Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Cerknica (Uradni
list RS, št. 21/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/2019) Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica objavlja:

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Cerknica v letu 2019.
I. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za
nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju občine Cerknica.

III. VIŠINA POMOČI
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v višini 500,00 EUR za
posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo.
V primeru čiščenja odpadnih voda iz večstanovanjskih stavb
z eno malo komunalno čistilno napravo je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba v višini do 500,00 EUR, vendar
ne več kot do polovice vrednosti nabave, montaže in zagona
male komunalne čistilne naprave brez DDV.

pregledno situacijo, iz katere sta razvidna mesto iztoka iz male komunalne čistilne naprave v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila
1 : 5.000, in ime vodotoka;
• obratovanje male komunalne čistilne naprave vlagatelj dokazuje s poročilom o opravljenih prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih enot, v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring odpadnih voda;
• objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe mora biti
izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije;
• v izjemnem primeru je objekt z malo komunalno čistilno napravo lahko v območju opremljanja z javno kanalizacijo, vlagatelj pa mora v tem primeru priložiti obvestilo upravljavca JP
Komunala Cerknica, d. o. o., iz katerega je razvidno, da priključitev v tehničnem smislu ni možna;
• lokacija objekta male komunalne čistilne naprave mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati
z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti
služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
• vlogi mora biti priloženo veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967, ali potrdilo za stanovanjski objekt, zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na po
dlagi določil Zakona o graditvi objektov uporabno dovoljenje;
• vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih morata biti razvidna nakup in vgradnja male komunalne čistilne naprave, ter
dokazila o plačilu računov;
• v primeru male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov ali večstanovanjski objekt mora biti priložena pogodba med lastniki oziroma etažnimi lastniki o medsebojnih razmerjih pri izgradnji in vzdrževanju naprave ter delitvi
nepovratnih sredstev po tem pravilniku, ki mora veljati vsaj
5 let od izplačila sofinancerskih sredstev.

IV. SPLOŠNI POGOJI UPRAVIČENOSTI
• Mala komunalna čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja, obratovati mora vsaj še 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev;
• mala komunalna čistilna naprava mora imeti izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki
urejajo gradbene proizvode, če gre za tipsko malo komunalno čistilno napravo;
• mala komunalna čistilna naprava mora imeti navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave;
• če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in

V. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave
(MKČN) velikosti od 4 do 50 populacijskih enot z vključenimi
stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo
parametrov ter sama postavitev MKČN, pri čemer se pri postavitvi upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na
izkop in postavitev MKČN, ne upošteva pa se izkopa in izdelave
kanalizacijskih cevi in raznih drugih priključkov. Višino stroškov
potrdi komisija, ki jo imenuje župan.
Pogoj za kandidiranje na razpis je že kupljena in vgrajena
MKČN, kar upravičenci dokažejo s priloženim računom za nakup in postavitev MKČN.

II. UPRAVIČENCI DO SREDSTEV
Do nepovratnih finančnih sredstev so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe, v kateri
imajo stalno prebivališče. Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati na območju občine Cerknica in
izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo. To so naslednja naselja: Beč, Bečaje, Bezuljak, Bloška Polica, Brezje, Cajnarje, Čohovo, Dobec,
Dolenje Otave, Gora, Gorenje Jezero, Gorenje Otave, Goričice,
Hribljane, Hruškarje, Jeršiče, Korošče, Koščake, Kožljek, Kranjče,
Kremenca, Krušče, Kržišče, Laze pri Gorenjem Jezeru, Lešnjake, Mahneti, Milava, Osredek, Otok, Otonica, Pikovnik, Pirmane,
Podskrajnik, Podslivnica, Ponikve, Rakov Škocjan, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Slugovo, Stražišče, Sveti Vid, Ščurkovo, Štrukljeva
vas, Tavžlje, Topol pri Begunjah, Zahrib, Zala, Zibovnik in Župeno.
Upravičenec lahko za en objekt kandidira za proračunska
sredstva le enkrat.
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Upravičeni so stroški, ki nastanejo od 1. 1. 2017.
VI. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva bremenijo proračunsko postavko proračuna Občine
Cerknica za leto 2019 s številko 111012 in nazivom »Subvencioniranje MKČN«. Višina razpisanih sredstev za leto 2019 je
5.000,00 EUR.
VII. NAČIN PRIJAVE IN ROKI
Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica in opremljeno s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis, MKČN« ali oddajo neposredno na sedežu občine. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 31.
10. 2019. V primeru predčasnega zaprtja razpisa bosta datum in
ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani občine.
VIII. OBRAVNAVANJE VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni
javno. Odpiranje vlog je obdobno, ko prispe primerno število
prijav. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Cerknica.
Popolnost in dopolnitev vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima priložene vse potrebne
priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Dopolnitve, poslane po tem roku, se ne upoštevajo.
Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo na seznam po vrstnem redu glede na prejem dopolnitve. Če je na seznam popolnih vlog
uvrščenih več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo
vlagateljem popolnih vlog z začetka seznama glede na vrstni
red datuma in ure prejema in razpoložljiva sredstva.
S sklepom se zavrže:
• vloge, ki so prispele po zaključku razpisa,
• vloge, ki niso oddane na predpisani razpisni dokumentaciji,
• nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
S sklepom se zavrne vloge:
• ki so neutemeljene,
• ki so vsebinsko neustrezne,
• ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.
IX. OBVEŠČANJE O IZBORU
Občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija.
X. PRITOŽBA NA ODLOČBO
Zoper navedeni sklep lahko vlagatelj vloži pritožbo županu Občine Cerknica na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica v roku 15 dni od prejema sklepa.
XI. ZAHTEVKI ZA IZPLAČILO
Vlagatelji vložijo zahtevke za izplačilo sredstev na predpisanem
obrazcu ter predložijo obvezne priloge. Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljeni montaži in plačani storitvi na podlagi
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vloženega zahtevka za izplačilo z naslednjimi prilogami:
• fotokopija računa (upravičeni stroški so: nakup MKČN, montaža in prvi zagon z nastavitvijo parametrov ter postavitev
MKČN, pri čemer se upošteva samo gradbena dela, ki se nanašajo konkretno na izkop in postavitev MKČN, ne upošteva
pa se izkopa in izdelave kanalizacijskih cevi in raznih drugih
priključkov),
• potrdilo o plačilu računa,
• certifikat oziroma listina o skladnosti (če je MKČN na seznamu, ki ga je odobrila GZS, tega ni treba priložiti),
• priloženo poročilo o prvih meritvah za MKČN z rezultati prvih
meritev, ki ga izdela pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa.
Zahtevek se lahko vloži po zaključku gradnje. Šteje se, da je
gradnja zaključena, ko je MKČN montirana in plačana ter izdelano poročilo o prvih meritvah za MKČN, ki ga izdelal pooblaščen izvajalec obratovalnega monitoringa.
Poročilo o opravljenih prvih meritvah MKČN se opravi po
vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu naprave.
Na podlagi popolnega zahtevka se izplačajo sredstva na vlagateljev transakcijski račun.
XII. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV
Za nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v občini Cerknica je
zadolžena komisija, ki jo imenuje župan.
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi (te se obračunajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev)
v naslednjih primerih:
• ko se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena,
• ko se ugotovi, da je upravičenec za namen pridobitve sredstev
navajal neresnične podatke,
• če upravičenec investicije, za katero je pridobil sredstva, ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu, kot
je predvideval v prijavi na razpis,
• če pride do drugih ugotovljenih nepravilnosti pri uporabi
sredstev.
XIII. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija je objavljena na občinski spletni strani
http://www.cerknica.si. Zainteresirani jo lahko prevzamejo tudi
na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica v
času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do
12. ure ter v sredo od 13. do 16. ure.
Kontaktni osebi za dodatne informacije:
• Samo Mlinar, elektronski naslov: samo.mlinar@cerknica.si, tel.
št. (01) 709 06 20,
• Vida Tekavec, elektronski naslov: vida.tekavec@cerknica.si, tel.
št. (01) 709 06 12.
Številka: 41010-0007/2019
Datum: 9. 4.2019
Občina Cerknica
župan Marko Rupar

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju priklopa na javno kanalizacijsko omrežje za lastnike objektov, ki so do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje odpadno
vodo čistili v mali komunalni čistilni napravi na območju občine Cerknica (Uradni list RS, št. 30/2017), in Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 (Uradni
list RS, št. 13/2019) Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica objavlja:

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje priklopa na javno kanalizacijsko omrežje za lastnike objektov, ki so do priklopa
na javno kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistili v mali komunalni čistilni napravi na območju
občine cerknica v letu 2019.
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje priklopa na javno
kanalizacijsko omrežje za lastnike objektov na območju občine Cerknica, ki so do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje
odpadno vodo čistili v mali komunalni čistilni napravi v skladu
z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, v
aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo predpisana, ali v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni
predpisana, aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo.
2. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva, namenjena subvencioniranju priklopa na javno kanalizacijsko omrežje za lastnike objektov, ki so do priklopa na
javno kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistili v mali komunalni čistilni napravi na območju občine Cerknica v letu
2019, so določena v Proračunu Občine Cerknica za leto 2019,
na proračunski postavki št. 111012 – subvencioniranje MKČN.
Višina razpisanih sredstev za leto 2019 je 2.500,00 EUR.
Najvišji znesek subvencije je 700,00 EUR, kar vključuje
priklop na javno kanalizacijsko omrežje za lastnike objektov na
območju občine Cerknica, ki so do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistili v mali komunalni čistilni
napravi, za posamezni stanovanjski objekt.
Lastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe je do nepovratnih sredstev upravičen le enkrat.
3. UPRAVIČENCI
Do subvencij so upravičene:
• Fizične osebe, ki so lastnice ali solastnice stanovanjskih stavb
na območju občine Cerknica, ki so do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistile v mali komunalni
čistilni napravi v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode:
• v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo
predpisana, ali
• v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo.
• Društva in neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Občini
Cerknica in so lastniki ali solastniki oziroma upravljavci objektov na območju občine Cerknica, ki so do priklopa na javno
kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistili v mali komunalni
čistilni napravi v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode:
• v aglomeraciji, kjer je opremljenost z javno kanalizacijo
predpisana, ali
• v aglomeraciji, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana, aglomeracija pa je opremljena z javno kanalizacijo.
Do subvencij niso upravičeni:
• Fizične osebe, ki so lastnice ali solastnice stanovanjskih stavb
na območju občine Cerknica, ki so se na javno kanalizacijsko

omrežje priklopile pred letom 2010 in so do priklopa na javno
kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistile v mali komunalni čistilni napravi.
• Društva in neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Občini
Cerknica in so lastniki ali solastniki oziroma upravljavci objektov
na območju občine Cerknica, ki so se na javno kanalizacijsko
omrežje priklopili pred letom 2010 in so do priklopa na javno kanalizacijsko omrežje odpadno vodo čistili v mali čistilni napravi.
4. VSEBINA VLOGE IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Popolna vloga vsebuje izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
ter zahtevano dokumentacijo k vlogi.
Pogoji za dodelitev sredstev so naslednji:
• Dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku oziroma
sklenjena pogodba o obročnem odplačevanju;
• potrdilo JP Komunala Cerknica, d. o. o., kot dokazilo, da je lastnik objekta pred priklopom na javno kanalizacijsko omrežje
čistil odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi, ter potrdilo o datumu priklopa;
• soglasje (če je vlagatelj tudi lastnik, soglasje ni potrebno):
• solastnikov stanovanjskega objekta, ki so do priklopa na javno
kanalizacijsko omrežje čistili odpadne vode v mali komunalni
čistilni napravi;
• izjava, da ima upravičenec poravnane vse obveznosti do Občine Cerknica in da so navedeni podatki v celotni dokumentaciji javnega razpisa resnični in pravilni.
5. ROK ZA PRIJAVO IN NAČIN PRIJAVE
Izpolnjeno vlogo s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica in opremljeno
s pripisom »Ne odpiraj – subvencioniranje priklopa na javno
kanalizacijsko omrežje« ali oddajo neposredno na sedežu občine. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 31.
10. 2019. V primeru predčasnega zaprtja razpisa bosta datum in
ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani občine.
6. OBRAVNAVANJE VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni
javno. Odpiranje vlog je obdobno, ko prispe primerno število
prijav. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Cerknica.
Popolnost in dopolnitev vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima priložene vse potrebne
priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Dopolnitve, poslane po tem roku, se ne upoštevajo.
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Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na seznam – glede na prejem dopolnitve. Če je na seznam popolnih vlog uvrščenih več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva
razdelijo vlagateljem popolnih vlog z začetka seznama glede
na vrstni red datuma in ure prejema in razpoložljiva sredstva.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in
zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu
prispetja vlog.

8. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana s strani župana.
Prejemnik subvencije je dolžan vrniti pridobljena sredstva
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi (te se obračunajo od
dneva izplačila upravičencu do dneva vračila sredstev), če se
ugotovi:
• da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
• druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

S sklepom se zavrže vloge:
• ki so prispele po zaključku razpisa,
• ki niso oddane na predpisani dokumentaciji,
• nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.

9. INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa
do izteka prijavnega roka dosegljiva na občinski spletni strani
http://www.cerknica.si.
Zainteresirani jo lahko prevzamejo tudi na sedežu Občine
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v času uradnih ur,
in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v sredo
od 13. do 16. ure.

S sklepom se zavrne vloge:
• ki so neutemeljene,
• ki so vsebinsko neustrezne,
• ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.
7. OBVEŠČANJE O IZBORU
Občinska uprava Občine Cerknica izda sklep o dodelitvi
sredstev na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev,
ki ga pripravi komisija.
Zoper navedeni sklep lahko vlagatelj vloži pritožbo na župana Občine Cerknica na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica v roku 15 dni od vročitve sklepa. Prepozno
vložene pritožbe se zavržejo.

Kontaktni osebi za dodatne informacije:
• Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno-cestno dejavnost,
tel.: 01 709 06 20, elektronski naslov: samo.mlinar@cerknica.si,
• Vida Tekavec, svetovalka na področju projektov, tel.: 01 709
06 12, elektronski naslov: vida.tekavec@cerknica.si.
Številka: 41010-8/2019
Datum: 9. 4. 2019
Občina Cerknica
župan Marko Rupar

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju občine Cerknica (Uradni list RS, št. 30/2017) in Odloka o Na
podlagi Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19) in Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica (Uradni list RS, št. 23/15) Občina Cerknica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2019 –
spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za
sofinanciranje ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica, in sicer ukrepa: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja.
Namen pomoči so povečanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter s tem zmanjševanje brezposelnosti.
II. UPRAVIČENCI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
Na javni razpis se lahko prijavijo:
• podjetja, ki imajo sedež v občini Cerknica ali investirajo na območju občine Cerknica (upravičenci, ki nimajo sedeža na območju občine Cerknica, morajo imeti na tem območju poslovno enoto, kjer zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti);
• fizične osebe, ki so pri pristojnem organu vložile vlogo za izdajo
dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložile priglasitev za vpis v sodni register in priložile k zahtevi
vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe;
• brezposelne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije
in imajo stalno prebivališče v občini Cerknica; dejavnost, ki jo
želijo registrirati, mora predstavljati njihov edini in glavni poklic.
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Za podjetja se skladno s pravilnikom štejejo mikro, majhna in
srednja podjetja (MSP), ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s
tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo).
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz
Priloge I Uredbe komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008.
Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja:
• iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba
Sveta (ES) št. 104/2000;
• ki so dejavna na področju primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti;
• ki so dejavna na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
• če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev
ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

• če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese
na primarne proizvajalce;
• ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine Cerknica;
• ki nimajo plačanih davkov in prispevkov.
Pomoč skladno s pravilnikom ne sme biti:
• namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim dejavnostim 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;
• pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
• dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Če podjetje opravlja dejavnost v sektorjih, ki so po tem pravilniku izključeni, in v sektorjih, ki niso izključeni, se de minimis
pomoč lahko dodeli, če je zagotovljeno ločeno računovodstvo med stroški. Enako velja za podjetja v sektorjih, za katere
se uporabljajo nižje zgornje meje de minimis.
III. VIŠINA, OBLIKA, ZGORNJA MEJA IN KUMULACIJA SREDSTEV
Višina in oblika sredstev
Višina proračunskih sredstev, namenjena izvedbi javnega razpisa, je 60.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva,
v obliki dotacij, skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči de minimis in ob upoštevanju proračunskih možnosti. Prejemnika sredstev se pisno obvesti o predvidenem znesku pomoči in navede, da gre za pomoč de minimis.
Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo:
• o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri
katerih dajalcih in v kakšnem znesku, ter o kandidaturi za de
minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
• o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
• da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov,
• o povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi podjetij,
• skladno s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 –
skl. US, 43/2011).
Zgornja meja sredstev
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravil de minimis, ne sme presegati 200.000,00 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 EU. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena
meja pomoči 100.000,00 EUR.
To določilo ne velja v potniškem prometu in pri integriranih
storitvah, pri čemer je dejanski prevoz le element storitve.
Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov
upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega
podjetja;

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo
podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na
podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prek
enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
Kumulacija sredstev
• Pomoči po pravilu de minimis se lahko seštevajo z drugimi
pomočmi za iste upravičene stroške, vendar le do višine največje dovoljene intenzivnosti teh pomoči;
• pomoči po pravilu de minimis se seštevajo tudi same s sabo;
• pomoči 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 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).
IV. UPRAVIČENI STROŠKI, POGOJI, OMEJITVE IN VIŠINA
SOFINANCIRANJA
Upravičeni stroški financiranja so:
• stroški za realizacijo samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu
RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba (stroški, povezani z izvajanjem dejavnosti, in
sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave
pisarniške in računalniške opreme),
• stroški dela plače za zaposlitev brezposelne osebe, ki je na
ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba.
Pogoji za pridobitev sredstev so:
• oseba, ki je zaposlena na novem delovnem mestu oziroma ki
se je samozaposlila, je morala biti na novo delovno mesto zaposlena/samozaposlena kadarkoli znotraj obdobja 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019;
• vsaka sofinancirana zaposlitev oziroma samozaposlitev mora
trajati najmanj dve leti od dneva zaposlitve/samozaposlitve;
• novo delovno mesto mora predstavljati povečanje števila zaposlenih v podjetju v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih;
• realizacija samozaposlitve oziroma novega delovnega mesta
mora biti izvedena na območju občine Cerknica;
• na novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s
stalnim bivališčem na območju občine Cerknica (zaposlitev
se dokazuje s kopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter M1
obrazcem, upravičene stroške pa se dokazuje s kopijo plačilne liste ter s potrdilom o plačanih prispevkih delodajalca za
socialno varnost);
• brezposelna oseba, ki se zaposluje, ni imela zadnje zaposlitve
pri upravičencu ali njegovih povezanih družbah (potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o zadnji zaposlitvi);
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• če je vlagatelj brezposelna oseba, je pogoj za pridobitev
sredstev izražena namera za samozaposlitev, kar vlagatelj dokaže s predložitvijo kratke predstavitve podjetja oziroma dejavnosti ali dokazilom o registraciji podjetja in potrjenim obrazcem
M1. Kratka predstavitev podjetja oziroma dejavnosti mora vsebovati uvod (predmet dejavnosti), predstavitev upravičenca/-ke
(priimek in ime, izobrazba, delovne izkušnje, reference, naziv
podjetja, naslov, kontaktne podatke, lastništvo, način registracije itd.), predstavitev dejavnosti (opis proizvoda ali storitve, značilnosti, posebnosti), prostor in oprema (lokacija obstoječega
poslovnega prostora oziroma sedeža, potrebna oprema, obstoječa in načrtovana, morebitne investicije na tem področju);
• če je brezposelna oseba, ki se namerava samozaposliti, že pridobila sredstva Občine Cerknica za ta namen, mora od zadnje
sofinancirane samozaposlitve preteči najmanj 36 mesecev;
• vlagatelj oziroma upravičeni prejemnik ne sme biti vključen v
aktivno politiko zaposlovanja;
• če na novo zaposlena oseba, za katero je vlagatelj prejel sredstva
pomoči po tem razpisu, postane brezposelna iz katerega koli
razloga pred potekom 2 let od dneva zaposlitve, mora vlagatelj
v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem razpisu opredeljenim pogojem, nova zaposlena oseba pa mora biti v podjetju zaposlena najmanj do izteka
2-letnega roka (2. alineja tega odstavka). V nasprotnem primeru
mora vlagatelj Občini Cerknica vrniti sorazmerni del dodeljenih
sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Vlagatelji lahko vsa potrdila pridobijo sami ali pa podpišejo
izjavo, s katero soglašajo, da lahko Občina Cerknica, za namene Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v občini Cerknica za leto 2019 –
spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, iz uradnih evidenc pridobi osebne podatke tako o vlagateljih kakor tudi brezposelnih osebah.
Zaradi hitrejše izvedbe postopka je zaželeno, da vlagatelji že
k vlogi sami priložijo vsa potrebna potrdila.
Omejitve:
Vlagatelj lahko v okviru razpisa uveljavlja največ dve novi zaposlitvi oziroma v primeru samozaposlitve največ še eno zaposlitev.
Višina predvidenih sredstev sofinanciranja upravičenih
stroškov znaša:
• za samozaposlitev znesek v višini štirih minimalnih plač,
• za zaposlitev brezposelne osebe znesek v višini šestih minimalnih plač.
Zaposlitev za krajši delovni čas ne sme biti krajša od štirih ur.
V tem primeru se sofinancerski znesek sorazmerno zmanjša.
Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku (pavšal) za vsako
zaposlitev/samozaposlitev, ki je nastala v obdobju upravičenosti (1. 1. 2019–31. 12. 2019). Če bo glede na število vlog in
odobreno višino upravičenih sredstev predvidenih sredstev za
javni razpis premalo, se lahko vsem upravičencem dodeljena
sredstva sorazmerno znižajo.
V. KONČNO POROČILO
Vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, podpisali
pogodbo in prejeli nepovratna sredstva, bodo morali v 30 dneh
po poteku dobe 2 let od dneva zaposlitve oziroma najpozneje
do 31. 1. 2022 predložiti končno poročilo, v katerem bodo poročali o porabi sredstev ter o uspešnosti realizacije prijavljenega ukrepa. Če do navedena roka poročilo ne bo dostavljeno, se
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šteje, da pogodbene obveznosti niso izpolnjene, s čimer je podana osnova za izdajo zahtevka za vrnitev dodeljenih sredstev s
pripadajočimi obrestmi.
VI. VSEBINA VLOGE, ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN
PREDLOŽITVE
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.
Vlagatelji morajo popolne vloge oddati osebno ali po pošti
kot priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) na naslov:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica najpozneje
do 8. 5. 2019. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 8. 5. 2019, ali do 15.
ure tega dne v sprejemni pisarni Občine Cerknica.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE
ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – MALO GOSPODARSTVO 2019«. Na
hrbtni strani mora biti naveden polni naslov vlagatelja. Veljavne
bodo vloge, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane.
Neveljavne vloge ne bodo obravnavane.
VII. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU
JAVNEGA RAZPISA:
Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava strokovna
komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju: komisija). Odpiranje prijav ni javno. Komisija bo v roku desetih dni po končanem razpisu odprla pravočasno prejete vloge in ugotovila ustreznost prijav. Nepravočasno prispele vloge bo komisija
s sklepom zavrgla. Če bo komisija ugotovila, da prijava ni popolna oziroma je nerazumljiva, bo pozvala vlagatelja, da v roku
osmih dni odpravi pomanjkljivosti oziroma da prijavo ustrezno
dopolni. Dopolnjeno prijavo morajo vlagatelji dostaviti osebno
ali poslati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4.
maja 53, 1380 Cerknica. Šteje se, da je dopolnjena prijava prispela pravočasno, če je bila do vključno zadnji dan roka za oddajo dopolnjenih prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do vključno tega dne oddana v prostorih Občine Cerknica.
Na ovojnici morata biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA VLOGA ZA JAVNI RAZPIS MALO GOSPODARSTVO 2019« in na hrbtni strani polni naslov vlagatelja.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedem roku, se zavržejo.
Občina Cerknica bo z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali pogoje,
sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev.
VIII. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO
RAZPISNO DOKUMENTACIJO:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Cerknica: www.cerknica.si. Zainteresirani vlagatelji jo v tem
roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, in sicer v času uradnih ur.
Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na tel. 01 709
06 34 (Jasna Zalar), po elektronski pošti: jasna.zalar@cerknica.si
ali osebno na Občini Cerknica.
Številka: 41010-0011/2019
Datum: 9. 4. 2019
Občina Cerknica
župan Marko Rupar

proračunu Občine Cerknica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/2019) Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica objavlja:

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju občine cerknica v letu 2019.
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje izgradnje in nakupa (dobave in vgradnje) črpališč odpadnih voda iz objektov, kadar odpadne vode v kanalizacijo ne morejo odtekati s pomočjo
gravitacije, ker se stekajo nižje od javne kanalizacije, zaradi česar jih je treba prečrpavati.
2. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva, namenjena subvencioniranju izgradnje in nakupa črpališč odpadnih voda na območju občine Cerknica v letu 2019,
so določena v Proračunu Občine Cerknica za leto 2019, na
proračunski postavki št. 111012 – Subvencioniranje MKČN. Višina razpisanih sredstev za leto 2019 je 2.500,00 EUR.
Najvišji znesek subvencije je 700,00 EUR, kar vključuje nakup in izgradnjo posameznega črpališča odpadnih voda.
Vsak upravičenec je do subvencije za izgradnjo in nakup črpališča odpadnih voda za isti objekt upravičen samo enkrat.
3. UPRAVIČENCI
Do subvencij so upravičene:
• Fizične osebe, ki so lastnice ali solastnice stanovanjskih stavb
na območju, na katerem mora Občina Cerknica zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, kadar odpadne vode iz objektov
ne morejo odtekati v kanalizacijo s pomočjo gravitacije.
• Društva in neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Občini
Cerknica in so lastniki ali solastniki oziroma upravljavci objektov
na območju občine Cerknica, kadar odpadne vode iz objektov
ne morejo odtekati v kanalizacijo s pomočjo gravitacije.
Do subvencij niso upravičeni:
• Fizične in pravne osebe, ki so lastnice ali solastnice objektov,
za katere je iz izdanih projektnih pogojev v zvezi s pridobitvijo dovoljenj za gradnjo razvidno, da je lastnik, glede na lego objekta, dolžan urediti odtekanje vseh odpadnih voda iz
objektov s pomočjo gravitacije in je prečrpavanje odpadne
vode potrebno le zaradi odvajanja odpadne vode iz kletne
etaže, medtem ko prečrpavanje zaradi odvajanja odpadne
vode iz pritličja ter višjih nadstropij objekta ne bi bilo potrebno.
• Investitorji črpališč odpadnih voda, ki so bila vgrajena in kupljena pred letom 2010.
4. VSEBINA VLOGE IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
Popolna vloga vsebuje izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
ter zahtevano dokumentacijo k vlogi.
Pogoji za dodelitev subvencij so naslednji:
• Dokazilo o plačilu računa za nakup ter vgradnjo črpališča, iz
katerega morata biti razvidna cena ter to, da je bil nakup resnično opravljen;
• dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku oziroma
sklenjena pogodba o obročnem odplačevanju;
• potrdilo JP Komunala Cerknica, d. o. o., kot dokazilo o dejanski vgradnji črpališča;
• soglasje (če je vlagatelj tudi lastnik, soglasje ni potrebno):

• solastnikov stanovanjskega objekta oz. soinvestitorjev izgradnje skupnega črpališča za objekt;
• lastnika nepremičnine in soinvestitorjev črpališča, ki je skupno za več objektov;
• izjava, da ima upravičenec poravnane vse obveznosti do Občine Cerknica in da so navedeni podatki v celotni dokumentaciji javnega razpisa resnični in pravilni.
5. ROK ZA PRIJAVO IN NAČIN PRIJAVE
Izpolnjeno vlogo s priloženo zahtevano dokumentacijo po
tem razpisu vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti na naslov:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica in opremljeno s pripisom »Ne odpiraj – subvencioniranje črpališč odpadnih voda« ali oddajo neposredno na sedežu občine. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najpozneje do
31. 10. 2019. V primeru predčasnega zaprtja razpisa bosta datum in ura zaprtja razpisa objavljena na spletni strani občine.
6. OBRAVNAVANJE VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE
Odpiranje in pregled vlog:
Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni
javno. Odpiranje vlog je obdobno, ko prispe primerno število
prijav. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Cerknica.
Popolnost in dopolnitev vlog:
Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima priložene vse potrebne
priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Dopolnitve, poslane po tem roku, se ne upoštevajo.
Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. Pravočasno dopolnjene vloge se uvrstijo po vrstnem redu na seznam glede na prejem dopolnitve. Če je na seznam popolnih
vlog uvrščenih več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva
razdelijo vlagateljem popolnih vlog z začetka seznama glede
na vrstni red datuma in ure prejema in razpoložljiva sredstva.
Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi
na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu prispetja vlog.
S sklepom se zavrže:
• vloge, ki so prispele po zaključku razpisa;
• vloge, ki niso oddane na predpisani dokumentaciji;
• nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno.
S sklepom se zavrne vloge:
• ki so neutemeljene;
• ki so vsebinsko neustrezne;
• ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.
7. OBVEŠČANJE O IZBORU
Občinska uprava Občine Cerknica izda sklep o dodelitvi
sredstev na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev,
ki ga pripravi komisija.
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Zoper navedeni sklep lahko vlagatelj vloži pritožbo na župana Občine Cerknica na naslov:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica v roku 15
dni od vročitve sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
8. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, imenovana s strani župana.
Prejemnik subvencije je dolžan vrniti pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi (te se obračunajo od dneva izplačila upravičencu do dneva vračila sredstev), če se ugotovi:
• da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
• druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.

do izteka prijavnega roka dosegljiva na občinski spletni strani
http://www.cerknica.si.
Zainteresirani jo lahko prevzamejo tudi na sedežu Občine
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, v času uradnih ur,
in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure ter v sredo
od 13. do 16. ure.
Kontaktni osebi za dodatne informacije:
• Samo Mlinar, višji svetovalec za komunalno-cestno dejavnost,
tel.: 01 709 06 20, elektronski naslov: samo.mlinar@cerknica.si;
• Vida Tekavec, svetovalka na področju projektov, tel.: 01 709
06 12, elektronski naslov: vida.tekavec@cerknica.si.
Številka: 41010-0009/2019
Datum: 9. 4. 2019

9. INFORMACIJE
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa

Občina Cerknica
župan Marko Rupar

Občina Cerknica na podlagi 8. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega
in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica (Ur. l. RS št 106/2005) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2019.
1. Sofinancer: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Predmet sofinanciranja so programi s področja socialnega
in zdravstvenega varstva v občini Cerknica za leto 2019.
3. Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega
varstva so lahko:
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom in z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti;
• organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe
svojih članov;
• invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi in drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov;
• druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih
stisk občanov občine Cerknica.
4. Pravico do sofinanciranja programov imajo v prejšnji točki
navedene organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje :
• da so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
• da aktivno delujejo najmanj eno leto,
• da imajo sedež ali podružnico v občini Cerknica oziroma ne
glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane občine Cerknica,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
• da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki izvajanja programa.
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5. Merila za sofinanciranje programov se nanašajo na:
• sedež izvajalca,
• število članov iz občine Cerknica,
• vsebino programa in
• stalnost izvajanja programa.
Merila za sofinanciranje programov so podrobneje opredeljena v Pravilniku o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
v Občini Cerknica.
6. Višina razpisanih sredstev je določena v skladu s sprejetim
proračunom za leto 2019 in znaša:
• 22.000,00 EUR za sofinanciranje območnih humanitarnih
organizacij in
• 2.050,00 EUR za sofinanciranje regijskih humanitarnih organizacij.
7. Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu Prijava na javni
razpis za sofinanciranje programov socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica za leto 2019 in priložijo vse
zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.
8. Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi tega razpisa na spletni strani Občine Cerknica www.cerknica.si. Prevzame se jo lahko tudi osebno na oddelku za družbene dejavnosti
(kontaktni osebi Polona Godejša, tel.(01) 709 06 15 in Bogdana
Bizjak, tel. (01) 709 06 25) do roka za oddajo vlog.
9. Rok za predložitev vlog je 8. 5. 2019.
Vlagatelji morajo popolno vlogo oddati osebno ali po pošti kot
priporočeno pošiljko na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica najpozneje do 8. 5. 2019.
Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno
po pošti najpozneje na zadnji dan prijave, to je dne 8. 5. 2019,
ali do 16. ure tega dne v sprejemni pisarni Občine Cerknica.

10. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami morajo biti
oddane v zaprti ovojnici. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – PROGRAMI SOCIALA, ZDRAVSTVO 2019«.
Na hrbtni strani morata biti navedena naziv in polni naslov
vlagatelja.
11. Komisija bo pravočasno prispele vloge obravnavala v roku 8
dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.

12. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo
vlagatelji obveščeni v 45 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi
izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.
Številka: 41010-10/2019
Datum: 9. 4. 2019
Občina Cerknica
župan Marko Rupar

Občinski svet Občine Cerknica je na 3. redni seji, dne 24. 1. 2019, sprejel Načrt razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2019. V načrtu je predlagana tudi
prodaja dveh parcel, ki sta namenjeni stanovanjski gradnji.
1. OBČINA Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica je lastnica parcelne številke 2382/149, katastrska občina 1676 Cerknica
(ID 323857), v izmeri 975 m2. Navedena parcela se nahaja v naselju Cerknica, Cesta pod Slivnico.

2. OBČINA Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica je lastnica parcelne številke 1547/164, katastrska občina 1659 Rakek
(ID 86790), v izmeri 835 m2. Navedena parcela se nahaja na robu naselja Ivanje selo.

Dodatne informacije v zvezi s prodajo parcel lahko dobite na Občini Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, kontaktna oseba:
Olga Smodila, tel. 01 709 06 10 ali olga.smodila@cerknica.si.
Cerknica, 15. 3. 2019

Občina Cerknica, župan Marko Rupar
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Vsi, ki vas zanima preteklost, ki radi raziskujete in se ob tem tudi učite,
ste vabljeni v Domoznansko skupino Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
V Domoznansko skupino, ki deluje za območje občin Cerknica, Loška dolina in Bloke, se prostovoljno združujejo uporabniki storitev KJUC in zainteresirane javnosti, ljubitelji preučevanja preteklosti, zgodovine in arhivske dejavnosti, ljudskega izročila, zbiratelji z različnih področij, predstavniki društev, ustanov, ki sodelujejo s knjižnico na področju domoznanske in arhivske dejavnosti.
Informacije: 01 7091 078; info@kjuc.si

Podpisani

Ime in priimek

Naselje/ulica in hišna številka

Poštna številka in kraj

Telefon/GSM

Elektronska pošta

Tema, ki me posebej zanima:

izjavljam, da želim postati član Domoznanske skupine Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica.

V/Na _______________________, dne _______________________
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Lastnoročni podpis:

Na podlagi 20. člena Odloka o priznanjih Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 33/2005) in 8. člena Poslovnika o delu komisije za priznanja Občine Cerknica objavljamo

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj Občine Cerknica.
1. PODELJUJEJO SE NASLEDNJE VRSTE PRIZNANJ OBČINE
CERKNICA
• priznanja naziv častni občan/občanka,
• priznanja 12. junij Občine Cerknica,
• priznanja zlati taborski znak,
• priznanja srebrni taborski znak,
• priznanja bronasti taborski znak.

Komisija za priznanja Občine Cerknica lahko letno podeli
največ:
• eno priznanje naziv častni občan/občanka,
• eno priznanje 12. junij Občine Cerknica,
• eno priznanje zlati taborski znak,
• dve priznanji srebrni taborski znak in
• tri priznanja bronasti taborski znak.

2. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
NAZIV ČASTNI OBČAN/OBČANKA
Naziv častni občan/občanka se podeli občanom/občankam in
drugim državljanom/državljankam Republike Slovenije ter tudi
državljanom/državljankam tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek in razvoj občine Cerknica ter so dosegli druge
izjemne dosežke, pomembne za občino Cerknica.

Izjemoma lahko podeli več priznanj ob jubilejnih obletnicah
posameznih pravnih oseb ali ob dosežkih, ki so vezani neposredno na projekte, ki jih je vodila občina sama. Poleg kandidatov, predlaganih na podlagi javnega razpisa, lahko dodatne predloge na seji komisije poda župan.

PRIZNANJE 12. JUNIJ OBČINE CERKNICA
Priznanje Občine Cerknica se podeli posameznikom/posameznicam, skupinam posameznikov/posameznic, društvom ter
družbenim organizacijam, javnim zavodom in gospodarskim
družbam za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe, dolgoletno delo in aktivnosti na posameznih področjih življenja in
delovanja, pomembnih za razvoj občine Cerknica.
ZLATO TABORSKO PRIZNANJE
Zlato taborsko priznanje se podeljuje posameznikom/posameznicam, skupinam posameznikov/posameznic, društvom
in družbenim organizacijam, javnim zavodom in gospodarskim
družbam za dolgoletno uspešno delo in pomemben prispevek
k razvoju občine Cerknica.
SREBRNO TABORSKO PRIZNANJE
Srebrno taborsko priznanje se podeljuje za izjemne uspehe in
dosežke, pomembne za razvoj občine, dosežene v zadnjem
oziroma krajšem obdobju pred podelitvijo priznanja, posameznikom/posameznicam, društvom in družbenim organizacijam, skupinam posameznikov/posameznic, javnim zavodom
in gospodarskim družbam.
BRONASTO TABORSKO PRIZNANJE
Bronasto taborsko priznanje se podeljuje posameznikom/posameznicam, društvom in družbenim organizacijam, skupinam
posameznikov/posameznic, javnim zavodom in gospodarskim
družbam za uspehe in dosežke, pomembne za občino Cerknica, dosežene v zadnjem oziroma krajšem obdobju pred podelitvijo priznanja, ali za izjemne enkratne dosežke.

3. PREDLAGATELJI PRIZNANJ
Pobudo za podelitev priznanj lahko podajo občina, podjetja in
gospodarske družbe, društva in družbene organizacije, politične stranke ter druge osebe javnega in zasebnega prava.
V imenu občine lahko posamezne predloge oblikuje tudi komisija.
4. VSEBINA IN ROK ZA PREDLOŽITEV POBUDE
Pobuda mora biti pisna in mora poleg natančnih podatkov
o kandidatu/kandidatki vsebovati tudi ustrezno obrazložitev
ter navedbo, za katero priznanje predlaga kandidata. (Pobuda je lahko podana na obrazcu Predlog za priznanje Občine
Cerknica.)
Vabimo vas, da predloge oblikujete in jih predložite najpozneje do četrtka, 9. maja 2019, ali do tega dne oddate na pošti kot
priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge,
ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Cerknica,
Komisija za priznanja Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica. Vloge morajo biti dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ – Javni razpis za podelitev priznanj Občine
Cerknica 2019«. Na hrbtni strani ovitka morata biti navedena
naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se
ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovnikom.
Datum: 22. 3. 2019
Komisija za priznanja Občine Cerknica
predsednik Marko KRANJC l.r.
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Predlog za priznanje Občine Cerknica
Predlagatelj: ����������������������������������������������������������������������������������������������
Naslov: ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Kontaktna oseba: ������������������������������������������������������������������������������������������
Telefon: �������������������������������������������������������������������������������������������������
E-naslov: ������������������������������������������������������������������������������������������������

Vrsta priznanja, za katero se predlaga kandidata/-ko:
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

Podatki o kandidatu/-ki:
Ime: ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Priimek: �������������������������������������������������������������������������������������������������
Ali naziv pravne osebe: �������������������������������������������������������������������������������������
Naslov: ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Datum rojstva: __________________________________ ali ustanovitev (pravna oseba): __________________________________
Dejavnosti, ki jih predlagani opravlja: ��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Do sedaj prejeta priznanja: ����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Obrazložitev predloga (v prilogi)

V/Na _______________________, dne _______________________
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Podpis predlagatelja:

