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Občina Renče-Vogrsko objavlja v skladu z 214. členom 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 164/20), Lokalnim programom za kulturo v Občini Renče-Vogrsko za obdobje 2018-2021 (Uradne
objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 11/17), Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih
dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v Občinskem glasilu, št. 3/10, 2/11 in 2/15) in Odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko
za leto 2021 (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 2/21)
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, PROJEKTOV IN PRIREDITEV
NA PODROČJU KULTURE V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2021
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje izvajanja neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021 naslednjih izvajalcev Lokalnega
programa za kulturo v Občini Renče-Vogrsko za obdobje 2018-2021:
kulturna društva, ki imajo sedež v Občini Renče-Vogrsko,
druga društva, ki imajo v statutu registrirano tudi kulturno dejavnost in imajo sedež v Občini Renče-Vogrsko,
javni zavodi s področja kulture, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj ni Občina Renče-Vogrsko,
zasebni zavodi, ki na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko delujejo najmanj dve leti in imajo sedež v Občini Renče-Vogrsko,
posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za
kulturo, in uveljavljeni umetniki z referencami,
gospodarske organizacije, neprofitne organizacije in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
kulture in umetnosti v delu, ki se nanaša na neprofitne dejavnosti.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati neposredni proračunski uporabniki.
Programi, ki bodo v letu 2021 sofinancirani iz proračuna Občine Renče-Vogrsko, so opredeljeni v Lokalnem programu za kulturo v Občini
Renče-Vogrsko za obdobje 2018-2021.
Do sofinanciranja bodo upravičeni le tisti programi, projekti in prireditve, ki se izvajajo na območju Občine Renče-Vogrsko. Izvajanje
splošne dejavnosti in sprejetega programa dela za tekoče koledarsko leto prijavitelja ni predmet tega javnega razpisa.
Prijavitelji, ki so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu in niso izpolnili pogodbenih obveznosti preteklega leta, ne bodo
upravičeni do sofinanciranja v letu 2021.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci programov, ki imajo sedež v Občini Renče-Vogrsko, če izpolnjujejo naslednje posebne pogoje:
prijavljeni program se izvaja na območju Občine Renče-Vogrsko,
imajo registrirano dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi,
imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja (velja samo za društva),
prijavljeni program/projekt/prireditev niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Renče-Vogrsko ali krajevnih skupnosti Občine
Renče-Vogrsko,
imajo do Občine Renče-Vogrsko poravnane vse pogodbene in druge obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna
v preteklem letu,
imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja prijavljenih programov, projektov in prireditev,
za isti program, projekt ali prireditev ne kandidirajo na drug javni razpis ali javni poziv Občine Renče-Vogrsko,
izpolnjujejo ostale pogoje, kot so določeni v Lokalnem programu za kulturo in Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na
področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko.
Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni na podlagi povabila Občine Renče-Vogrsko, krajevnih skupnosti ali s strani Občine RenčeVogrsko pooblaščenega organizatorja, brezplačno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi
državnega ali občinskega praznika.
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu "Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev
na področju kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, podatke o zakonitem zastopniku oz. odgovorni osebi,
številko transakcijskega računa, naziv banke, davčno številko, (predpisan obrazec),
vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, (predpisani obrazci – v primeru prijave več programov hkrati mora biti vsak
program prijavljen posamično na svojem obrazcu),

-

finančna kalkulacija se mora nanašati samo na prijavljeni program, ki se izvaja v Občini Renče-Vogrsko,
priloge in izjave, ki so opredeljene v posameznih prijavnih obrazcih,
finančno ovrednoten program dela za leto 2021, (če je prijavitelj društvo, je potrebno priložiti finančno ovrednoten program dela za
leto 2021 v obliki, kot je bil sprejet na Letni skupščini Občnega zbora društva v letu 2021)*,
fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2020,
poročilo o delu v letu 2020,
poročilo o namenski porabi proračunskih sredstev Občine Renče-Vogrsko v letu 2020 (le v primeru sofinanciranja s strani Občine
Renče-Vogrsko v letu 2020), ali
izjavo o izpolnjenih pogodbenih obveznostih v letu 2020, (le v primeru sofinanciranja s strani Občine Renče-Vogrsko v letu 2020),
fotokopijo Odločbe o registraciji**,
fotokopijo statuta**.

* V primeru, da društvo do dneva prijave na ta razpis še ni izvedlo Letne skupščine Občnega zbora društva v letu 2021, se lahko prijavi priloži
predlog finančno ovrednotenega programa dela za leto 2021 v obliki, kot bo predlagan za sejo Letne skupščine Občnega zbora društva v letu
2021.
**Prijaviteljem, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložili v eni od prejšnjih prijav, fotokopije statuta in fotokopije Odločbe o registraciji
ni potrebno priložiti, razen v primeru, da je v tem času prišlo do sprememb teh aktov.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Višina razpisanih sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov iz Lokalnega programa za kulturo okvirno znaša 21.000,00 EUR in
sicer:
za programe v kulturi (umetniški programi, ljubiteljska kultura, drugi programi v kulturi) do skupne višine 17.000,00 EUR,
za programe glasbenega izobraževanja v Občini Renče-Vogrsko do skupne višine 4.000,00 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 prijavljenih programov, priloženih dokumentov, pomena
izvajanja programov za občane Občine Renče-Vogrsko in meril Pravilnika ugotavljala Komisija za izbor in vrednotenje programov iz Lokalnega
programa za kulturo (v nadaljevanju: strokovna komisija).
6. Merila za vrednotenje programov
Strokovna komisija bo v postopku vrednotenja prijavljenih programov, projektov in prireditev uporabljala merila, ki so priloga Pravilnika o
sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v občini Renče-Vogrsko. Pri vrednotenju programov 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,...
Merila za vrednotenje in izbor programov ter Lokalni program za kulturo v Občini Renče-Vogrsko za obdobje 2018-2021 so priloga predpisanim
obrazcem v razpisni dokumentaciji.
7. Izbor programov
Prednost pri izboru in vrednotenju bodo imeli:
društva,
druge nevladne organizacije,
izvajalci celoletnih programov.
Strokovna 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 razpisanem področju,
ki ne bodo opredeljevale ustreznih finančnih konstrukcij za posamezne prijavljene programe, (ob upoštevanju določil tretje alineje 3.
točke tega razpisa),
formalno nepopolnih prijav, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku za dopolnitev.
Vloge, ki jih Komisija ne bo obravnavala, bodo s sklepom zavržene, neutemeljene vloge pa zavrnjene.
8. Rok in pogoji porabe proračunskih sredstev
Izvajalci, ki bodo na podlagi tega razpisa za sofinanciranje odobrenih programov pridobili proračunska sredstva Občine Renče-Vogrsko, morajo
ta sredstva skladno s pogodbo porabiti v letu 2021, izključno namensko za odobrene programe v okviru najavljene finančne konstrukcije
posameznih programov.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Renče-Vogrsko ne sme poslovati s
subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Renče-Vogrsko opravlja funkcijo, ali njegov družinski član poslovodstva ali je neposredno ali preko
drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za
državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Renče-Vogrsko ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega
partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
9. Rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora prispeti:
ali osebno v Glavno pisarno Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 19. 4. 2021 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 19. 4. 2021.
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 do izteka prijavnega roka dosegljiva:
na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: www.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, projektov in prireditev na področju kulture v
Občini Renče-Vogrsko v letu 2021" in besedilo »Ne odpiraj«,
na desni strani naslov Občine.
Prijav, na katerih ne bo navedeno besedilo »Ne odpiraj«, 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.
11. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 21. 4. 2021. Odpiranje ne bo javno.
Strokovna komisija bo izbor in vrednotenje prijavljenih programov izvedla predvidoma v 45 dneh po preteku razpisa. Vlagatelji bodo o izboru
programov in obsegu sofinanciranja odobrenih programov obveščeni predvidoma v dvajsetih dneh po pripravi dokončnega predloga strokovne
komisije.
12. Način sofinanciranja
O dodelitvi sredstev bo na podlagi dokončnih predlogov strokovne komisije z odločbo odločila občinska uprava. O pritožbah zoper odločbe bo
odločal župan. Pogoji, način in obseg sofinanciranja izbranih in ovrednotenih programov bodo določeni v sklenjenih pogodbah o izboru
programov ter obsegu in načinu sofinanciranja v letu 2021.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur na tel. št. 051 647 004 in po elektronski pošti:
vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Številka: 0932-1/2021-3
Bukovica, 18. 3. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
____________________________________________________________________________________________________________________________
Občina Renče-Vogrsko objavlja v skladu s 17. in 21. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 214. členom
12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13,
81/16 in 164/20), 9. členom Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v Občinskem glasilu
Občine Renče-Vogrsko, št. 17/20), Letnim programom športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2021 (Uradne v Občinskem glasilu Občine
Renče-Vogrsko, št. 2/21) in Odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2021 (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine RenčeVogrsko, št. 2/21)
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2021
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje izvajanja neprofitnih programov, projektov in prireditev na področju športa v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021 naslednjih
izvajalcev Letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2021:
športna društva in športne zveze, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
zavodi za šport po Zakonu o športu,
pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe,
samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS in
zasebni športni delavci.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati neposredni proračunski uporabniki.
Programi, ki bodo v letu 2021 sofinancirani iz proračuna Občine Renče-Vogrsko, so opredeljeni v Letnem programu športa v Občini RenčeVogrsko za leto 2021.
Do sofinanciranja bodo upravičeni le tisti programi, projekti in prireditve, ki se izvajajo na območju Občine Renče-Vogrsko.
Prijavitelji, ki so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu in niso izpolnili pogodbenih obveznosti preteklega leta, ne bodo
upravičeni do sofinanciranja v letu 2021.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci programov, ki imajo sedež v Občini Renče-Vogrsko, če izpolnjujejo naslednje posebne pogoje:
prijavljeni program se izvaja na območju Občine Renče-Vogrsko,
imajo registrirano dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi,
imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja (velja samo za društva),
za prijavljeni program/projekt/prireditev niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Renče-Vogrsko ali krajevnih skupnosti
Občine Renče-Vogrsko,
imajo do Občine Renče-Vogrsko poravnane vse pogodbene in druge obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna
v preteklem letu,
imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja prijavljenih programov, projektov in prireditev,
za isti program, projekt ali prireditev ne kandidirajo na drug javni razpis ali javni poziv Občine Renče-Vogrsko,
izpolnjujejo ostale pogoje, kot so določeni v Letnem programu športa in Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Renče-Vogrsko z Merili za vrednotenje in izbor programov športa.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni na podlagi povabila Občine Renče-Vogrsko, krajevnih skupnosti ali s strani Občine RenčeVogrsko pooblaščenega organizatorja, brezplačno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi
državnega ali občinskega praznika.
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu "Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev
na področju športa v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, podatke o zakonitem zastopniku oz. odgovorni osebi,
številko transakcijskega računa, naziv banke, davčno številko, (predpisan obrazec),
vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, (predpisani obrazci – v primeru prijave več programov hkrati (na enem
področju) mora biti vsak program prijavljen posamično na svojem obrazcu),
finančna kalkulacija se mora nanašati samo na prijavljeni program, ki se izvaja v Občini Renče-Vogrsko,
priloge in izjave, ki so opredeljene v posameznih prijavnih obrazcih,
finančno ovrednoten program dela za leto 2021, (če je prijavitelj društvo, je potrebno priložiti finančno ovrednoten program dela za
leto 2021 v obliki, kot je bil sprejet na Letni skupščini Občnega zbora društva v letu 2021)*,
fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2020,
poročilo o delu v letu 2020,
poročilo o namenski porabi proračunskih sredstev Občine Renče-Vogrsko v letu 2020 (le v primeru sofinanciranja s strani Občine
Renče-Vogrsko v letu 2020), ali
izjavo o izpolnjenih pogodbenih obveznostih v letu 2020, (le v primeru sofinanciranja s strani Občine Renče-Vogrsko v letu 2020),
fotokopijo Odločbe o registraciji**,
fotokopijo statuta**.
* V primeru, da društvo do dneva prijave na ta razpis še ni izvedlo Letne skupščine Občnega zbora društva v letu 2021, se lahko prijavi priloži
predlog finančno ovrednotenega programa dela za leto 2021 v obliki, kot bo predlagan za sejo Letne skupščine Občnega zbora društva v letu
2021.
**Prijaviteljem, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložili v eni od prejšnjih prijav, fotokopije statuta in fotokopije Odločbe o registraciji
ni potrebno priložiti, razen v primeru, da je v tem času prišlo do sprememb teh aktov.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Višina razpisanih sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov iz Letnega programa športa okvirno znaša 76.000 EUR in sicer:
Sofinanciranje športnih društev do skupne višine 70.000 EUR,
Sofinanciranje prevozov na športne prireditve do skupne višine 3.000 EUR,
Večje športne prireditve do skupne višine 3.000 EUR.
Občina Renče-Vogrsko si pridržuje pravico, da na podlagi predlogov Komisije, ki vodi postopek javnega razpisa (v nadaljevanju: Komisija) ne
razdeli vseh razpisanih sredstev.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi prijavljenih programov, priloženih dokumentov, pomena
izvajanja programov za občane Občine Renče-Vogrsko in meril Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko (v
nadaljevanju: Odlok) ugotavljala Komisija.
6. Merila za vrednotenje programov
Komisija bo v postopku vrednotenja prijavljenih programov športa uporabljala Merila za vrednotenje Letnega programa športa, sprejeta na seji
Občinskega sveta dne 15. 12. 2020.
Merila za vrednotenje in izbor programov ter Letni program športa za leto 2021 (v nadaljevanju: LPŠ) so priloga predpisanim obrazcem v
razpisni dokumentaciji za posamezna področja.
7. Izbor programov
Prednost pri izboru in vrednotenju bodo imeli:
društva,
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 izvajanja programov, projektov in prireditev na področju Občine Renče-Vogrsko,
ki ne bodo opredeljevale programov na razpisanih področjih,
ki ne bodo opredeljevale ustreznih finančnih konstrukcij za posamezne prijavljene programe, (ob upoštevanju določil tretje alineje 3.
točke tega razpisa),
formalno nepopolnih prijav, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku za dopolnitev
ki ne bodo pravilno označene.
Nepravilno označene in nepravočasne vloge ter vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene, neutemeljene vloge
pa zavrnjene.
8. Rok in pogoji porabe proračunskih sredstev
Izvajalci, ki bodo na podlagi tega razpisa za sofinanciranje odobrenih programov pridobili proračunska sredstva Občine Renče-Vogrsko, morajo
ta sredstva skladno s pogodbo porabiti v letu 2021, izključno namensko za odobrene programe v okviru najavljene finančne kons trukcije
posameznih programov.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Renče-Vogrsko ne sme poslovati s
subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Renče-Vogrsko opravlja funkcijo, ali njegov družinski član poslovodstva ali je neposredno ali preko

drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za
državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Renče-Vogrsko ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega
partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
9. Rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora prispeti:
ali osebno v Glavno pisarno Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 19. 4. 2021 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 19. 4. 2021.
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 do izteka prijavnega roka dosegljiva:
na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: www.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, projektov in prireditev na področju športa v
Občini Renče-Vogrsko v letu 2021" in besedilo »Ne odpiraj«,
na desni strani naslov Občine.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 20. 4. 2021. Odpiranje ne bo javno.
Komisija bo izbor in vrednotenje prijavljenih programov izvedla predvidoma v 45 dneh po preteku razpisa. Vlagatelji bodo o izboru programov
in obsegu sofinanciranja odobrenih programov obveščeni predvidoma v dvajsetih dneh po pripravi dokončnega predloga Komisije.
12. Način sofinanciranja
O dodelitvi sredstev bo na podlagi dokončnih predlogov Komisije z odločbo odločila občinska uprava. O pritožbah zoper odločbe bo odločal
župan. Pogoji, način in obseg sofinanciranja izbranih in ovrednotenih programov bodo določeni v sklenjenih pogodbah o izboru programov ter
obsegu in načinu sofinanciranja v letu 2021.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur na tel. št. 051 647 004 in po elektronski pošti:
vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Številka: 0932-1/2021-4
Bukovica, 18. 3. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
____________________________________________________________________________________________________________________________
Občina Renče-Vogrsko objavlja v skladu z 214. členom 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 164/20), 4. členom Pravilnika o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini
Renče-Vogrsko (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 4/14 in 2/18) in Odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko
za leto 2021 (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 2/21)
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, PROJEKTOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU HUMANITARNIH, INVALIDSKIH
IN SOCIALNIH DEJAVNOSTI
V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2021
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje izvajanja neprofitnih programov, projektov in prireditev registriranih neprofitnih organizacij, ki izvajajo programe, projekte in
prireditve na področju humanitarnih, invalidskih in socialnih dejavnosti (društva, združenja, javni zavodi, druge neprofitne organizacije) na
območju Občine Renče-Vogrsko v letu 2021.
Na javnem pozivu ne morejo kandidirati neposredni proračunski uporabniki.
Do sofinanciranja bodo upravičeni le tisti programi, projekti in prireditve, ki se izvajajo na območju Občine Renče-Vogrsko. Izvajanje
splošne dejavnosti in sprejetega programa dela za tekoče koledarsko leto prijavitelja ni predmet tega javnega razpisa.
Prijavitelji, ki so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu in niso izpolnili pogodbenih obveznosti preteklega leta, ne bodo
upravičeni do sofinanciranja v letu 2021.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci programov:
ki imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Renče-Vogrsko ali
so registrirani kot območna oz. regijska organizacija za več občin, katerih registrirani člani so tudi prebivalci Občine Renče-Vogrsko,
če se njihovi programi, projekti ali prireditve izvajajo tudi na območju Občine Renče-Vogrsko,
če izpolnjujejo naslednje posebne pogoje:
prijavljeni program se izvaja na območju Občine Renče-Vogrsko,
imajo registrirano dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi,

-

imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja (velja samo za društva),
za prijavljeni program/projekt/prireditev niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Renče-Vogrsko ali krajevnih skupnosti
Občine Renče-Vogrsko,
imajo do Občine Renče-Vogrsko poravnane vse pogodbene in druge obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega
proračuna v preteklem letu,
imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja prijavljenih programov, projektov in
prireditev,
za isti program, projekt ali prireditev ne kandidirajo na drug javni razpis ali javni poziv Občine Renče-Vogrsko,
izpolnjujejo ostale pogoje, kot jih določajo letni plani ter pravilniki na področjih humanitarnih, invalidskih in socialnih dejavnosti ali
Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko.

Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni na podlagi povabila Občine Renče-Vogrsko, krajevnih skupnosti ali s strani Občine RenčeVogrsko pooblaščenega organizatorja, brezplačno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi
državnega ali občinskega praznika.
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu "Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev
na področju humanitarnih, invalidskih in socialnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, podatke o zakonitem zastopniku oz. odgovorni osebi,
številko transakcijskega računa, naziv banke, davčno številko, (predpisan obrazec),
vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, (predpisani obrazci – v primeru prijave več programov hkrati (na enem
področju) mora biti vsak program prijavljen posamično na svojem obrazcu),
finančna kalkulacija se mora nanašati samo na prijavljeni program, ki se izvaja v Občini Renče-Vogrsko,
priloge in izjave, ki so opredeljene v posameznih prijavnih obrazcih,
finančno ovrednoten program dela za leto 2021, (če je prijavitelj društvo, je potrebno priložiti finančno ovrednoten program dela za
leto 2021 v obliki, kot je bil sprejet na Letni skupščini Občnega zbora društva v letu 2021)*,
fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2020,
poročilo o delu v letu 2020,
poročilo o namenski porabi proračunskih sredstev Občine Renče-Vogrsko v letu 2020 (le v primeru sofinanciranja s strani Občine
Renče-Vogrsko v letu 2020), ali
izjavo o izpolnjenih pogodbenih obveznostih v letu 2020, (le v primeru sofinanciranja s strani Občine Renče-Vogrsko v letu 2020),
fotokopijo Odločbe o registraciji**,
fotokopijo statuta**.
Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Občini Renče-Vogrsko, morajo prijavni dokumentaciji obvezno priložiti seznam registriranih članov, ki so
prebivalci Občine Renče-Vogrsko, in navesti število vseh članov društva.
* V primeru, da društvo do dneva prijave na ta razpis še ni izvedlo Letne skupščine Občnega zbora društva v letu 2021, se lahko prijavi priloži
predlog finančno ovrednotenega programa dela za leto 2021 v obliki, kot bo predlagan za sejo Letne skupščine Občnega zbora društva v letu
2021.
**Prijaviteljem, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložili v eni od prejšnjih prijav, fotokopije statuta in fotokopije Odločbe o registraciji
ni potrebno priložiti, razen v primeru, da je v tem času prišlo do sprememb teh aktov.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Višina razpisanih sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov društev, združenj, javnih zavodov in drugih registriranih neprofitnih
organizacij na področju humanitarnih, invalidskih in socialnih dejavnosti okvirno znaša 2.500 EUR.
Občina Renče-Vogrsko si pridržuje pravico, da na podlagi predlogov Komisije za izbor in vrednotenje programov na področju humanitarnih,
invalidskih in socialnih dejavnosti (v nadaljevanju: Komisija) ne razdeli vseh razpisanih sredstev.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi prijavljenih programov, priloženih dokumentov, pomena
izvajanja programov za občane Občine Renče-Vogrsko in meril Pravilnika ugotavljala Komisija.
6. Merila za vrednotenje programov
Komisija bo v postopku vrednotenja prijavljenih programov uporabljala Merila iz prve točke 15. člena Pravilnika o sofinanciranju neprofitnih
programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko, sprejeta na seji Občinskega sveta dne 27. 3. 2018.
Merila za vrednotenje in izbor programov so priloga predpisanim obrazcem v razpisni dokumentaciji.
7. Izbor programov
Prednost pri izboru in vrednotenju bodo imeli:
društva,
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 izvajanja programov, projektov in prireditev na območju Občine Renče-Vogrsko,
ki ne bodo opredeljevale programov na razpisanem področju,
ki ne bodo opredeljevale ustreznih finančnih konstrukcij za posamezne prijavljene programe, (ob upoštevanju določil tretje alineje 3.
točke tega razpisa),
formalno nepopolnih prijav, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku za dopolnitev.
Vloge, ki jih Komisija ne bo obravnavala, bodo s sklepom zavržene, neutemeljene vloge pa zavrnjene.

8. Rok in pogoji porabe proračunskih sredstev
Izvajalci, ki bodo na podlagi tega razpisa za sofinanciranje odobrenih programov pridobili proračunska sredstva Občine Renče-Vogrsko, morajo
ta sredstva skladno s pogodbo porabiti v letu 2021, izključno namensko za odobrene programe v okviru najavljene finančne konstrukcije
posameznih programov.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Renče-Vogrsko ne sme poslovati s
subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Renče-Vogrsko opravlja funkcijo, ali njegov družinski član poslovodstva ali je neposredno ali preko
drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za
državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Renče-Vogrsko ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega
partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
9. Rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora prispeti:
ali osebno v Glavno pisarno Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 19. 4. 2021 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 19. 4. 2021.
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 do izteka prijavnega roka dosegljiva:
na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: www.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, projektov in prireditev na področju
humanitarnih, invalidskih in socialnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021" in besedilo »Ne odpiraj«,
na desni strani naslov Občine.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Prijav, na katerih ne bo navedeno besedilo »Ne odpiraj«, strokovna komisija ne bo obravnavala.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 22. 4. 2021. Odpiranje ne bo javno.
Komisija bo izbor in vrednotenje prijavljenih programov izvedla predvidoma v 45 dneh po preteku razpisa. Vlagatelji bodo o izboru programov
in obsegu sofinanciranja odobrenih programov obveščeni predvidoma v dvajsetih dneh po pripravi dokončnega predloga Komisije.
12. Način sofinanciranja
O dodelitvi sredstev bo na podlagi dokončnih predlogov Komisije z odločbo odločila občinska uprava. O pritožbah zoper odločbe bo odločal
župan. Pogoji, način in obseg sofinanciranja izbranih in ovrednotenih programov bodo določeni v sklenjenih pogodbah o izboru programov ter
obsegu in načinu sofinanciranja v letu 2021.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur na tel. št. 051 647 004 in po elektronski pošti:
vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Številka: 0932-1/2021-5
Bukovica, 18. 3. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________________________________________
Občina Renče-Vogrsko objavlja v skladu z 214. členom 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 164/20), Pravilnikom o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini RenčeVogrsko (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 4/14 in 2/18) in Odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko za
leto 2021 (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 2/21)
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, PROJEKTOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU UPOKOJENSKIH ORGANIZACIJ
V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2021
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje izvajanja programov, projektov in prireditev na področju upokojenskih organizacij, ki izvajajo neprofitne programe, projekte in
prireditve v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021.
Na javnem pozivu ne morejo kandidirati neposredni proračunski uporabniki.
Do sofinanciranja bodo upravičeni le tisti programi, projekti in prireditve, ki se izvajajo na območju Občine Renče-Vogrsko. Izvajanje
splošne dejavnosti in sprejetega programa dela za tekoče koledarsko leto prijavitelja ni predmet tega javnega razpisa.
Prijavitelji, ki so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu in niso izpolnili pogodbenih obveznosti preteklega leta, ne bodo
upravičeni do sofinanciranja v letu 2021.

2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci programov, ki imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Renče-Vogrsko, če izpolnjujejo naslednje
posebne pogoje:
prijavljeni program se izvaja na območju Občine Renče-Vogrsko,
imajo registrirano dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi,
imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja (velja samo za društva),
za prijavljeni program/projekt/prireditev niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Renče-Vogrsko ali krajevnih skupnosti
Občine Renče-Vogrsko,
imajo do Občine Renče-Vogrsko poravnane vse pogodbene in druge obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega
proračuna v preteklem letu,
imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja prijavljenih programov, projektov in
prireditev,
za isti program, projekt ali prireditev ne kandidirajo na drug javni razpis ali javni poziv Občine Renče-Vogrsko,
izpolnjujejo ostale pogoje, kot jih določa Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini RenčeVogrsko.
Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni na podlagi povabila Občine Renče-Vogrsko, krajevnih skupnosti ali s strani Občine RenčeVogrsko pooblaščenega organizatorja, brezplačno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi
državnega ali občinskega praznika.
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu "Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev
na področju upokojenskih organizacij v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, podatke o zakonitem zastopniku oz. odgovorni osebi,
številko transakcijskega računa, naziv banke, davčno številko, (predpisan obrazec),
vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, (predpisani obrazci – v primeru prijave več programov hkrati (na enem
področju) mora biti vsak program prijavljen posamično na svojem obrazcu),
finančna kalkulacija se mora nanašati samo na prijavljeni program, ki se izvaja v Občini Renče-Vogrsko,
priloge in izjave, ki so opredeljene v posameznih prijavnih obrazcih,
finančno ovrednoten program dela za leto 2021 v obliki, kot je bil sprejet na Letni skupščini Občnega zbora društva v letu 2021*,
fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2020,
poročilo o delu v letu 2020,
poročilo o namenski porabi proračunskih sredstev Občine Renče-Vogrsko v letu 2020 (le v primeru sofinanciranja s strani Občine
Renče-Vogrsko v letu 2020), ali
izjavo o izpolnjenih pogodbenih obveznostih v letu 2020, (le v primeru sofinanciranja s strani Občine Renče-Vogrsko v letu 2020),
fotokopijo Odločbe o registraciji**,
fotokopijo statuta**.
* V primeru, da društvo do dneva prijave na ta razpis še ni izvedlo Letne skupščine Občnega zbora društva v letu 2021, se lahko prijavi priloži
predlog finančno ovrednotenega programa dela za leto 2021 v obliki, kot bo predlagan za sejo Letne skupščine Občnega zbora društva v letu
2021.
**Prijaviteljem, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložili v eni od prejšnjih prijav, fotokopije statuta in fotokopije Odločbe o registraciji
ni potrebno priložiti, razen v primeru, da je v tem času prišlo do sprememb teh aktov.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Višina razpisanih sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov društev, združenj in ostalih registriranih neprofitnih organizacij na
področju upokojenskih organizacij okvirno znaša 4.200 EUR.
Občina Renče-Vogrsko si pridržuje pravico, da na podlagi predlogov Komisije za izbor in vrednotenje programov na področju upokojenskih
organizacij (v nadaljevanju: Komisija) ne razdeli vseh razpisanih sredstev.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi prijavljenih programov, priloženih dokumentov, pomena
izvajanja programov za občane Občine Renče-Vogrsko in meril Pravilnika ugotavljala Komisija.
6. Merila za vrednotenje programov
Komisija bo v postopku vrednotenja prijavljenih programov uporabljala Merila iz druge točke 15. člena Pravilnika o sofinanciranju neprofitnih
programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko, sprejeta na seji Občinskega sveta dne 27. 3. 2018.
Merila za vrednotenje in izbor programov so priloga predpisanim obrazcem v razpisni dokumentaciji za posamezna področja.
7. Izbor programov
Prednost pri izboru in vrednotenju bodo imeli 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 izvajanja programov, projektov in prireditev na področju Občine Renče-Vogrsko,
ki ne bodo opredeljevale ustreznih finančnih konstrukcij za posamezne prijavljene programe, projekte in prireditve (ob upoštevanju
določil tretje alineje 3. točke tega razpisa),
formalno nepopolnih prijav, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku za dopolnitev.
Vloge, ki jih Komisija ne bo obravnavala, bodo s sklepom zavržene, neutemeljene vloge pa zavrnjene.

8. Rok in pogoji porabe proračunskih sredstev
Prijavitelji, ki bodo na podlagi tega razpisa za sofinanciranje odobrenih programov pridobili proračunska sredstva Občine Renče-Vogrsko,
morajo ta sredstva skladno s pogodbo porabiti v letu 2021, izključno namensko za odobrene programe v okviru najavljene finančne konstrukcije
posameznih programov.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Renče-Vogrsko ne sme poslovati s
subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Renče-Vogrsko opravlja funkcijo, ali njegov družinski član poslovodstva ali je neposredno ali preko
drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za
državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Renče-Vogrsko ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega
partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
9. Rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora prispeti:
ali osebno v Glavno pisarno Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 19. 4. 2021 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 19. 4. 2021.
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 do izteka prijavnega roka dosegljiva:
na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: www.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, projektov in prireditev na področju upokojenskih
organizacij v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021" in besedilo »Ne odpiraj«,
na desni strani naslov Občine.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Prijav, na katerih ne bo navedeno besedilo »Ne odpiraj«, komisija ne bo obravnavala.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 22. 4. 2021. Odpiranje ne bo javno.
Komisija bo izbor in vrednotenje prijavljenih programov izvedla predvidoma v 45 dneh po preteku razpisa. Vlagatelji bodo o izboru programov
in obsegu sofinanciranja odobrenih programov obveščeni predvidoma v dvajsetih dneh po pripravi dokončnega predloga Komisije.
12. Način sofinanciranja
O dodelitvi sredstev bo na podlagi dokončnih predlogov Komisije z odločbo odločila občinska uprava. O pritožbah zoper odločbe bo odločal
župan. Pogoji, način in obseg sofinanciranja izbranih in ovrednotenih programov bodo določeni v sklenjenih pogodbah o izboru programov ter
obsegu in načinu sofinanciranja v letu 2021.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur na tel. št. 051 647 004 in po elektronski pošti:
vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Številka: 0932-1/2021-6
Bukovica, 18. 3. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
____________________________________________________________________________________________________________________________
Občina Renče-Vogrsko objavlja v skladu z 214. členom 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 50/07,
61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 164/20), Pravilnikom o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini RenčeVogrsko (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 4/14 in 2/18) in Odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto
2021 (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 2/21)
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, PROJEKTOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU VETERANSKIH ORGANIZACIJ V
OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2021
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje izvajanja programov, projektov in prireditev registriranih neprofitnih organizacij na področju veteranskih organizacij, ki izvajajo
neprofitne programe, projekte in prireditve na območju Občine Renče-Vogrsko v letu 2021.
Na javnem pozivu ne morejo kandidirati neposredni proračunski uporabniki.
Do sofinanciranja bodo upravičeni le tisti programi, projekti in prireditve, ki se izvajajo na območju Občine Renče-Vogrsko. Izvajanje
splošne dejavnosti in sprejetega programa dela za tekoče koledarsko leto prijavitelja ni predmet tega javnega razpisa.
Prijavitelji, ki so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu in niso izpolnili pogodbenih obveznosti preteklega leta, ne bodo
upravičeni do sofinanciranja v letu 2021.

2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo izvajalci programov:
ki imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Renče-Vogrsko ali
so registrirani kot območna oz. regijska organizacija za več občin, katerih registrirani člani so tudi občani Občine Renče-Vogrsko, če
se njihovi programi, projekti ali prireditve izvajajo tudi na območju Občine Renče-Vogrsko,
če izpolnjujejo naslednje posebne pogoje:
prijavljeni program se izvaja na območju Občine Renče-Vogrsko,
imajo registrirano dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi,
imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja (velja samo za društva),
za prijavljeni program/projekt/prireditev niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Renče-Vogrsko ali krajevnih skupnosti
Občine Renče-Vogrsko,
imajo do Občine Renče-Vogrsko poravnane vse pogodbene in druge obveznosti, v kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna
v preteklem letu,
imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja prijavljenih programov, projektov in prireditev,
za isti program, projekt ali prireditev ne kandidirajo na drug javni razpis ali javni poziv Občine Renče-Vogrsko,
izpolnjujejo ostale pogoje, kot jih določajo letni plani ter pravilniki na področjih veteranskih organizacij ali Pravilnik o sofinanciranju
neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko.
Prejemniki sredstev po tem razpisu so se dolžni na podlagi povabila Občine Renče-Vogrsko, krajevnih skupnosti ali s strani Občine RenčeVogrsko pooblaščenega organizatorja, brezplačno odzvati k sooblikovanju prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeležitvi
državnega ali občinskega praznika.
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu "Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov in prireditev
na področju veteranskih organizacij v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, podatke o zakonitem zastopniku oz. odgovorni osebi,
številko transakcijskega računa, naziv banke, davčno številko, (predpisan obrazec),
vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, (predpisani obrazci – v primeru prijave več programov hkrati (na enem
področju) mora biti vsak program prijavljen posamično na svojem obrazcu),
finančna kalkulacija se mora nanašati samo na prijavljeni program, ki se izvaja v Občini Renče-Vogrsko,
priloge in izjave, ki so opredeljene v posameznih prijavnih obrazcih,
finančno ovrednoten program dela za leto 2021, (če je prijavitelj društvo, je potrebno priložiti finančno ovrednoten program dela za
leto 2021 v obliki, kot je bil sprejet na Letni skupščini Občnega zbora društva v letu 2021)*,
fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2020,
poročilo o delu v letu 2020,
poročilo o namenski porabi proračunskih sredstev Občine Renče-Vogrsko v letu 2020 (le v primeru sofinanciranja s strani Občine
Renče-Vogrsko v letu 2020), ali
izjavo o izpolnjenih pogodbenih obveznostih v letu 2020, (le v primeru sofinanciranja s strani Občine Renče-Vogrsko v letu 2020),
fotokopijo Odločbe o registraciji**,
fotokopijo statuta**.
Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Občini Renče-Vogrsko, morajo prijavni dokumentaciji obvezno priložiti seznam registriranih članov, ki so
prebivalci Občine Renče-Vogrsko, in navesti število vseh članov društva.
* V primeru, da društvo do dneva prijave na ta razpis še ni izvedlo Letne skupščine Občnega zbora društva v letu 2021, se lahko prijavi priloži
predlog finančno ovrednotenega programa dela za leto 2021 v obliki, kot bo predlagan za sejo Letne skupščine Občnega zbora društva v letu
2021.
**Prijaviteljem, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložili v eni od prejšnjih prijav, fotokopije statuta in fotokopije Odločbe o registraciji
ni potrebno priložiti, razen v primeru, da je v tem času prišlo do sprememb teh aktov.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Višina razpisanih sredstev javnega razpisa za sofinanciranje programov društev, združenj, javnih zavodov in drugih registriranih neprofitnih
organizacij na področju veteranskih organizacij okvirno znaša 2.500 EUR.
Občina Renče-Vogrsko si pridržuje pravico, da na podlagi predlogov Komisije za izbor in vrednotenje programov na področju veteranskih
organizacij (v nadaljevanju: Komisija) ne razdeli vseh razpisanih sredstev.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi prijavljenih programov, priloženih dokumentov, pomena
izvajanja programov za občane Občine Renče-Vogrsko in meril Pravilnika ugotavljala Komisija.
6. Merila za vrednotenje programov
Komisija bo v postopku vrednotenja prijavljenih programov uporabljala Merila iz druge točke 15. člena Pravilnika o sofinanciranju neprofitnih
programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko, sprejeta na seji Občinskega sveta dne 27. 3. 2018.
Merila za vrednotenje in izbor programov so priloga predpisanim obrazcem v razpisni dokumentaciji.
7. Izbor programov
Prednost pri izboru in vrednotenju bodo imeli:
društva,
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 izvajanja programov, projektov in prireditev na območju Občine Renče-Vogrsko,
ki ne bodo opredeljevale programov na razpisanem področju,
ki ne bodo opredeljevale ustreznih finančnih konstrukcij za posamezne prijavljene programe, (ob upoštevanju določil tretje alineje 3.
točke tega razpisa),
formalno nepopolnih prijav, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku za dopolnitev.

Vloge, ki jih Komisija ne bo obravnavala, bodo s sklepom zavržene, neutemeljene vloge pa zavrnjene.
8. Rok in pogoji porabe proračunskih sredstev
Izvajalci, ki bodo na podlagi tega razpisa za sofinanciranje odobrenih programov pridobili proračunska sredstva Občine Renče-Vogrsko, morajo
ta sredstva skladno s pogodbo porabiti v letu 2021, izključno namensko za odobrene programe v okviru najavljene finančne konstrukcije
posameznih programov.
Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Renče-Vogrsko ne sme poslovati s
subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Renče-Vogrsko opravlja funkcijo, ali njegov družinski član poslovodstva ali je neposredno ali preko
drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za
državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Renče-Vogrsko ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega
partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
9. Rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora prispeti:
ali osebno v Glavno pisarno Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 19. 4. 2021 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 19. 4. 2021.
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 do izteka prijavnega roka dosegljiva:
na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: www.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, projektov in prireditev na področju veteranskih
organizacij v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021" in besedilo »Ne odpiraj«,
na desni strani naslov Občine.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Prijav, na katerih ne bo navedeno besedilo »Ne odpiraj«, Komisija ne bo obravnavala.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
11. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa
Odpiranje vlog bo 22. 4. 2021. Odpiranje ne bo javno.
Komisija bo izbor in vrednotenje prijavljenih programov izvedla predvidoma v 45 dneh po preteku razpisa. Vlagatelji bodo o izboru programov
in obsegu sofinanciranja odobrenih programov obveščeni predvidoma v dvajsetih dneh po pripravi dokončnega predloga Komisije.
12. Način sofinanciranja
O dodelitvi sredstev bo na podlagi dokončnih predlogov Komisije z odločbo odločila občinska uprava. O pritožbah zoper odločbe bo odločal
župan. Pogoji, način in obseg sofinanciranja izbranih in ovrednotenih programov bodo določeni v sklenjenih pogodbah o izboru programov ter
obsegu in načinu sofinanciranja v letu 2021.
13. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur na tel. št. 051 647 004 in po elektronski pošti:
vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Številka: 0932-1/2021-7
Bukovica, 18. 3. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
____________________________________________________________________________________________________________________________
Občina Renče-Vogrsko objavlja v z 214. členom 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09
– ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 164/20), Lokalnim programom za kulturo v Občini Renče-Vogrsko za obdobje 2018-2021 (Uradne objave v
Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 11/17), Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v
Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v Občinskem glasilu, št. 3/10, 2/11 in 2/15) in Odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto
2021 (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 2/21)
JAVNI PROGRAMSKI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V
OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2021
1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje programov kulturnih društev, ki imajo sedež v Občini Renče-Vogrsko, na področju izobraževanja in strokovnega usposabljanja
za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba) in likovna dejavnost.

2. Okvirna vrednost:
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša 10.400,00 EUR.
Občina Renče-Vogrsko si pridržuje pravico, da na podlagi predloga strokovne komisije ne razdeli vseh razpisanih sredstev.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.
4. Splošni pogoji razpisa:
Upravičene osebe za prijavo na razpis so kulturna društva, ki opravljajo dejavnosti na območju Občine Renče-Vogrsko in ki imajo status pravne
osebe na območju Občine Renče-Vogrsko, če izpolnjujejo naslednje posebne pogoje:
so registrirana kot pravna oseba v RS za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in
sicer na območju občine Renče Vogrsko,
trajneje, vsaj že eno leto delujejo na razpisnem področju,
imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega programa v zadnjih treh letih,
zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja,
da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost,
so v primeru, da so bila v letu 2020 prejemnik proračunskih sredstev Občine Renče-Vogrsko, izpolnila vse pogodbene obveznosti do
Občine Renče-Vogrsko za leto 2020 (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).
5. Rok za prijavo:
Prijava na javni razpis mora prispeti:
ali osebno v Glavno pisarno Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 19. 4. 2021 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 19. 4. 2021.
6. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu "Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, podatke o zakonitem zastopniku oz. odgovorni osebi,
številko transakcijskega računa, naziv banke, davčno številko, (predpisan obrazec),
vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, (predpisan obrazec). Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži eno
vlogo. Če v društvu deluje več samostojnih sekcij, morajo biti v eni kuverti predlogi za vsako posamezno sekcijo z izdelanim finančnim
načrtom posebej, in s skupnim finančnim načrtom za celotno dejavnost društva.
finančna kalkulacija se mora nanašati samo na prijavljeni program, ki se izvaja v Občini Renče-Vogrsko,
priloge in izjave, ki so opredeljene v posameznih prijavnih obrazcih.
7. Vložitev prijave:
Prijava na javni razpis mora biti vložena izključno na predpisanih razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisna
dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in merili) je do izteka prijavnega roka dosegljiva:
na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: www.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 programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kul turnih
dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2021 in besedilo »Ne odpiraj«,
na desni strani naslov Občine.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
8. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov:
Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavljajo Strokovna komisija in zaposleni v Občinski upravi Občine Renče-Vogrsko, na podlagi meril, ki so
priloga razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija bo v postopku vrednotenja prijav uporabljala merila, ki so priloga Pravilnika o sofinanciranju
programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v občini Renče-Vogrsko s spremembami, in dodatna merila.
Komisija ne bo obravnavala prijav,
ki ne bodo oddane v razpisnem roku,
ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
nepopolne vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev iz 4. točke tega razpisa
na katerih ne bo navedeno besedilo »Ne odpiraj«.
Vloga na razpis je popolna, če:
je predložena po določilih 7. točke tega razpisa,
je predložena na predpisanih prijavnih obrazcih tega razpisa,
vsebuje vse predpisane obrazce in vse zahtevane podatke,
je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vloge dopolnijo skladno s pozivom k dopolnitvi. Za neupravičeno osebo se
šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Za prepozno se šteje vloga, ki ni predložena po določilih 5. točke tega razpisa.
Vloge, ki jih Komisija ne bo obravnavala, bodo s sklepom zavržene, neutemeljene vloge pa zavrnjene.
Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izkazalo, da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke.
9. Dokazila o namenski porabi sredstev
Predlagatelji bodo po izvedbi v sofinanciranje sprejetih programov morali kot prilogo obračunske dokumentacije predložiti dokazila o namenski
porabi sredstev, katerih skupna vrednost bo vsaj v višini deleža, ki ga bo za izvedbo prispevala Občina Renče-Vogrsko. Kot dokazila se
upoštevajo:

-

kopije računov, izstavljenih na ime predlagatelja,
kopije pogodb o stvaritvi avtorskih del, sklenjenih med predlagateljem programa in avtorjem, ter kopije pogodb z umetniškimi vodji
(pevovodje, dirigenti, umetniške vodje likovnih sekcij,…), (kopijam pogodb mora biti priloženo dokazilo o izplačilu sredstev),
kopije potnih nalogov za člane društva in za umetniške vodje.

Vsa dokazila morajo biti izdana v letu 2021 ter se vsebinsko in terminsko skladati z vsebino sofinanciranega programa.
10. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
Odpiranje vlog bo 21. 4. 2021. Odpiranje ne bo javno.
O dodelitvi sredstev bo na podlagi dokončnih predlogov Strokovne komisije z odločbo odločila občinska uprava. O pritožbah zoper odločbe bo
odločal župan. Pogoji, način in obseg sofinanciranja izbranih in ovrednotenih programov bodo določeni v sklenjenih pogodbah o izboru
programov ter obsegu in načinu sofinanciranja v letu 2021.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani pri Vladki Gal Janeš v času uradnih ur na tel. št. 051 647 004 in po elektronski
pošti: vladka.gal@rence-vogrsko.si.
Številka: 0932-1/2021-8
Bukovica, 18. 3. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________________________________________
Občina Renče-Vogrsko objavlja na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07 –
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 164/20), prvega odstavka 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov
društev na področju turizma v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v Občinskem glasilu, št. 5/19) in Odloka o proračunu Občine RenčeVogrsko za leto 2021 (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 2/21)
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI RENČEVOGRSKO V LETU 2021
1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma v Občini Renče-Vogrsko z naslednjimi
vsebinami:
organizacija in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
aktivnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanju okolja,
oblikovanje nove turistične ponudbe in nadgradnja obstoječe turistične ponudbe,
sodelovanje na sejmih in drugih turističnih dogodkih,
izvajanje promocijske in informativne turistične dejavnosti,
spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja,
izobraževanja in usposabljanja za namene pospeševanja turizma
Predmet sofinanciranja so programi in projekti, ki niso že sofinancirani iz drugih občinskih razpisov.
3. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje:
-

da so registrirana po Zakonu o društvih,
da imajo sedež na območju Občine Renče-Vogrsko,
da delujejo na območju Občine Renče-Vogrsko na področju turizma vsaj eno leto,
da imajo v temeljnem aktu opredeljeno turistično dejavnost,
da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
da imajo poravnane vse obvezne zakonske in poslovne obveznosti do Občine Renče-Vogrsko, ter do drugih pravnih oseb katerih
ustanoviteljica je Občina Renče-Vogrsko,
da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
da razpisu predložijo veljavno letno poročilo za preteklo leto in finančni ter vsebinski program za tekoče leto.

4. MERILA ZA VREDNOTENJE VLOG
Komisija za izbor in vrednotenje programov in projektov na področju turizma bo v postopku vrednotenja uporabljala merila, ki so določena v
prilogi Pravilnika za sofinanciranje programov in projektov društev na področju turizma v Občini Renče-Vogrsko.
ŠTEVILO TOČK
1. Organizacija in izvedba prireditve lokalnega ali širšega pomena
Nivo prireditve
Krajevna prireditev
Občinska prireditev
Večja prireditev (regijska, državna, mednarodna)
Obisk prireditve
Do 200 obiskovalcev
Med 200 in 500 obiskovalcev
Med 500 in 1000 obiskovalcev
Nad 1000 obiskovalcev
Tradicionalnost prireditve

5 točk
10 točk
25 točk
2 točki
5 točk
20 točk
30 točk

Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič)
Vključevanje ponudnikov in ostalih društev iz Občine Renče-Vogrsko
Vključitev do 5 ponudnikov in ostalih društev
Vključitev nad 5 ponudnikov in ostalih društev
2. Ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanja okolja
Urejanje in vzdrževanje poti, turistične signalizacije in razgledišč
Čistilne in druge akcije vezane na urejanje javnih površin
Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter ohranjanja domačih
obrti
3. Oblikovanje nove turistične ponudbe:
Oblikovanje turističnih izdelkov (spominek, proizvod,..)
Oblikovanje nove turistične ponudbe kraja (programi, tematske poti,..)
4. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti:
Predstavitev občine na raznih prireditvah in sejmih v državi
Predstavitev občine na raznih prireditvah in sejmih v tujini
Izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, filmi, zemljevidi,..)
5. Izobraževanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma
Organizacija delavnic, predavanj, okroglih miz in predstavitev na temo izobraževanja in
spodbujanja turizma.

10 točk
5 točk
10 točk
10 točk
20 točk
20 točk
15 točk
30 točk
5 točk/ sejem
10 točk/ sejem
15 točk
10 točk

5. OKVIRNA VIŠINA FINANČNIH SREDSTEV
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in so predvidena na proračunski postavki 14003010 - Sofinanciranje
programov turističnih društev, znaša 4.000 EUR.
Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev ter posreduje občinski upravi, ki
izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Pri pripravi predloga razdelitve razpisanih sredstev se upošteva višino
razpoložljivih proračunskih sredstev, skupno število vseh doseženih točk vseh prijaviteljev in doseženo število točk posameznega prijavitelja
na razpis.
6. OBDOBJE V KATEREM MORAJO BITI PORABLJENA DODELJENA SREDSTVA
Obdobje za porabo sredstev je od 1.12.2020 do 30.11.2021.
Sredstva se izplačajo pod pogojem, da prijavitelj predloži pristojnemu organu najkasneje do 30.11.2021 pisni zahtevek za izplačilo z naslednjimi
dokazili:
fotokopije računov in pogodb za vsako posamezno prijavljeno vsebino v okviru programa oz. projekta, ki izkazujejo namensko porabo
sredstev,
fotokopije dokazil o plačilu računov ali pogodb iz prejšnje alinee,
poročilo in dokazila o realizaciji vsake posamezne prijavljene vsebine v okviru programa oz. projekta (izvod promocijskega prospekta,
fotografije, letak, brošure, prispevki iz medijev,…)
Prijavitelju se bodo izplačala sredstva v višini, ki bodo izkazana z dokazili, vendar največ v višini določeni z odločbo. Upoštevana bodo izključno
tista dokazila, ki jih bo organ prejel do 30.11.2021.
-

7. PRILOGE
Vlogi na razpis mora prijavitelj priložiti:
izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije,
podpisan in ožigosan vzorec pogodbe v razpisni dokumentaciji,
fotokopijo odločbe o registraciji društva, ki odraža zadnje stanje,
fotokopijo temeljnega akta društva, ki odraža zadnje stanje,
fotokopijo letnega poročila za preteklo leto in finančni ter vsebinski program za tekoče leto.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in ožigosa zakoniti zastopnik društva oziroma pooblaščena oseba, ki vlogi priloži pooblastilo.
8. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Za pravočasno se šteje vloga, ki najkasneje do dne 17. 6. 2021 do 12. ure prispe po pošti na naslov naročnika: Občina Renče-Vogrsko,
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga ali je vložena osebno v glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 17. 6. 2021 do 12. ure.
9. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG
Odpiranje vlog bo komisija opravila najkasneje v 10 dneh po izteku roka razpisa. Vloge, ki prispejo na razpis, komisija odpre, pregleda in oceni.
Prepozne vloge in vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, bo s sklepom zavrgel pristojni organ.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis ne bodo popolne, bo pristojni organ v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pisno pozval, na dopolnitev. Rok
za dopolnitev vlog je 8 dni od prejema obvestila za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo
zavrgel pristojni organ s sklepom.
10. OBVESTILO O IZIDU RAZPISA
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
11. PODPIS POGODBE
Pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev, ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev
v roku 8 dni od poteka pritožbenega roka iz odločbe na podpis pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za razpis.
Pogoji, način in obseg sofinanciranja odobrenih programov in projektov bo določen s pogodbo.
12. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani občine Renče-Vogrsko: www.rencevogrsko.si pod rubriko Razpisi ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v glavni pisarni.

Vloga se vloži na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami in mora biti na ustreznih mestih podpisana in ožigosana.
Vloga mora biti v zapečatenem ovitku, na prednji strani kuverte mora biti obvezno navedeno:
-

v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,
v spodnjem levem kotu besedilo » NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS TURIZEM 2021«
na desni strani naslov Občine.

Nepravilno opremljenih kuvert strokovna komisija ne bo obravnavala.
13. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete v času uradnih ur na 05 338 45 09 ali pošljete vprašanje na:
matjaz.zgonik@rence-vogrsko.si
Številka: 3221-1/2021-1
Datum: 18. 3. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
_______________________________________________________________________________________________________________
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2021 (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 2/21) in na podlagi Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za programsko obdobje 2016 - 2020 (Uradne objave v občinskem
glasilu, št. 9/2016, v nadaljevanju: pravilnik), Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, objavlja naslednji
JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2021
I.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: Občina), bo Občina
v letu 2021 dodeljevala pomoči za naslednja ukrepa:
Državne pomoči po
skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi
Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014)

UKREP 1:

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14.
člen)

De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe
Komisije
(EU)
št.
1407/2013)

UKREP 4:

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

II.
VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Višina
razpisanih
sredstev
za
ukrep
1
je
10.000,00
EUR,
za
ukrep
4
pa
10.000,00
EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine na proračunski postavki 11001010 – Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje. Sredstva se med ukrepoma lahko prerazporedijo.
Sredstva za ukrepa po tem javnem razpisu se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
III.
1.

UPRAVIČENCI DO POMOČI IN SPLOŠNI POGOJI ZA SOFINANCIRANJE
Upravičenci do državne pomoči in pomoči de minimis so:

pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji
v primerih ukrepov iz 14., 15., in 28. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 oziroma zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem
za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primeru ukrepa iz 43. člena Uredbe Komisije (EU) 702/2014 in so dejavna v gozdarskem
sektorju,

so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in

imajo sedež oziroma stalno prebivališče in kmetijske površine na območju občine ali se njihova investicija oziroma dejavnost izvaja
na območju občine.

2.

Do pomoči za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 – to je ukrep 1 - niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.

3.

Do de minimis pomoči – to je ukrep 4 - v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
ribištva in akvakulture;
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi;
predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali j ih
zadevna podjetja dajo na trg;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno
povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.

Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.











IV.









V.



VI.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl.
US in 38/16 – odl. US) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem
tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na
obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še
druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v
zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški,
zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 1407/2013.
Pomoč se ne uporablja za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za
financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v
skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR).

VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV:
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.
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.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma
programa upošteva vrednost 15.000,00 EUR.
Pomoč posameznemu upravičencu, katere znesek bi bil nižji od 50,00 evrov, se ne dodeli.
Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali pogodbami niso upravičen strošek, če so izdani oz. sklenjeni med:
krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama, ki živijo
v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi (so)lastnica gospodarske
družbe;
med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo;
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Investicijo, sofinancirano po tem razpisu, mora upravičenec ohraniti vsaj pet let po dodelitvi sredstev.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.
ROK ZA ODDAJO VLOG:
Za ukrep 1 – skupinske izjeme do vključno 17. 6. 2021 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 17. 6. 2021
do 12. ure. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
Za ukrep 4 – de minimis do vključno 30. 9. 2021 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 30. 9. 2021 do
12.00 ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga. Prepozne
vloge bodo s sklepom zavržene.
OBDOBJE PORABE SREDSTEV:
Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim investicijam, ki bodo oziroma so realizirana v času:

Za ukrep 1 – skupinske izjeme od izdaje sklepa do vključno 30. 9. 2021.

Za ukrep 4 – de minimis od 29. 9. 2020 do vključno 30. 9. 2021.

VII.
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.
VIII.
PREGLED IN OCENITEV VLOG:
Strokovna komisija bo obravnavala prispele vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo
pisno pozvani, da vloge dopolnijo. Vloge prijaviteljev, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
IX.
OBVESTILO O IZIDU RAZPISA:
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 30 dneh po poteku roka iz točke V 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.
X.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti v času uradnih ur (ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00 do 12.00 in ob sredah od 13.30 do 16.30)
na naslovu Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga ter na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: www.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) 338-45-00 ali pišete na: info@rence-vogrsko.si.

XI.

UKREPI

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo – skupinske izjeme
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in
preusmeritvijo proizvodnje;
izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde
Unije;
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do
kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
zasaditev letnih rastlin;
dela v zvezi z odvodnjavanjem;
nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
obratna sredstva.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Upravičenci: kot so določeni v točki 3 tega razpisa in ki obdelujejo minimalno 4 ha primerljivih kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški: stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih
gospodarstvih; stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni
kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo); stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne
vrednosti; stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih
naprav; stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…); stroški nakupa računalniške
programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva,
če so tako zavarovani, ponudba oz. predračun za načrtovano investicijo, izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev, dokazilo o obdelovanju
minimalno 4 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, mnenje kmetijsko-svetovalne službe o upravičenosti investicije.
Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi postavkami, gradbeno dovoljenje ali,
če to ni potrebno, dokazilo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno ter načrt ali skico objekta in položaj objekta na kopiji katastrskega načrta. V
primeru upravičenega stroška gradbenih in obrtniških del se pomoč ne dodeli, če iz veljavnih predpisov izhaja, da gradnja ni dopustna.
Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti investicije.
Podukrep 1. 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičenci: kot so določeni v točki 3 tega razpisa in ki obdelujejo minimalno 4 ha primerljivih kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški: stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki); stroški izvedbe del za
nezahtevne agromelioracije; stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo; stroški nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino; stroški postavitve ali obnove trajnega nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo); stroški nakupa večletnega
sadilnega materiala.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva,
če so tako zavarovani, ponudba oz. predračun za načrtovano investicijo, izpisa iz registra kmetijskih gospodarstev, dokazilo o obdelovanju
minimalno 4 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, mnenje kmetijsko-svetovalne službe o upravičenosti investicije, kopija katastrskega načrta in
program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti investicije.
UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj ukrepa je prispevati k ustvarjanju pogojev in možnosti za nova delovna mesta ter za realizacijo poslovnih idej nosilcev in članov kmetijskih
gospodarstev z odpiranjem nove ali širitvijo obstoječe dopolnilne dejavnosti z namenom povečanja konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva
ali za zagotovitev dodatnega vira dohodka.
Upravičenci: kot so določeni v točki 3 tega razpisa.
Upravičeni stroški: priprava projektne dokumentacije, gradbena in obrtniška dela in material, stroški nakupa opreme vključno z računalniško
opremo, stroški promocije dopolnilne dejavnosti in njenih proizvodov (priprava in tisk promocijskega materiala, priprava in objava oglasov,
oblikovanje in vzdrževanje spletne strani, stroški najema razstavnega prostora, stroški nočitev do priznane višine največ 100 EUR/nočitev),
stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani z dopolnilno dejavnostjo (kotizacija, stroški gradiva). Rabljena kmetijska
mehanizacija in oprema sta upravičen strošek, če sta kupljena pri pooblaščenih prodajalcih.
DDV ni upravičen strošek.
Pogoji za pridobitev sredstev: dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči,
vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, računi,
izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu.

Pri investicijah v gradnje morajo prijavitelji vlogi priložiti popoln popis del z ovrednotenimi posameznimi postavkami, gradbeno dovoljenje ali,
če to ni potrebno, dokazilo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno ter načrt ali skico objekta in položaj objekta na kopiji katastrskega načrta. V
primeru upravičenega stroška gradbenih in obrtniških del se pomoč ne dodeli, če iz veljavnih predpisov izhaja, da gradnja ni dopustna.
Višina sofinanciranja: do največ 50 % vrednosti investicije.
XII.
MERILA IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV:
Prijavitelji morajo poleg drugih v razpisu navedenih določil izpolnjevati še naslednje pogoje:

Kmetijska gospodarstva: kmetijska gospodarstva morajo obdelovati najmanj 4 ha primerljivih površin.

Čebelarji: imeti morajo najmanj 20 panjev.

Pravne osebe: pravne osebe morajo biti registrirane za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravljati dejavnost na območju Občine
Renče-Vogrsko.
Prijaviteljem bo komisija pri ocenjevanju vlog upoštevala naslednje ponderje:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za kmetijsko pridelavo ali predelavo in opravlja dejavnost na območju Občine RenčeVogrsko: ponder 1
ostale kmetije in pravne osebe ponder 0,5
negospodarne in neustrezne investicije: ponder 0






Za 1 ha primerljive kmetijske površine se po tem razpisu šteje:
- 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot njiva
- 0,25 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot trajni nasad (oljčnik, sadovnjak, vinograd, …)
- 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v GERK-ih evidentirana kot travinje
- 8 ha zemljišč, ki so po občinskih prostorskih aktih opredeljeni kot gozdna zemljišča.
Za čisto kmetijo se po tem razpisu šteje kmetijsko gospodarstvo, v katerem je vsaj en član zavarovan kot kmet.
Kot negospodarna se šteje investicija, katere namen, obseg ali vrednost bistveno presega načrtovano proizvodnjo.
Kot neustrezna se šteje investicija, ki ne služi opravljanju registrirane dopolnilne dejavnosti.

Številka: 3301-1/2021-1
Bukovica, 18. 3. 2021
Tarik Žigon, l. r.
Župan
________________________________________________________________________________________________________________
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2021 (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 2/21) Občina Renče-Vogrsko,
Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, objavlja naslednji
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja
v Občini Renče-Vogrsko za leto 2021
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UPRAVIČENI STROŠKI:
Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Občine Renče-Vogrsko:
izobraževanja,
promocija upravičencev in območja njihovega delovanja,
priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,
prireditve s področja kmetijstva in podeželja,
nakup strokovne literature, priprava in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.
Program predstavlja dejavnost upravičenca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje, in časovno zaporedje
aktivnosti.
Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine, ipd.).
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso:
1. programi, ki se ne izvajajo na območju Občine Renče-Vogrsko,
2. programi, ki se sofinancirajo iz drugih občinskih ali drugih javnih virov,
3. profitni programi,
4. stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
5. stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju.
Ne glede na druge določbe tega javnega razpisa se ne sofinancirajo tisti programi, katerih sofinanciranje bi pomenilo kršitev veljavnih predpisov
o državnih pomočeh.
II. NAMEN JAVNEGA RAZPISA:
Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja na območju Občine Renče-Vogrsko.
III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV:
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 2.780,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki
11001020 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva. Sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
IV. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV:
Upravičenci do sredstev so strokovna, interesna ali stanovska ter druga društva oziroma zveze društev, ustanove in zasebni zavodi ter druge
nevladne organizacije s področja kmetijstva in podeželja Občine Renče-Vogrsko, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. njihovo delovanje je neprofitne narave,
2. so registrirana skladno s predpisi,
3. imajo skladno z veljavnimi predpisi urejeno vso potrebno dokumentacijo,
4. imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske ter druge pogoje za izvedbo programa,

5.
6.
7.

opravljajo dejavnosti s področja kmetijstva in podeželja,
imajo sedež v Občini Renče-Vogrsko ali izvajajo programe na njenem območju,
imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Renče-Vogrsko iz predhodnega javnega razpisa, če so na
njem sodelovala.

Za upravičence s področja kmetijstva in podeželja se štejejo upravičenci, katerih glavni namen je:
združevanje kmetijskih pridelovalcev in rejcev živali, podeželskih žensk in podeželske mladine,
informiranje, izobraževanje ali pomoč podeželskemu prebivalstvu,
ohranjanje tradicionalnih kmečkih običajev,
ohranjanje kulturne dediščine s področja kmetijstva in življenja na podeželju,
ohranjanje obrti, ki so povezane s kmetijstvom.
V. DRUGI POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV:
Do sredstev na podlagi tega javnega razpisa niso upravičeni:
prijavitelji, ki so za iste upravičene stroške že prejeli sredstva občinskih ali drugih javnih virov,
prijavitelji, ki so sredstva, dodeljena na podlagi preteklih javnih razpisov Občine Renče-Vogrsko porabili nenamensko, ali so v postopku
javnega razpisa navajali lažne podatke.
VI. UPRAVIČENI STROŠKI:
Občina Renče-Vogrsko bo sofinancirala naslednje upravičene stroške:
1. Za izobraževanje: stroški kotizacije in gradiv, stroški predavateljev, stroški najema prostora;
2. Za promocijo upravičencev in območja njihovega delovanja: materialni stroški izvedbe promocijskih aktivnosti (npr.: stroški najema
prostora in opreme, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
3. Za pripravo projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih: stroški priprave projektne dokumentacije
(stroški zunanjega izvajalca, pridobivanje dokazil in drugih prilog);
4. Za prireditve s področja kmetijstva in podeželja: materialni stroški izvedbe prireditev (npr.: stroški najema prostora in opreme,
pogostitev, stroški kulturnih in etnoloških nastopov);
5. Za nakup strokovne literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala: stroški nakupa strokovne
literature, priprave in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.
Za upravičene stroške se štejejo tudi materialni stroški, ki so vezani na izvedbo programa (stroški elektrike, vode, ogrevanja, najemnine, ipd.).
Upravičeni stroški niso: stroški telefona in bančni stroški.
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
Vse upravičene stroške je potrebno izkazati in sicer v vlogi na javni razpis z računi in dokazili o plačilu računov, izdanimi v obdobju iz IX. točke
tega javnega razpisa. Za izplačilo odobrenih sredstev je potrebno upravičene stroške dokazati z dokazili o izvedenih programih (kopije dokazil
o plačilu položnic oz. računov, bančni izpisi, ipd.) ter dokazili o namenski porabi sredstev (npr. za prireditve: objave v medijih, fotografije, ipd.
za nabavo strokovne literature: dobavnica, ipd.), kar mora biti priloženo prijavi na razpis.
VII.
VIŠINA ODOBRENIH SREDSTEV:
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost programa, kot najvišja vrednost programa posameznega društva upošteva vrednost
1.000,00 EUR brez vključenega DDV.
Višina sredstev, ki se odobri posameznemu upravičencu, se določi na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s
strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
VIII.
ROK ZA ODDAJO VLOG:
Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 9. 2021 do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 30. 9. 2021 do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Občina
Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
IX.
OBDOBJE PORABE SREDSTEV:
Sredstva na podlagi tega razpisa bodo dodeljena tistim odobrenim programom, ki bodo realizirani v času od 29. 9. 2020 do 30. 9. 2021.
X.
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.
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah.
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi
dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke
in mora biti dostavljena do roka, določenega v IX. točki tega javnega razpisa.
XI.
PREGLED IN OCENITEV VLOG:
Strokovna komisija bo obravnavala prispele vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo
pisno pozvani, da vloge dopolnijo. Vloge prijaviteljev, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija bo obravnavala popolne vloge na podlagi pogojev in meril iz tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Po ocenitvi
vlog bo pripravil predlog prejemnikov sredstev. Po prejemu predloga bo pristojni organ izdal sklepe, s katerimi bo odločil o dodelitvi razpisanih
sredstev. Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom sredstev ter Občino Renče-Vogrsko se določijo s pogodbo.
XII.
OBVESTILO O IZIDU RAZPISA:
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 30 dneh po poteku roka iz točke IX 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.
XIII.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti v času uradnih ur (ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8.00 do 12.00 in ob sredah od 13.30 do 16.30)
na naslovu Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga ter na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: www.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) 338-45-00 ali pišete na: info@rence-vogrsko.si.

XIV.
MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV:
Zaprošeni zneski posameznega upravičenca se točkujejo na podlagi spodaj navedenih meril.
TOČKE
PODROČJE
DELOVANJA
AKTIVNOSTI

DELEŽ ČLANOV IZ
OBČINE
RENČEVOGRSKO

KMETIJSTVO
DRUGO
ORGANIZACIJA SAMOSTOJNIH VEČJIH PROGRAMOV
UDELEŽBA V PROGRAMIH DRUGIH ORGANIZATORJEV
IZVAJANJE OSNOVNEGA PROGRAMA
81-100%
33-80%
0-32%

1
0,5
1
0,5
0,25
1
0,5
0,25

Znesek, ki ga prejme posamezni upravičenec, je odvisen od številka točk, ki ga prejme njegova vloga ter od vrednosti točke. Vrednost točke
se izračunana tako, da se višina razpisanih denarnih sredstev deli z vsoto vseh doseženih točk vseh ocenjenih prijaviteljev. Tako dobljena
vrednost točke se množi s številom točk, ki ga prejela posamezna vloga in upošteva korekcijo višine pomoči glede na razpoložljiva sredstva.
Društva, ki nimajo sedeža v Občini Renče-Vogrsko in pokrivajo več občin, lahko pridobijo največ 15 % vrednosti upravičenih stroškov.
Številka: 3301-2 /2021-1
Bukovica, 18. 3. 2021

Tarik Žigon, l. r.
Župan

