Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Proračuna Občine Starše za leto 2018 (MUV št.
35/2017), objavljam

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV IN ZVEZ V LETU 2018 NA PODROČJU KMETIJSTVA,
GOSPODARSTVA IN TURIZMA

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti društev ter zvez s področja kmetijstva,
gospodarstva in turizma, ki izvajajo dejavnosti in naloge pomembne za raznoliko in kvalitetno družabno
življenje naših občanov.
Na podlagi tega razpisa se ne financirajo društva s področij, katerih sofinanciranje je urejeno z drugimi
akti ali razpisi.
2. Pravico do sofinanciranja dejavnosti iz proračunskih sredstev Občine Starše imajo društva ter zveze,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
- da imajo sedež v Občini Starše ali ustanovljen odbor v občini ali delujejo na njenem območju in imajo
člane iz Občine Starše,
- da je včlanjenih vsaj 10 članov,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za
prihodnje/tekoče leto.
Društvo, ki kandidira na ta razpis, ne sme prejemati finančnih sredstev iz naslova proračuna občine za
leto 2018, za namene rednega delovanja društva (oziroma imeti sklenjeno pogodbo, ki zajema tudi
redno delovanje društva).
3. Obseg razpoložljivih sredstev je določen s sprejetjem proračuna za leto 2018 (iz proračunske
postavke 042103 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ter 047300 Turizem in znaša 4.000 €.
4. Prijavljena društva in zveze se financira po sledečem točkovanju na podlagi števila članov (s stalnim
prebivališčem v občini Starše), in sicer:
- do 10 članov 100 točk na društvo,
- od 10 do 40 članov 300 točk na društvo,
- od 40 do 70 članov 500 točk na društvo,
- od 70 do 90 članov 700 točk na društvo,
- nad 90 članov 900 točk na društvo.
V kolikor je društvo prijavitelj večjih prireditev ali sodeluje na prireditvi z materialnimi sredstvi, lahko
za točno dogovorjen namen pridobi dodatna sredstva.

5. Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko dvignete na Občini Starše, Starše 93, 2205
Starše, v času uradnih ur in sicer od dneva objave razpisa ali na spletni strani Občine Starše:
www.starše.si.
6. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno posredovati v zapečateni kuverti osebno v času
uradnih ur v TAJNIŠTVO ali po pošti. Obvezno je potrebno napisati na kuverto »Javni razpis-kmetijstvo,
gospodarstvo, turizem NE ODPIRAJ!«.
7. Rok za prijavo na javni razpis je od 1. 2. 2018 do 28. 2. 2018. Za pravočasne se bodo štele vse vloge,
ki bodo do roka prispele na sedež naročnika oziroma bodo do tega roka oddane na pošti.
8. Postopek javnega razpisa bo izvedla strokovna komisija, ki je imenovana s strani župana Občine
Starše. Odpiranje vlog bo 6. 3. 2018.
9. O izidu razpisa in višini dodeljenih sredstev bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem
razpisu.

Številka: 43005-/2018
Datum: 19. 1. 2018
ŽUPAN
OBČINE STARŠE
Bojan KIRBIŠ

