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 in
81/16), prvega odstavka 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev
na področju turizma v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine
Renče-Vogrsko, št. 5/19) in Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2019 (Uradne
objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 5/19)
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV NA
PODROČJU TURIZMA V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2019
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 RenčeVogrsko, 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
Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič)
Vključevanje ponudnikov in ostalih društev iz Občine RenčeVogrsko
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.

5 točk
10 točk
25 točk
2 točki
5 točk
20 točk
30 točk
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 5.000
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 1.12.2018 do 30.11.2019.
Sredstva se izplačajo pod pogojem, da prijavitelj predloži pristojnemu organu najkasneje do
30.11.2019 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
30.11.2019.
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. 2019 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. 2019 do 12.00
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.rence-vogrsko.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 2019«
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
11 ali pošljete vprašanje na: anja.sedevcic@rence-vogrsko.si

Številka: 32201-3/2019-1
Datum: 16.5.2019
Tarik Žigon, l.r.
Župan

