo
uporabljal zgolj za namen postopkov odločanja in odločbe v upravni zadevi o sofinanciranju
projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec, za izdajo morebitnih plačilnih nalogov za
plačilo upravne takse in, v primeru neplačila, za potrebe postopka izvršbe, ter za namen obveznih
objav na spletišču občine Logatec. V zbirki se uporablja naslednje podatke: podatke o
predlagatelju - uradni naziv predlagatelja / investitorja, ime in priimek odgovorne osebe, EMŠO (za
fizične osebe), davčna številka predlagatelja, naslov, pošta in kraj, telefon/faks, elektronska pošta,
URL (spletna stran), popolna številka bančnega računa za nakazilo sredstev, podatki o banki);
podatke o lastništvu enote kulturne dediščine (ime in priimek lastnika, njegov naslov, pošta in kraj,
elektronski naslov, telefon lastnika (če predlagatelj ni lastnik enote kulturne dediščine, je potrebno
priložiti izjavo lastnika, da se s projektom varovanja strinja in ustrezno listino, s katero predlagatelj
dokaže, da ima pravico za izvedbo ukrepov na kulturni dediščini), izjava lastnika (v kolikor
predlagatelj ni lastnik) o resničnosti navedenih podatkov v celotni razpisni dokumentaciji in o
strinjanju s predlaganim projektom varovanja; podatke o investiciji - nosilec, sodelujoči / izvajalec,
fotografije iz obveznih prilog, če vsebujejo prikaz fizičnih oseb. Zbirko se uporablja skladno s
klasifikacijskim načrtom občine, in sicer trajno. Predlagatelj ima možnost preklica tega soglasja. S
preklicem soglasja za obdelavo podatkov predlagatelj prekliče oz. umakne svojo vlogo za
sofinanciranje projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec za dotično leto.

-

Oprema kuverte (ime predlagatelja, naslov predlagatelja, pošta in kraj).

Obvezne priloge:
- kulturno-varstveni pogoji,
kulturno-varstveno soglasje,
predračun predvidenih del
in fotografija enote kulturne dediščine, na kateri bo izvedena akcija zaščite. Fotografija ne
sme biti starejša od treh (3.) mesecev, na njej pa mora biti viden digitalni datum posnetka,
če predlagatelj/investitor ni lastnik enote kulturne dediščine, je potrebno priložiti ustrezno
listino, s katero predlagatelj/investitor dokaže, da ima pravico za izvedbo ukrepov na enoti kulturne
dediščine, katero bo varoval (obnavljal, ipd.).
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: upravičenci morajo dodeljena sredstva
porabiti v proračunskem letu, za katerega velja razpis. Načine poročanja, ki so podlaga za izplačilo
sredstev in roke za poročanja bo določala pogodba o sofinanciranju za leto 2019.
Prijavni rok in način pošiljanja kontrolnega obrazca: najkasneje do 4. 3. 2019 do 12. ure v
sprejemni pisarni Občine Logatec ali priporočeno po pošti vključno z datumom 4. 3. 2019.
Občina ne sme prevzeti prijav po izteku roka, določenega v javnem razpisu, temveč jih mora
zapečatene vrniti pošiljatelju.
Naslov: na vsaki ovojnici mora biti naveden naslovnik: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370
Logatec. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni razpis – sofinanciranje
projektov varovanja kulturne dediščine v občini Logatec za leto 2019 – ne odpiraj«. Kuverta mora biti
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opremljena tudi z nazivom (imenom) predlagatelja in njegovim naslovom. Ti podatki se bodo izpisali
tudi v kontrolnem obrazcu. Obrazec naslova izrežite in ga nalepite na naslovno stran kuverte. Ko
obrazec izrežete, lahko preostanek lista zavržete.
Plačilo upravne takse: V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10uradno prečiščeno besedilo in 32/16), je treba plačati upravno takso v višini 22,60 EUR (tarif.št.1: 4,50
EUR in tarif.št.3: 18,10 EUR). Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa poziv – kulturna dediščina
Znesek: 22,60 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11 75639-7111002-19.
Predlagatelji prijavi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse, dokazilo lahko nalepijo tudi na sprednjo
stran kuverte.
Plačevanja taks so oproščeni: dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč in
društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z
opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu. Status dokazujejo s priloženo kopijo odločbe
oz. potrdila pristojnega organa, ki je status podelil.
Podatki o razpisni dokumentaciji: dostopna je od 1. 2. 2019 od 9. ure, na spletišču
http://logatec.tendee.net/ .
Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Renato Gutnik, osebno,
preko elektronskega naslova renata.gutnik@logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 633 oz 051
353 916.
Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: upravičenci morajo dodeljena sredstva porabiti v
proračunskem letu, za katerega velja razpis. Načine poročanja, ki so podlaga za izplačilo sredstev in
roke za poročanja bo določala pogodba o sofinanciranju projektov varovanja kulturne dediščine v
občini Logatec za leto 2019.
Veljavnost sklepa: Ta sklep prične veljati prvi dan po objavi v Logaških novicah.
Številka: 622-1/2019-1
Datum: 14. 1. 2019

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN
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