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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko (Uradne
objave v občinskem glasilu, št. 5/08), 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) in Odloka o
proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 2/09) je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 18. seji dne 10.3.2009

LETNI PROGRAM ŠPORTA
v občini Renče-Vogrsko za leto 2009
1. člen
Občina Renče-Vogrsko (v nadaljnjem besedilu: občina) z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu
2009 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa in okvirni
obseg sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo v proračunu občine.
2. člen
Občina z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz
javnih sredstev.
Občina iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju športa z:
•
•
•

zagotavljanjem sredstev za realizacijo izvedbe letnega programa športa in sofinanciranjem tistega dela nacionalnega
programa športa, ki se izvaja v občini,
spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih javnih športnih objektov.
3. člen

Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev nacionalnega programa športa in v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju letnega programa športa v občini (v nadaljnjem besedilu: pravilnik), katerega sestavni del so merila za
vrednotenje in izbor programov športa.
4. člen
Temeljni cilj programov športa je omogočiti tekmovalno dejavnost in športno rekreacijo čim širši populaciji ter otroke in mladino
usmerjati k zdravemu načinu življenja.
Pretežni del športne dejavnosti se odvija v klubih in društvih. Programe za delovanje in razvoj sprejemajo in izvajajo klubi in
društva avtonomno v povezavi s panožnimi zvezami in Olimpijskim komitejem Slovenije.
Uprava občine vrši strokovne in usmerjevalne naloge ter pomaga pri izvajanju programov klubov in društev.
Športna društva in klubi v občini izvajajo tudi:
-

rekreativne programe na področjih športne rekreacije, planinarjenja, pohodništva in taborništva,
športne programe v individualnih športnih panogah (aerobika, balinanje, gorsko kolesarstvo, kolesarjenje, kotalkanje,
športna gimnastika, športno-ritmična gimnastika),
športne programe v kolektivnih športnih panogah (nogomet, košarka, in-line hokej, odbojka in rokomet).
5. člen

Izvajalcem športnih programov v letu 2009 se na osnovi pravilnika sofinancira naslednje dejavnosti:
I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
V skladu s pravilnikom se sofinancirajo:
•
Zlati sonček,
•
Ciciban planinec
•
Naučimo se plavati,
•
drugi 60 urni programi,
Cilj interesne športne vzgoje predšolskih otrok je zlasti:
•
obogatiti program redne gibalne oziroma športne vzgoje s privlačnimi in sodobnimi športnimi vsebinami,
•
pri otrocih vzbuditi željo in potrebo po športnem udejstvovanju v naslednjih starostnih obdobjih.
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2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
V skladu s pravilnikom se sofinancirajo:
•
Zlati sonček,
•
Naučimo se plavati,
•
Krpan,
•
drugi 80 urni programi (letovanja, taborjenja, kampi ipd.),
•
Šolska športna tekmovanja (vse osnovne šole).
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne
programe.
Cilj interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok je zlasti:
•
obogatiti in dopolniti šolsko športno-vzgojo delo z dodatnimi programi in motivacijskimi prijemi za učence in učitelje,
•
izvajati prilagojene športne aktivnosti v 1., 2., in 3. triadi osnovne šole v okviru športne značke ''Zlati sonček in Krpan''
ter drugih programov, ki jih organizirajo šole, klubi in drugi izvajalci programov.
3. Interesna športna vzgoja mladine
V skladu s pravilnikom se sofinancira:
•
redna vadba in tekmovanja v okviru šol, klubov, sekcij,
•
srednješolska športna tekmovanja.
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne
programe. Šolska športna tekmovanja potekajo na šolskem, občinskem, medobčinskem, področnem in državnem nivoju.
Cilji interesne športne vzgoje mladih so zlasti:
•
zagotavljanje primerne psihofizične sposobnosti,
•
preprečevanje zdravju škodljivih razvad in odvisnosti,
•
zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport
V skladu s pravilnikom se sofinancira:
•
redna vadba in tekmovanja v okviru šol, klubov, sekcij,
•
tekmovanja na državnem in mednarodnem nivoju.
Programi potekajo v klubih in društvih, ki imajo ustrezno prostorsko, kadrovsko in materialno osnovo za izvajanje vadbenega
procesa. Programi zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov,
primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Cilji so:
•
vključitev čim večjega števila otrok, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko
motivacijo za izvajanje zahtevnega procesa treniranja in nastopanja na višji ravni ,
•
omogočiti optimalne priprave in nastope mladim, nadarjenim športnikom s ciljem doseganja čim boljših uvrstitev na
državnih in mednarodnih tekmovanjih.
5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
V skladu s pravilnikom se sofinancira:
•
uporaba objektov za šport in strokovni kader za skupino, v kateri je najmanj 7 otrok oziroma mladih.
Programi vključujejo otroke in mlade s posebnimi potrebami z namenom izboljšanja socialne integracije in vključevanja v
vsakdanje življenje.
Športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami izvajajo pretežno specializirani vzgojno-izobraževalni zavodi, ki delajo
z otroci in mladino s posebnimi potrebami.
II. ŠPORTNA REKREACIJA
Izvajalci programa morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni s pravilnikom. To vrsto športne dejavnosti se zaradi javnega
interesa po vključevanju čim večjega števila občanov v športno aktivnost sofinancira iz občinskega proračuna.
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V skladu s pravilnikom se sofinancira:
•
najemnina objekta,
•
program vadbe,
•
strokovni kader.
V skupini mora biti najmanj 15 udeležencev.
Cilji na področju športno-rekreativne dejavnosti so zlasti:
•
uvesti nove in izboljšati športno rekreativne programe za različne ciljne skupine glede na spol, starost, posebne
potrebe, pripravljenost in stopnjo motiviranosti,
•
povečati možnosti za športno udejstvovanje žensk,
•
razvijati športne zdravstveno-preventivne programe in športne programe za krepitev zdravja,
•
preprečevanje upadanja splošne vitalnosti človeka,
•
oblikovati sistem informiranja in promocije.
Športno rekreativna dejavnost je zelo pomembna za vsakega posameznika, kajti pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih moči,
ki so v današnjem tempu življenja izpostavljene različnim obremenitvam. Mnoga športna društva, ki delujejo na območju
občine ponujajo široko izbiro raznih športnih programov, ki se izvajajo na športnih površinah in objektih, pa tudi takih, ki se
izvajajo v naravnem okolju.
III. ŠPORT INVALIDOV
Šport invalidov zajema športno udejstvovanje invalidov vseh starosti ter različnih oblik invalidnosti, ki se prostovoljno ukvarjajo
s športom.
Programi za invalide so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu
in tudi tekmovanju invalidov na področjih ter v okviru zmožnosti za aktivno športno udejstvovanje.
Športniki invalidi predstavljajo enakovreden člen v okviru športnih aktivnosti, zato jim je potrebno zagotoviti enake pogoje za
vadbo in omogočiti športno udejstvovanje znotraj splošne športne aktivnosti.
V skladu s pravilnikom se sofinancira:
•
najemnina objekta,
•
strokovni kader.
V skupini mora biti med 5 in 10 invalidov.
IV. KAKOVOSTNI ŠPORT
Kakovostni šport je priprava in tekmovanje posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih
možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.
Programi kakovostnega športa so pomemben dejavnik razvoja športa v občini. Cilj letnega programa na področju
kakovostnega športa je omogočiti vadbo vsem, ki s svojimi dosežki preraščajo zahteve rekreativnega udejstvovanja.
Razvrščanje se vrši na podlagi analiz in doseženih uspehov na tekmovanjih državnega in mednarodnega ranga (merila za
vrednotenje in izbor programov športa). Zajema nastope v uradnih tekmovanjih sistema panožnih športnih zvez do naslova
državnega prvaka.
Dodatno vrednotenje kvalitete programov je povezano tudi s sofinanciranjem stroškov dela profesionalnih trenerjev iz
proračuna občine (kriteriji vključujejo celovito piramido klubskih selekcij, nastopanje v dovolj visokem državnem rangu
tekmovanj, doseganje mednarodno priznanih rezultatov in zagotavljanje strokovnjaka z ustrezno izobrazbo in strokovnimi
referencami in delovnimi izkušnjami).
V skladu s pravilnikom se sofinancira:
•
najemnina objekta,
•
strokovni kader.
V. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status državnega, mednarodnega, svetovnega in perspektivnega
razreda v individualnih in kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki ali nastopajo
v prvi ali drugi ligi.
Za uvrstitev v program in sofinanciranje je potrebno dosegati vrhunske rezultate na mednarodnem nivoju (kategorizirani
športniki – seznam v prilogi) ob izpolnjevanju prostorskih, kadrovskih in materialnih pogojev. Podatki kažejo visoko raven
dosežkov na področju vrhunskega športa v občini. Za nadaljnji razvoj oziroma ohranjanje doseženega mora občina nadaljevati
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s sistemsko podporo vrhunskemu športu, še posebej na področjih, kjer zaradi majhnosti športnega trga vrhunski šport ne more
doseči zadostne ekonomske podpore iz drugih javnih virov ali s strani zasebnega kapitala.
V prvi polovici leta 2008 so bili s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez kategorizirani 4 športniki, ki
vadijo in tekmujejo v športnih društvih in klubih v občini.
V skladu s pravilnikom se sofinancira:
•
najemnina objekta,
•
strokovni kader.
VI. RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV
Za uspešno in učinkovito izvajanje načrtov in nalog na področju športa je nujno potrebno strokovno znanje ter permanentno
izobraževanje strokovnih delavcev, izvajalcev športnih programov in tehničnega osebja pri zahtevnem urejanju in vzdrževanju
naraščajočega števila kvalitetnih športnih objektov.
Strokovno in organizacijsko delo v klubih zahteva veliko angažiranost in predanost trenerjev. Občina je v preteklem letu
sofinancirala 1 profesionalnega trenerja.
Število in obseg sofinanciranja trenerjev je določen na podlagi meril za vrednotenje in izbor programov športa in kandidatur, ki
prispejo na javni razpis. Merila določajo, da če opravlja profesionalni trener še kakšno drugo delo in mu delo v klubu ne
predstavlja edini vir zaslužka se klubu prizna sofinanciranje trenerja v višini največ do 50% sredstev najvišje ovrednotenega
sofinanciranja profesionalnega trenerja.
Velik problem predstavlja kronično pomanjkanje amaterskih delavcev (organizatorjev), ki so nepogrešljivi člen v delovanju
klubov in društev. Razpoložljiva sredstva ne omogočajo
ustreznega vrednotenja opravljenega prostovoljnega dela, kar pogosto negativno vpliva na vključevanje in delovanje
amaterskih športnih delavcev.
Nadaljnjega razvoja športa si ni mogoče predstavljati brez permanentnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja
strokovnih kadrov. Proces treniranja je zahtevna strokovna in organizacijska naloga. Usposobljen strokovni kader je predpogoj
za ustrezno vadbo, za razvoj športnikov in nenehno uravnavanje procesa treninga.
Občina v proračunu namenja tudi sredstva za neformalno izobraževanje strokovnih kadrov. Sofinanciranje poteka preko
vsakoletnega razpisa, v skladu s Pravilnikom, ki ga je sprejel občinski svet. Formalno izobraževanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe ni predmet sofinanciranja.
VII. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV V ŠPORTU
Programi izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov so namenjeni pridobivanju ustreznih nazivov,
licenc in njihovo potrjevanje.
Za sofinanciranje različnih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko
kandidirajo le tisti izvajalci, ki izvajajo programe, ki jih sofinancira občina v skladu s temi merili.
Formalno izobraževanje (za pridobitev višje stopnje strokovne izobrazbe) ni predmet sofinanciranja.
Izobraževanje in usposabljanje trenerjev, inštruktorjev in vodnikov poteka v skladu s pravilniki OKS - ZŠZ, FŠ oz. panožnih
strokovnih zvez.
Udeleženec izobraževanja in usposabljanja (oz. klub) je upravičen do sofinanciranja stroškov iz prejšnjega člena, ko predloži:
•
podpisano pogodbo o izvedbi izobraževanja in
•
dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju, tečaju oz. preizkusu znanja (če je preizkus predviden).
Sofinancira se kotizacija do višine 50% stroškov, stroški bivanja pa do višine 50% če je kraj izvedbe izobraževanja oziroma
usposabljanja oddaljen najmanj 100 kilometrov iz občine. Seznam udeležencev pripravi vsako leto na začetku leta občinska
uprava na podlagi kandidatur klubov in dogovora s klubi in društvi.
Za izpopolnjevanje, ki ga organizirajo in izvajajo športna društva in klubi, občina zagotavlja sofinanciranje za pokritje stroškov:
•
predavateljev,
•
najema prostorov.
VIII. DELOVANJE DRUŠTEV
Sofinancira se delovanje športnih klubov in društev. Merilo za določitev obsega delovanja društev je število članov v vadbenih
skupin v tekmovalni in netekmovalni dejavnosti in tekmovalni dosežki.
IX. VEČJE ŠPORTNE PRIREDITVE
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Večje športne prireditve pomenijo promocijo športa in so spodbuda za razvoj in napredek športnih panog. Sredstva za
sofinanciranje večjih športnih prireditev bodo razdeljena preko javnega razpisa. Prednost bodo imele prireditve mednarodnega
in državnega pomena, tradicionalne prireditve in množične rekreativne prireditve. Natančen seznam in koledar večjih športnih
prireditev bo oblikovan na podlagi podatkov zbranih iz kandidatur klubov in društev na podlagi javnega razpisa. V letu 2008 je
bilo iz občinskega proračuna sofinanciranih 8 večjih športnih prireditev oziroma manifestacij.
Take in podobne prireditve pomenijo priložnost za mednarodno predstavitev in afirmacijo športnih dejavnosti ter večjo
prepoznavnost občine doma in v svetu.
X. MEDOBČINSKO SODELOVANJE
S sosednjimi občinami moramo vzpostaviti sodelovanje na področju športa saj nam bo prav sodelovanje prineslo boljšo in
kakovostnejšo promocijo naše nove občine v bližji in daljni okolici. Za načine sodelovanja se moramo dogovoriti z vsako
občino posebej.
XI. MEDNARODNO SODELOVANJE
Pravega institucionalnega čezmejnega sodelovanja je relativno malo. Stiki in sodelovanje potekajo na nivoju klubov in društev
v okviru prijateljskih srečaj in manj na pravem tekmovalnem nivoju. Kljub temu so postavljene dobre osnove za dvig ravni
sodelovanja in zamisli o pravih čezmejnih tekmovanjih.
Med športno rekreativnimi akcijami ima posebno mesto dolgoletna tradicionalna prireditev, ki ima velik odmev in številčno
udeležbo to je spust po reki Vipavi.
Pomemben element razvoja športa predstavlja tudi vključevanje v evropske projekte. Čeprav dosedanji poskusi niso bili
uspešni, je s projekti v okviru EU potrebno nadaljevati. Sodelovanju z RRA Severne Primorske, ki ima pri tem več izkušenj
povečuje tudi možnosti za uspeh prihodnjih kandidatur.
XII. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKA VLAGANJA
-

parcelacija bivšega hruškovega nasada
izdelava projektne dokumentacije za športne objekte v športnem parku
prestavitev zunanjega igrišča
izdelava vzdolž zidu pokritega prostora (tržnica)

Pri gradnji oziroma obnavljanju športne infrastrukture izven športnega parka je nujno upoštevati kriterije za čim večjo
izkoriščenost športnih objektov. V okviru danih možnosti je zato potrebno pri gradnjah in adaptacijah združevati cilje na
področju športa s cilji na področju šolstva (šolske telovadnice) ali cilji na področju delovanja krajevnih skupnosti (večnamenski
objekti).
Izgradnja in vzdrževanje infrastrukture izven športnega parka vključuje naslednje večje investicije in investicijska vlaganja:
-

izdelava zunanjega igrišča na vogrskem

XIII. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Gre za pomemben segment obnove, izboljšanja in ohranjanja športnih objektov na primernem nivoju. Redno in kvalitetno
vzdrževanje in obnavljanje je predpogoj za funkcionalno rabo. V letu 2009 bo potrebno nabaviti nekatere stroje, opremo in
orodje za vzdrževanje objektov in igrišč.
6. člen
Iz proračuna občine se za proračunsko leto 2009 zagotovijo sredstva v ocenjeni višini EUR za:
SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV – JAVNI RAZPIS
Dotacije športnim klubom in društvom – program športa in sofinanciranje športnih šolprogrami pionirskih, kadetskih in mladinskih selekcij
Večje športne prireditve
Sofinanciranje profesionalnih trenerjev
Sofinanciranje športnih društev s področja tehnične kulture – večje športne prireditve,
tekmovalne panoge, vzdrževanje športne opreme
Vzdrževanje športnih objektov

106.227
62.475
3.673
9.629
18.900
11.550

INVESTICIJE, INVESTICIJSKA VLAGANJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
100.000
Športni park Renče
80.000
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Izgradnja zunanjega igrišča Vogrsko
20.000
7. člen
Razpoložljiva proračunska sredstva se razdeli na podlagi javnega razpisa, na katerega se lahko prijavljajo zainteresirani klubi
in društva. Predloženi programi na javnem razpisu so podlaga za ustrezno vrednotenje in spremljanje izvajanja programov, ki
jih sofinancira občina.
V tekočem letu bodo pripravljeni in sprejeti poenoteni kriteriji za uporabo, določanje cen ter sofinanciranje uporabe športnih
objektov.
8. člen
Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v javnih športnih objektih, imajo prednost pred vsemi drugimi
izvajalci letnega programa.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
Športnim društvom, ki izvajajo letni program, so športni objekti dostopni pod enakimi pogoji. Športna društva, ki izvajajo letni
program, imajo prednost pri uporabi javnih športnih objektov pred drugimi izvajalci.
9. člen
Občina vrši nadzor nad porabo javnih sredstev, pridobljenih v okviru javnega razpisa ter vsebino izvedenih programov.
10. člen
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v občini Renče-Vogrsko za leto 2009 ter Pravilnika o sofinanciranju letnega
programa športa bo objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009.
Številka: 00701-4/2009-1
Datum: 10.03.2009

Župan
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov kulturno turističnih društev v občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v
občinskem glasilu, št. 5-6/07), Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 (Uradne objave v občinskem glasilu,
št. 2/09) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07 in 1/09) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko
na 18. seji dne 10.3.2009 sprejel

LETNI PLAN KULTURE
v občini Renče-Vogrsko za leto 2009
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z
zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerim se uresničuje
kulturni razvoj lokalne skupnosti.
2. člen
Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične
kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, ter novih
medijev na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in na drugih področjih kulture.
3. člen
Letni plan kulture Občine Renče-Vogrsko je skupaj s Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturno turističnih društev v
občini Renče-Vogrsko in sprejetim proračunom občine za leto 2009 podlaga za razdelitev sredstev za kulturne dejavnosti,
programe in projekte. Javni interes za kulturo se udejanja na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih
programov in projektov za leto 2009 in letnih programov javnih zavodov.
4. člen
Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne in druge kulturne
infrastrukture (investicije, vzdrževanje, kulturna dediščina).
II. IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA KULTURE
5. člen
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Izvajalci letnega programa kulture so:
kulturna in turistična društva,
druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
Goriška knjižnica Franceta Bevka,
Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
Goriški muzej,
javni in zasebni zavodi s področja kulture (Kulturni dom Nova Gorica, Glasbena šola Nova Gorica, gledališče,…)
posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri
Ministrstvu za kulturo,
gospodarske organizacije, neprofitne organizacije in druge pravne osebe na področju kulture in umetnosti.
III. PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2009 IZVAJALI V JAVNEM INTERESU
6. člen
Programi, ki se bodo v Občini Renče-Vogrsko izvajali v javnem interesu, so:
spodbujanje kulturne ustvarjalnosti,
spodbujanje ljubiteljske kulture,
knjižnična dejavnost,
prireditvena dejavnost,
muzejska dejavnost,
izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
izdajanje promocijskega materiala (prospekt, brošura, videokaseta, razglednice ipd.),
spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanja okolja,
organizacija turističnih in kulturnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
aktivnosti za zagotavljanje podmladka na področju kulture in turizma,
izvajanje projektov, ki povezujejo več kulturnih, kulturno turističnih društev in drugih turističnih organizacij,
javna infrastruktura s področja kulture,
nepredvideni programi na področju kulture.
Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti
Tudi v letu 2009 je v javnem interesu občine, da podpre različne kulturne projekte: ustvarjalne delavnice, tečaje, kolonije,
natečaje za kulturne ustvarjalce, prireditve, predstave,... Občina bo projekte finančno podprla preko javnega razpisa. Občina
bo podprla projekte z namenom pomoči pri ustvarjanju in predstavitvi njihovih del javnosti.
Spodbujanje ljubiteljske kulture
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine imajo društva. Ljubiteljsko ustvarjanje in
poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri uresničuje v kulturnih in turističnih društvih. V interesu občine je finančno
podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih drugih
društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost.
Sredstva se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturno turističnih
društev v občini Renče-Vogrsko ter merili za vrednotenje programov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov
na področju kulturnih in turističnih dejavnosti.
Knjižnična dejavnost
Občina bo knjižnično dejavnost podpirala in sofinancirala v skladu s predpisi Zakona o knjižničarstvu. V skladu z Zakonom bo
zagotavljala sofinanciranje dejavnosti in materialnih stroškov Goriške knjižnice Franceta Bevka in Podružnice Renče v višini
predpisanih finančnih deležev in obveznosti.
Prireditvena dejavnost in organizacija turističnih in kulturnih prireditev lokalnega in širšega pomena
V javnem interesu občine je, da se na območju občine izvaja čim več predstav in tako zagotovi boljšo dostopnost kulturnih
dobrin občanom.
Kot prireditve javnega pomena se opredeli prireditve, ki se izvajajo v obliki koncertov, plesnih predstav, gledaliških predstav,
pevskih nastopov in nastopov pevskih zborov, literarnih večerov,…
Prireditve v Občini bodo ob posebnih priložnostih v skladu z dogovori in pogodbami izvajali izvajalci iz 5. člena tega letnega
plana.
Muzejska dejavnost
Muzejsko dejavnost v Občini Renče-Vogrsko izvaja Goriški muzej v skladu z medsebojnim letnim dogovorom.
Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena
Občina bo promocijske in informativne aktivnosti lokalnega in širšega pomena izvajala predvsem preko Občinskega lista
Občine Renče-Vogrsko in Uradnih objav Občine Renče-Vogrsko.
Izdajanje promocijskega materiala
Akcije izdajanja promocijskega materiala se bodo realizirale v obliki izdajanja prospektov, brošur, audio in videokaset,
razglednic, …Promocijski material občine bo izdajala občina v sodelovanju s kulturno-turističnimi društvi.
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Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
Spodbujanje se bo izvajalo predvsem preko kulturnih in turističnih društev ter v vrtcu in šoli.
Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanja okolja
Akcije se bodo izvajale predvsem preko kulturnih in turističnih društev, v vrtcu in šoli ter v sodelovanju z Goriškim muzejem in
Turistično gostinsko zbornico pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Aktivnosti za zagotavljanje podmladka na področju kulture in turizma
Te aktivnosti izvajajo kulturna in turistična društva preko svojih letnih planov dela v sodelovanju z vrtcem, šolo in mladinskimi
društvi.
Javna infrastruktura na področju kulture
Javno infrastrukturo predstavljajo objekti in oprema za izvajanje kulturnih dejavnosti. V letu 2009 so načrtovana naslednja
investicijska dela na področju kulturnih objektov in nepremične kulturne dediščine:
Obnova Kulturnega doma Renče,
Obnova Kulturnega doma v Bukovici,
Izgradnja kulturnega doma Vogrsko,
Tekoče vzdrževanje grobišč in spominskih obeležij.
Nepredvideni programi
Program, ki ga ne določa ta letni program kulture, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje, če je v izvedbi programa
vključena občina in je ta program za občino velikega javnega pomena. V takem primeru se program ali projekt na podlagi
neposredne pogodbe sofinancira iz proračunske postavke splošna proračunska rezervacija. Če je izvajalec društvo, mora le-to
imeti status društva v javnem interesu.
IV. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE
7. člen
V proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 so sredstva za sofinanciranje programov Letnega plana kulture za leto 2009
zagotovljena na naslednjih postavkah:
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine (nepremična kulturna dediščina) v skupni višini 1.050 EUR,
1803 – Programi v kulturi (knjižničarstvo in založništvo, umetniški programi, ljubiteljska kultura, obnove kulturnih
domov v občini, drugi programi v kulturi) v skupni višini 561.029 EUR
190390 – Programi godbeniškega izobraževanja v skupni višini 5.712 EUR.
Številka: 00701-5/2009-1
Bukovica, 10.03.2009

Župan
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/2007 in 1/09) je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 18. seji dne 10.03.2009 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih
dejavnosti v občini Renče-Vogrsko
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v
občinskem glasilu, št. 11/08) se v 3. členu doda nov 2. odstavek, ki se glasi:
»Občina Renče-Vogrsko v skladu z javnim razpisom sofinancira samo programe, ki se izvajajo na območju Občine RenčeVogrsko. Do sofinanciranja niso upravičeni izvajalci programov, ki proračunska sredstva Občine Renče-Vogrsko prejemajo
neposredno v skladu z drugimi pogodbenimi razmerji.«
2. člen
13. členu se doda nov drugi odstavek:
»MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU UPOKOJENSKIH DRUŠTEV:
VREDNOTENJE PRIJAVE GLEDE NA ŠTEVILO ČLANOV S STALNIM
PREBIVALIŠČEM V OBČINI:
1. do 150 članov
2. nad 150 do 320 članov
3. nad 320 članov
I. VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV
1. Pomen programa
Program je pomemben za Občino Renče-Vogrsko, pripomore k večji

ŠTEVILO TOČK
16 točk
36 točk
48 točk
do 10 točk
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prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko v širšem prostoru in omogoča udeležbo
širše javnosti
2. Vsebina programa
Program ima jasno opredeljene cilje in ciljne skupine, metode dela
3. Članstvo
Izvedba programa omogoča udeležbo in sodelovanje članov, prostovoljcev in
strokovnega kadra
4. Finančna konstrukcija programa
Izvajalec ima zagotovljenih do 50 % lastnih (neproračunskih) sredstev za
izvedbo programa
Izvajalec ima zagotovljenih nad 50 % lastnih (neproračunskih) sredstev za
izvedbo programa
II. PRIREDITVE
Organizacija prireditve v Občini Renče-Vogrsko (10 točk za vsako samostojno
organizirano in izvedeno prireditev – odobrijo se največ 3 prireditve)
Soorganizacija prireditve (7 točk za vsako soorganizacijo)
oziroma udeležba z lastnim programom na prireditvi v Občini Renče-Vogrsko (5
točk za vsako udeležbo) – skupno se odobrijo največ 3 prireditve)

do 10 točk
do 5 točk
5 točk
10 točk

do 30 točk
do 21 točk

3. člen
Ta pravilnik se objavi v uradnih objavah v občinskem glasilu in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 00701-6/2009-1
Bukovica, 10.03.2009

Župan
Aleš Bucik, l. r.

Občina Renče-Vogrsko objavlja v skladu Pravilnikom o sofinanciranju programov kulturno turističnih društev v občini RenčeVogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 5-6/2007), Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Renče-Vogrsko z Merili za vrednotenje in izbor programov športa (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko št. 5-6/2007), Letnim
planom kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 3/2009), Letnim programom
športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko št. 3/2009), Pravilnikom o sofinanciranju
programov na področju družbenih dejavnosti v občini Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 11/2008 in
3/2009), 12. poglavjem Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007),
Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2) in Odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto
2009 (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 2/2009)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2009
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti, ki se bodo izvajali na območju Občine Renče-Vogrsko v letu
2009, naslednjih izvajalcev:
A.

B.

C.
D.

izvajalcev Letnega plana kulture – društev in zvez društev, zavodov, zasebnih zavodov, javnih skladov, ustanov,
gospodarskih organizacij, posameznikov kot izvajalcev javnih kulturnih projektov, društev, združenj in ostalih
registriranih neprofitnih organizacij, ki izvajajo redne izobraževalne programe na področju glasbenega-godbeniškega
izobraževanja v Občini Renče-Vogrsko, drugih pravnih oseb na področju kulture,….),
izvajalcev Letnega programa športa - društev, javnih zavodov, zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
posameznikov, ki imajo stalno prebivališče v občini, dosegajo vrhunske rezultate in so registrirani v športnem društvu,
ki sedeža nima registriranega v občini, ter gospodarskih družb in drugih organizacij, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in tehnične kulture, in izvajajo programe, določene
z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji,
društev, združenj, javnih zavodov in drugih registriranih neprofitnih organizacij na področju humanitarnih,
preventivnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti,
društev, združenj in ostalih registriranih neprofitnih organizacij na področju veteranskih in drugih stanovskih
organizacij (zveze in skupnosti borcev, zveze veteranov, društva upokojencev, invalidske organizacije, druge
veteranske oz stanovske organizacije),

Programi na področju kulture in športa, ki bodo v letu 2009 sofinancirani iz proračuna Občine Renče-Vogrsko, so opredeljeni v
Letnem planu kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009 in Letnem programu športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009;
oba letna programa sta priložena obrazcem v razpisni dokumentaciji.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo:
-

izvajalci programov, opredeljeni v točki 1. pod A in B, ki imajo sedež oz. stalno prebivališče (posamezniki), v Občini
Renče-Vogrsko,
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-

izvajalci programov, opredeljeni v točki 1. pod C in D, ki imajo sedež v Občini Renče-Vogrsko ali pa imajo
organizacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij registrirane v Občini Renče-Vogrsko in so registrirani
člani prebivalci Občine Renče-Vogrsko,

če izpolnjujejo naslednje pogoje:
-

prijavljeni program se izvaja na območju Občine Renče-Vogrsko (razen posameznikov, ki imajo stalno prebivališče v
občini, dosegajo vrhunske rezultate in so registrirani v športnem društvu, ki sedeža nima registriranega v občini),
imajo registrirano dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi,
so registrirani po Zakonu o društvih najmanj šest mesecev ((velja samo za društva – izvajalce iz 1. točke pod A in B)
oz. dvanajst mesecev (velja samo za društva – izvajalce iz 1. točke pod C in D),
imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja (velja samo za
društva),
za prijavljeni program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Renče-Vogrsko,
za isti program/projekt ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s
strani Občine Renče-Vogrsko,
imajo do Občine Renče-Vogrsko poravnane vse obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v
preteklem letu.

3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni razpis pod A, B, C, D je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu "Prijava na Javni razpis za sofinanciranje
programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime in priimek zakonitega zastopnika oz.
odgovorne osebe, številko transakcijskega računa, naziv banke, davčno številko, (predpisan obrazec),
vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, ki se izvajajo na območju ali za območje Občine RenčeVogrsko, (predpisan obrazec),
finančno ovrednoten program dela za leto 2009, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oz. iz drugih virov
pridobljenih sredstev,
fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2008,
poročilo o delu v letu 2008,
poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Renče-Vogrsko v letu 2008 (le v primeru sofinanciranja s strani
Občine Renče-Vogrsko v letu 2008),
fotokopijo Odločbe o registraciji,
fotokopijo statuta.
Organizacijam, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložile v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Odločbe o registraciji
in fotokopije Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Višina razpisanih sredstev javnega razpisa okvirno znaša:
A. za sofinanciranje programov iz Letnega plana kulture do skupne višine 18.278,00 EUR in sicer:
Ohranjanje kulturne dediščine v skupni višini 1.050,00 EUR,
Programi v kulturi (umetniški programi, ljubiteljska kultura, drugi programi v kulturi) do skupne višine 11.516,00 EUR,
Programi godbeniškega izobraževanja v Občini Renče-Vogrsko do skupne višine 5.712,00 EUR.
B. za sofinanciranje programov iz Letnega programa športa do skupne višine 106.227,00 EUR in sicer:
Dotacije športnim klubom in društvom – program športa in sofinanciranje športnih šol – programi pionirskih, kadetskih
in mladinskih selekcij do skupne višine 62.475,00 EUR,
Večje športne prireditve do skupne višine 3.673,00 EUR,
Sofinanciranje profesionalnih trenerjev do skupne višine 9.629,00 EUR,
Sofinanciranje športnih društev s področja tehnične kulture – večje športne prireditve, tekmovalne panoge,
vzdrževanje športne opreme do skupne višine 18.900,00 EUR,
Vzdrževanje športnih objektov do skupne višine 11.550,00 EUR.
C. za sofinanciranje programov društev, združenj, javnih zavodov in drugih registriranih neprofitnih organizacij na področju
humanitarnih, preventivnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti do skupne višine 3.400,00 EUR.
D. za sofinanciranje programov društev, združenj in ostalih registriranih neprofitnih organizacij na področju veteranskih in
drugih stanovskih organizacij do skupne višine 8.925,00 EUR in sicer:
Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov do skupne višine 4.200,00 EUR,
Sofinanciranje upokojenskih društev do skupne višine 4.725,00 EUR.
Občina Renče-Vogrsko si pridržuje pravico, da na podlagi predloga strokovnih komisij ne razdeli vseh razpisanih sredstev.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bodo na podlagi prijavljenih programov, priloženih
dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Renče-Vogrsko in meril Pravilnikov ugotavljale in predlagale
imenovane strokovne komisije.
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6. Merila za vrednotenje programov
A. Komisija za izbor in vrednotenje programov iz Letnega plana kulture bo v postopku vrednotenja prijavljenih
programov društev in zvez društev uporabljala merila iz III. Poglavja Pravilnika o sofinanciranju programov kulturno
turističnih društev v občini Renče-Vogrsko. Pri vrednotenju programov drugih izvajalcev bo upoštevala tudi druge
kriterije, kot so organizacija koncertov, predstav in prireditev, organizacija in izvedba različnih kulturnih projektov in
akcij, udeležba na srečanjih in festivalih, dosežki na tekmovanjih, redne vadbene dejavnosti,...
B. Komisija za izbor in vrednotenje programov iz Letnega programa športa bo v postopku vrednotenja prijavljenih
programov društev in zvez društev uporabljala Merila za vrednotenje in izbor programov športa.
C. Komisija za izbor in vrednotenje programov društev, združenj, javnih zavodov in drugih registriranih neprofitnih
organizacij na področju humanitarnih, preventivnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti ter veteranskih in drugih
stanovskih organizacij (zveze in skupnosti borcev, zveze veteranov, invalidske organizacije, druge veteranske oz
stanovske organizacije), bo v postopku vrednotenja prijavljenih programov uporabljala Merila iz III. poglavja Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v občini Renče-Vogrsko.
D. Komisija za izbor in vrednotenje programov upokojenskih društev bo v postopku vrednotenja prijavljenih programov
uporabljala Merila za vrednotenje programov in projektov na področju upokojenskih društev iz III. poglavja Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v občini Renče-Vogrsko.
Merila za vrednotenje in izbor programov so priloga obrazcem v razpisni dokumentaciji.
7. Izbor programov
Prednost pri izboru in vrednotenju bodo imeli:
društva in njihove zveze,
druge nevladne organizacije,
izvajalci celoletnih programov.
Komisija ne bo obravnavala prijav,
ki bodo prispele po roku javnega razpisa,
ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev iz 2. točke tega razpisa oz. ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
ki ne bodo opredeljevale programov na področju Občine Renče-Vogrsko,
ki ne bodo opredeljevale programov na razpisanih področjih,
formalno nepopolnih prijav, ki ne bodo dopolnjene v roku osmih dni po vročitvi poziva za dopolnitev.
V primeru formalno nepopolnih prijav bodo strokovne komisije v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
dopolnijo v roku osmih dni po prejemu pisnega poziva o dopolnitvi vloge. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene.
8. Pogoji in rok porabe proračunskih sredstev
Izvajalci, ki bodo na podlagi tega razpisa za sofinanciranje odobrenih programov pridobili proračunska sredstva Občine
Renče-Vogrsko, morajo ta sredstva porabiti izključno namensko za opredeljene in odobrene programe v letu 2009.
9. Rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora prispeti:
ali osebno v Glavno pisarno Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 14. aprila 2009 do 12. ure
ali pa mora biti oddana po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja
Draga, najkasneje do vključno 14. aprila 2009.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo vložene po izteku razpisnega roka.
10. Vložitev prijave
Prijava na javni razpis mora biti vložena izključno na predpisanih razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije, in z vsemi obveznimi prilogami. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in merili) je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: : http://www.obcina.rence-vogrsko.si,
v vložišču Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, v poslovnem času Občine.
Na prednji strani kuverte mora biti obvezno navedeno:
v zgornjem levem kotu polni naziv in naslov prijavitelja,
v spodnjem levem kotu besedilo "Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih
dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009", obvezna oznaka prijave (A, B, C ali D in besedilo »Ne odpiraj«),
na desni strani naslov Občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovne komisije ne bodo obravnavale.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Strokovne komisije bodo izbor in vrednotenje prijavljenih programov izvedle predvidoma v 30 dneh po preteku razpisa.
Vlagatelji bodo o izboru programov in obsegu sofinanciranja odobrenih programov obveščeni v petnajstih dneh po pripravi
predloga strokovne komisije.
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12. Način sofinanciranja
Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izboru programov ter obsegu in načinu
sofinanciranja v letu 2009.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu št. 05 338 45 04 pri Vladimiri Gal v času uradnih
ur oz. po elektronski pošti: vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Številka: 61702-2/2009-2
Bukovica, 13. marec 2009

Župan
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave, št. 3/2008), sklepa Občinskega sveta o podelitvi
občinskih priznanj v letu 2009 (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 2/2009) z dne 10. februar 2009 in 39. člena Statuta
Občine Renče-Vogrsko (Ur. l. RS, št. 7/2007) Občina Renče-Vogrsko objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko v letu 2009
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je podelitev naslednjih priznanj Občine Renče-Vogrsko:
enega Zlatega grba posamezniku in
treh Plaket posameznikom ali skupinam.
2. POGOJI IN KRITERIJI ZA PRIJAVO
2.1 Splošni pogoji
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala le predloge, ki:
bodo vloženi v roku, določenem v tem razpisu,
bodo skladno z 9. členom Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko vsebovali vse predpisane podatke in priloge.
2.2 Upravičenci za vložitev pobud in predlogov za podelitev priznanj
Pobude in predloge za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko lahko podajo posamezniki, društva, zavodi, družbe,
skupnosti, politične in druge organizacije in ožji deli lokalne skupnosti.
2.3 Vrste in kriteriji za podelitev priznanj
Posameznikom in skupinam se podeli naslednje vrste priznanj:
Zlati grb za večletno delo na različnih področjih družbenega življenja in izjemne uspehe in dosežke, ki so pomembno
in trajno prispevali k razvoju, prepoznavnosti in ugledu Občine Renče-Vogrsko,
Plaketo za večletne izjemne uspehe oz. vrhunske dosežke na posameznih področjih družbenih dejavnosti (kultura,
šport, humanistične dejavnosti, izobraževanje,…),
Plaketo za večletne izjemne uspehe na področju gospodarstva,
Plaketo za druge posebne primere, ki prispevajo k ugledu, razvoju in prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko.
Komisija bo predloge za podelitev priznanj pripravila na podlagi upoštevanja predvsem naslednjih kriterijev:
presoja vidnih in dokazljivih izjemnih uspehov in dosežkov posameznikov ali skupin na različnih navedenih področjih
(priloge z mnenji o delu in uspehih oz. dokazila o vrhunskih dosežkih),
prednost pri oblikovanju predlogov za podelitev priznanj bodo imeli kandidati, pri katerih bo utemeljeno večletno oz.
daljše obdobje delovanja in doseganja izjemnih rezultatov in dosežkov,
prednost pri oblikovanju predlogov za podelitev priznanj bodo imeli kandidati, pri katerih bo utemeljeno, da so hkrati
tudi pomembno prispevali k ugledu, razvoju in prepoznavnosti Občine Renče-Vogrsko.
2.4 Podatki in priloge, ki jih mora skladno z 9. členom Odloka o priznanjih Občine Renče-Vogrsko vsebovati Predlog
za podelitev Zlatega grba oz. Plakete Občine Renče-Vogrsko
Predlog za podelitev Plakete Občine Renče-Vogrsko mora vsebovati:
splošne podatke o predlogu (predpisan razpisni obrazec),
predstavitvene podatke o kandidatu (predpisan razpisni obrazec),
navedbo vrste priznanja, za katerega je kandidat predlagan, (predpisan razpisni obrazec),
utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je bila predlagana podelitev
priznanja,
dokumente, ki potrjujejo dejstva, navedena v utemeljitvi.
3. IZBOR PREDLOGOV ZA PODELITEV PLAKET
Pravočasno vložene predloge za podelitev plaket bo obravnavala in izbirala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija bo v skladu s kriteriji 2.3. točke tega razpisa oblikovala predloge za podelitev priznanj, o katerih bo
odločil Občinski svet Občine Renče-Vogrsko s sklepom.
4. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Pobude in predloge za podelitev Plaket Občine Renče-Vogrsko je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu "Predlog za
podelitev priznanja Občine Renče-Vogrsko« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
utemeljitev predloga s podrobnejšim opisom dela oziroma dosežkov, zaradi katerih je bila predlagana podelitev
priznanja,
fotokopije dokumentov, ki potrjujejo dejstva, navedena v utemeljitvi.
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Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: http://www.obcina.rence-vogrsko.si,
v Glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, v poslovnem času Občine.
5. ROK ZA VLOŽITEV PREDLOGOV IN POBUD
Predlogi in pobude za podelitev plakete morajo biti oddane:
ali osebno v Glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 31. marca 2009 do 12. ure
ali pa po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, najkasneje
do vključno 31. marca 2009.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo vloženi po izteku razpisnega roka.
6. VLOŽITEV PREDLOGOV IN POBUD
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na obeh predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami.
Na prednji strani kuverte mora biti obvezno navedeno:
v zgornjem levem kotu naziv in naslov predlagatelja,
v spodnjem levem kotu besedilo »Predlog za podelitev priznanja Občine Renče-Vogrsko – ne odpiraj«,
na desni strani naslov Občine.
Komisija ne bo obravnavala nepravilno opremljenih kuvert.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
7. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA
Sklep Občinskega sveta o prejemnikih priznanj bo objavljen na krajevno običajen način v glasilu Občine Renče-Vogrsko.
8. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo v času uradnih ur pri Vladimiri Gal na telefonu št. 05 338 45 04 ali 05
338 45 00 oz. po elektronski pošti: vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Številka: 09402-1 / 2009-1
Bukovica, 13. marec 2009

Župan
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 (Uradne objave, št. 2/09) in na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave, št. 8/07 in
2/08, v nadaljevanju: pravilnik), Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko
za leto 2009
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov iz točke 11 tega razpisa.
2. UPRAVIČENCI TER SPLOŠNI POGOJI ZA SOFINANCIRANJE:
2.1 Upravičenci do sredstev so:

pravne in fizične osebe (kmetijska gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ali so registrirani za
izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izvaja oziroma se bo
izvedla na območju občine Renče-Vogrsko.

registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program, investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na območju občine RenčeVogrsko.
2.2 Splošni pogoji za financiranje:
Upravičenec, ki je za iste upravičene stroške že prejel državno pomoč, ne more kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa
oziroma lahko kandidira le do stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.
Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 11 tega razpisa ter v
pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 12. tega razpisa).
3. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:
Okvirna višina razpisanih sredstev je za ukrepe iz:
točke 11.A: 14.500 EUR;
točke 11.B: 14.500 EUR;
točke 11.C: 3.000 EUR.
V kolikor sredstva na razpisu pri posamezni skupini ukrepov državnih pomoči ( točka 11. A ali točka 11.B) ne bodo porabljena,
se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na drugo skupino ukrepov državnih pomoči.
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Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne
investicije oziroma programa upošteva vrednost 21.000 EUR.
4. VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV:
Zgornje meje intenzivnosti dodelitve sredstev so navedene pri posamezni vrsti ukrepov iz točke 11.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih
sredstev, bo strokovna komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma
programa.
V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca,
se znesek sofinanciranja s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
5. ROK ZA ODDAJO VLOG:
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
iz točke razpisa 11.A do vključno 07. 04. 2009
iz točke razpisa 11.B do vključno 08. 05. 2009
iz točke razpisa 11.C do vključno 08. 05. 2009
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo do rokov iz prejšnjega odstavka te točke do 12. ure dostavljene na naslov: Občina
Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
6. ROK ZA PREDLOŽITEV DOKAZIL:
Obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2009. Sredstva na podlagi tega
razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim investicijam in programom, ki bodo oziroma so realizirana v času:
- za ukrepe iz točke 11.A tega razpisa: od prejema sklepa, izdanega na podlagi tega javnega razpisa do najkasneje 18. 09.
2009;
- za ukrepe iz točke 11.B tega razpisa: od 16. 09. 2008 do zaključka tega javnega razpisa, to je do vključno 18. 09. 2009;
- za ukrepe iz točke 11.C tega razpisa: od vključno 16. 11. 2008 do vključno 18. 09. 2009.
7. ORGAN, PRI KATEREM SE VLOŽIJO VLOGE NA RAZPIS:
Vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
8. PREGLED IN OCENITEV VLOG:
Strokovna komisija obravnava prispele vloge ter pripravi predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo
popolne, se pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo. Vloge prijaviteljev, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s
sklepom zavržene.
9. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA:
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 30 dneh po poteku rokov iz točke 6. tega razpisa.
Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Renče-Vogrsko in prejemnikom sredstev po
predhodni predložitvi dokazila o namenski porabi sredstev.
10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti v času uradnih ur (ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00 do 12.00 ure in ob
sredah od 13.00 do 17.00 ure) na naslovu Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga ter na spletni strani
Občine Reče-Vogrsko: http://www.obcina.rence-vogrsko.si. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne
dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
pokličete na tel. št. (05) 338-45-03 - Nataša Gorkič.
11. UKREPI
11. A SKUPINSKE IZJEME (Uredba komisije ES št. 1857/2006)
Omejitve višine ter drugi pogoji za ukrepe pod točko od 11.A.1 do 11.A.6:
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu malemu ali srednje velikemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme
preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let. Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah ter za
proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Kumulacija (za ukrepe 11.A):
Najvišje višine sofinanciranja pomoči po skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede na to, ali se ukrep v celoti financira iz
državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
11.A.1 Urejanje kmetijskih zemljišč
Cilj ukrepa je sofinanciranje na novo ureditev kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje.
Upravičeni stroški: zemeljska dela, analize zemlje v sklopu celovitega urejanja kmetijskih zemljišč, založno gnojenje, opora,
mrežniki za zaščito proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad, stroški sadik, zatravljenja in drugi stroški vezani na urejanje
zemljišč, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča
sestavni del celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi
prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba, kopija overjene kupoprodajne
pogodbe, predračun.
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Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti investicije brez DDV.
11.A.2 Urejanje dostopnih poti
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve poti, ki niso javno dobro, do kmetijskih zemljišč zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov.
Upravičeni stroški: strojna dela in material.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija v poti, ki niso javno dobro, še ni začeta,
vloga z zahtevanimi prilogami, kopijo katastrskega načrta z vrisano traso predvidene poti, dokazilo o lastništvu, dolgoročna
zakupna pogodba ali soglasje lastnikov zemljišč, kjer poteka širitev in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo o plačilu pred
izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti investicije brez DDV.
11.A.3 Ograje za pašnike
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja
Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki, izolatorji, agregat ali transformator
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi
prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in predračun ob prijavi ter račun
in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti investicije brez DDV.
11.A.4 Nakup opreme
Cilj ukrepa je sofinanciranje nakupa opreme za osnovno kmetijsko proizvodnjo.
Upravičeni stroški: kmetijska mehanizacija in strojna oprema za osnovno kmetijsko pridelavo, rastlinjaki s potrebno opremo.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi
prilogami in predračun ob prijavi ter račun in dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40 % vrednosti investicije brez DDV.
11.A.5 Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih
storitev, organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj,
publikacij in spletišč.
Upravičeni stroški:

na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja,
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva
za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij, ipd.

na področju organizacije prireditev, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni
stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250 EUR na nagrado in
zmagovalca);

publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake
možnosti, da so predstavljeni v publikaciji: (kritje stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne
strani);
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in je dostopna vsem
upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik, dodeli se v obliki subvencioniranih storitev, vloga z zahtevanimi prilogami,
investicija še ni začeta in predračun.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev in ne vključuje neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
11.B »DE MINIMIS« (Uredba komisije ES št. 1998/2006)
Kumulacija (za ukrepe 11.B):
Skupna dodeljena pomoč »de minimis« posameznemu upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoči po pravilu »de minimis« se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške
lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri katerem koli dajalcu pomoči po tem pravilu.
11.B.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in
ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško
opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti, dokazila o vpisu v register ali
izpis iz registra MKGP, računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti investicije brez DDV.
11.B.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti za člane kmetijskih gospodarstev
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest
in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško
opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo.
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Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do
zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti investicije brez DDV.
11.B.3 Trženje kmetijskih proizvodov in storitev
Namen ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest,
izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje, skladiščenje in opremo prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov in
izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu v register,
računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa.
Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti investicije brez DDV.
11.C DRUGE POMOČI
11.C.1 Sofinanciranje delovanja društev
Namen ukrepa: sofinanciranje delovanja in izvedbe osnovnih programov društev.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na območju občine za neprofitne dejavnosti.
Upravičeni stroški: materialni stroški delovanja društev in stroški izvedbe programov društev.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami; za osnovni program - predračuni ali računi izdani od zaključka
prejšnjega razpisa to je 16.11.2008 do zaključka tekočega razpisa to je 18.9.2009, za sofinanciranje delovanja – ocena
stroškov.
Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti upravičenih stroškov.
11.C.2 Sofinanciranje priprave projektov
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na območju občine za neprofitne dejavnosti.
Upravičeni stroški: stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do
zaključka tekočega razpisa – to je od 16.11.2008 do 18.9.2009.
Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti investicije brez DDV.
11.C.3 Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju občine Renče-Vogrsko.
Upravičenci: registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane in ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, priprava in tisk
promocijskega materiala, materialnih stroškov prireditev,…)
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do
zaključka tekočega razpisa – to je od 16.11.2008 do 18.9.2009.
Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti investicije brez DDV.
12. MERILA IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV:
12.1 Splošni pogoji:
•
Kmetijska gospodarstva, ki na območju Vipavske doline obdelujejo najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih
površin
•
Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program, investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na
območju občine Renče-Vogrsko.
•
Pravne osebe: dejavnost na območju občine Renče-Vogrsko.
Prijavitelji morajo izpolniti vlogo na predpisanem obrazcu, kateremu morajo biti priloženi dokumenti, določeni s tem razpisom
in v razpisni dokumentaciji.
12.2 Pogoji in merila po ukrepih in ponderji
A.

Skupinske izjeme
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju občine Renče-Vogrsko = 1
ostale kmetije in pravne osebe = 0,7

B.

»De minimis«
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju občine Renče-Vogrsko = 1
ostale kmetije in pravne osebe = 0,7
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Druge pomoči

C.

Sredstva za vse ukrepe iz točke C se bodo dodeljevala do njihove porabe.
1.

Sofinanciranje delovanja društev

Zaporedna
številka
1

2
3

Število točk

merilo
Število članov iz občine Renče - Vogrsko

80 % - 100 % ali sedež v občini Renče10
Vogrsko
60 % - 79 %
5
0 % - 59 %
0
Dejavnost društva na področju
kmetijstva
10
Drugo
5
Aktivnost društva
Zelo aktivno
10
Manj aktivno
5
Slabo aktivno
0
Vloge bodo ocenjene na podlagi meril iz zgornje tabele in bodo razvrščene po vrstnem redu na podlagi tako prejetih točk.
Sredstva se bodo dodelila prijaviteljem na podlagi doseženega vrstnega reda, pri čemer se prične z najvišje ocenjenim
projektom. V primeru enakega števila točk imajo prednost društva z višjim deležem članov iz Občine Renče-Vogrsko.
Društva, ki pokrivajo več občin, lahko pridobijo največ 15 % vrednosti upravičenih stroškov.
V primeru, da se na razpis prijavi društvo s programom oziroma projektom, ki je izrednega pomena za občino, ima
komisija diskrecijsko pravico, da mu dodatno podeli do 15 točk.
2.

Sofinanciranje priprave projektov in izvedbe projektov na podeželju

Zap.št.
1.

MERILO
Vsebina projekta

2.

Izdelana organizacijska shema izvedbe
projekta

3.

Sodelovanje pri izvedbi projekta

4.

Izdelana zaprta in realna finančna
konstrukcija

5.

Pričakovan delež financiranja Občine
Renče-Vogrsko

6.

Obogatitev turistične ponudbe območja,
ki ga projekt pokriva

Kakovost predloženega projekta
Število udeležencev , ki jim je projekt namenjen
Način izvedbe, metode
Projekt ima natančno določene cilje
Projekt ima izdelan terminski plan
Predlagatelj ima izdelane kriterije za oceno
uspešnosti
Prijavitelj na bazi prostovoljnega dela
Drugi prostovoljci
Jasno opredeljeni viri financiranja
Projekt financiran iz več kot 2 virov
Jasno opredeljeni in realni stroški
Do 25%
Do 50%
Nad 50%
Velika
Srednja
majhna

ŠT. TOČK
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
10
5
1
10
5
1

Projekti bodo ocenjeni na podlagi meril iz zgornje tabele in bodo razvrščeni po vrstnem redu na podlagi tako prejetih točk.
Sredstva se bodo dodelila prijaviteljem na podalgi doseženega vrstnega reda, pri čemer se prične z najvišje ocenjenim
projektom. V primeru enakega števila točk imajo prednost projetki, ki so v vlogi navedli nižji delež sofinanciranja Občine
Renče-Vogrsko. Sredstva za ukrepe iz točke 11.C se bodo dodeljevala do njihove porabe.
Številka: 33002-1/2009-1
Bukovica, 10.3.2009

Župan
Aleš Bucik, l. r.
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