Občinski list

(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/08)

OBČINA
RENČE – VOGRSKO

URADNE

OBJAVE

29. avgust 2008
Občina Renče-Vogrsko objavlja v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na
področju družbenih dejavnosti v občini Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine RenčeVogrsko, št. 11/2008), 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 2008
(Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 1/2008)
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2008
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti, ki se bodo izvajali na območju
Občine Renče-Vogrsko ali za Občino Renče-Vogrsko v letu 2008, naslednjih izvajalcev:
A. društev, združenj, javnih zavodov in drugih registriranih neprofitnih organizacij na
področju humanitarnih, preventivnih, zdravstvenih in socialnih dejavnosti,
B. 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),
C. društev, združenj in ostalih registriranih neprofitnih organizacij na področju mladinskih
in izobraževalnih neprofitnih organizacij (mladinska društva in zveze, društva in
neprofitne organizacije, katere izvajajo redne izobraževalne programe v Občini
Renče-Vogrsko,….
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo sedež v
Občini Renče-Vogrsko oziroma so organizacijske enote območnih oziroma regijskih
organizacij registrirane v Občini Renče-Vogrsko in so registrirani člani prebivalci Občine
Renče-Vogrsko, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
-

imajo registrirano dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi,
so registrirani po Zakonu o društvih najmanj leto dni (velja samo za društva),
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.
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3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A, B ali C je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu "Prijava na
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v Občini RenčeVogrsko v letu 2008« 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 Renče-Vogrsko, (predpisan obrazec),
- finančno ovrednoten program dela za leto 2008, 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 2007,
- poročilo o delu v letu 2007,
- poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Renče-Vogrsko v letu 2007 (le v
primeru sofinanciranja s strani Občine Renče-Vogrsko v letu 2007),
- 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 društev, združenj, javnih zavodov in drugih registriranih
neprofitnih organizacij na področju humanitarnih, preventivnih, zdravstvenih in socialnih
dejavnosti do skupne višine 8.000,00 EUR.
B. za sofinanciranje programov društev, združenj in ostalih registriranih neprofitnih
organizacij na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij do skupne višine
8.500,00 EUR in sicer:
- Sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, vojnih invalidov do skupne
višine 4.000,00 EUR,
- Sofinanciranje upokojenskih društev do skupne višine 4.500,00 EUR.
C. za sofinanciranje programov društev, združenj in ostalih registriranih neprofitnih
organizacij na področju mladinskih in izobraževalnih neprofitnih organizacij do skupne višine
8.940,00 EUR in sicer:
- Mladinski center – Bukovica do skupne višine 3.500,00 EUR,
- Sofinanciranje Godbeniške šole na Vogrskem do skupne višine 5.440,00 EUR.
Občina Renče-Vogrsko si pridržuje pravico, da na podlagi predloga strokovne komisije ne
razdeli vseh razpisanih sredstev.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi priloženih
dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Renče-Vogrsko in meril
Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini RenčeVogrsko bo ugotavljala in predlagala strokovna komisija.
6. Merila za vrednotenje programov
Merila za vrednotenje in izbor programov iz 13. člena Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko so priloga obrazcem v razpisni
dokumentaciji.
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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 oz. za
Občino Renče-Vogrsko,
- ki ne bodo opredeljevale programov na področjih A, B ali C,
- formalno nepopolnih prijav, ki ne bodo dopolnjene v roku osmih dni po vročitvi poziva
za dopolnitev.
V primeru formalno nepopolnih prijav bo strokovna komisija 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 2008.
9. Rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora prispeti:
- ali osebno v Glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 29.
septembra do 12. ure
- ali pa mora biti oddana po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina RenčeVogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, najkasneje do vključno 29. septembra
2008.
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 2008" in obvezna
oznaka prijave (A, B ali C),
- na desni strani naslov Občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovna komisija ne bo obravnavala.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
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11. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Strokovna komisija bo izbor in vrednotenje prijavljenih programov izvedla 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.
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 2008.
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: 00701-40/2008-3
Bukovica, 29. avgust 2008

ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN – UPB1, Uradni
list RS, št. 51/06) in 41. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07) izdajam
naslednji
SKLEP
o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
1.
Za operativno in strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v
Občini Renče-Vogrsko se za poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko imenuje Milivoj Perkon,
roj. 22. 09. 1960, stanujoč Žigoni 61, 5292 Renče.
2.
Poveljnik Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko je za svoje delo odgovoren županu
3.
Poveljniku Civilne zaščite traja mandat do preklica.
4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha poveljstvo Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko Florjanu
Sivcu, roj. 03. 07. 1956, stanujočemu Trg 43, 5292 Renče.
5.
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu in stopi v veljavo 1. septembra 2008.
Številka: 00705-3/2008-1
Bukovica, 26. 8. 2008

ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.

Popravek:
V Sklepu o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča
Bratuša Renče (Uradne objave v Občinskem glasilu št. 9/08, z dne 1.7.2008) se popravi v prvem členu
beseda »Bratuža« tako, da se pravilno glasi »Bratuša«. V drugem členu se popravi »Odlok o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuža Renče« tako, da se pravilno
glasi »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče«.
Številka: 00705-3/2008-2
Bukovica, 29. 8. 2008

ŽUPAN
Aleš Bucik, l. r.
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