OBČINSKA UPRAVA
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača
Tel.: 05/7310-930
Fax.: 05/7310-940

RAZPISNA DOKUMENATCIJA

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE ZDRAVLJENJA
ČEBELJI DRUŽIN – VAROOZA – LETO
2018

Datum: julij 2018
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NAVODILA VLAGATELJEM
1. VSEBINA VLOGE IN POTREBNA DOKUMENTACIJA
Vloga je popolna, če vlagatelj pravočasno odda vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami v zaprti
kuverti, ki mora vsebovati:
− izpolnjen obrazec Prijava na javni razpis za sofinanciranje zdravljenja čebelji družin –
varooza – leto 2018,
− dokazilo o ustrezni registraciji čebelnjaka (Izpis podatkov o čebelnjakih v registru
čebelnjakov za leto 2018),
− potrdilo o udeležbi na izobraževanju o zdravstvenem varstvu čebel (upošteva se
potrdilo, ki je staro največ do 3 let - leto 2015),
− račun o nabavi registriranega zdravila oz. zdravila, ki ima dovoljenje za promet v RS.
Upoštevajo se računi iz leta 2018. K vlogi jer potrebno dostaviti tudi potrdilo o plačilu
računa.
− Izpis iz dnevnika zdravljenja
− parafiran vzorec pogodbe,
− izjava pod zaporedno številko 1,
− Izjava odgovorne osebe v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije
(IZJAVA 2).
Vlagatelji morajo predložiti razpisno dokumentacijo v predpisani obliki in vsebini (se je ne
sme spreminjati in dopolnjevati).
POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na
naslov:
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača,
s pripisom
»NE ODPIRAJ, Javni razpis za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin – občina
Divača – leto 2018« na prednji strani kuverte.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja.
Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do 14.09.2018 osebno v sprejemni pisarni v
poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
Upravičenci do sredstev po javnem razpisu so lastniki čebeljih družin, ki imajo na območju
občine Divača registrirana stojišča in na območju občine Divača čebele prezimujejo.
Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Divača
oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2018 kakorkoli že financirani iz proračuna
Občine Divača, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
2. ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija,
imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za
predložitev vlog na razpis.
Odpiranje vlog ni javno.
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Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo
vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja,
da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge
dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno
dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, preverila izpolnjevanje pogojev
pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih sredstev
in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od
predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dneh po zaključku razpisa s
sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma oseba, ki
je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
3.
IZBOR IN VIŠINA SREDSTEV
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi oz. ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih
sredstev. Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v katerih bodo določene pravice in obveznosti obeh
pogodbenih strank.
Skupna višini razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR.
Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa so upravičeni do 100% sofinanciranja
s tem, da DDV ni upravičen strošek.
V kolikor je vlagateljev več, kot je razpisanih sredstev se procent (%) sofinanciranja zmanjša.
Vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa so sofinancirani v enakem procentu (%).

4. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača,
Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. št. 05 73 10 938.

3

Vsebina javnega razpisa
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju zdravljenja čebeljih družin na območju občine Divača
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/2017), Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007, 61/2008, 99/2009 in 3/2013), določil
Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
59/2017) objavlja Občina Divača
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin na območju občine Divača v letu 2018
(v nadaljevanju razpis)
1. NAROČNIK: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
2. PREDMET RAZPISA: Občina Divača razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine
Divača za leto 2018, postavka 110008 – Sofinanciranje zdravljenja na področju čebelarstva
- namenjena za sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin.
Predmet sofinanciranja je zdravljenje varooze (bolezen, ki prizadene čebelje družine)
3. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN UPRAVIČENCI DO SREDSTEV:
Upravičenci do sredstev so lastniki čebeljih družin, ki imajo na območju občine Divača
registrirana stojišča in na območju občine Divača čebele prezimujejo.
Vlagatelji morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
- Dokazilo o ustrezni registraciji čebelnjaka (Izpis podatkov o čebelnjakih v registru
čebelnjakov iz leta 2018).
- Potrdilo o udeležbi na izobraževanju o zdravstvenem varstvu čebel (upošteva se
potrdilo, ki je staro največ do 3 leta -leto 2015).
- Račun o nabavi registriranega zdravila oz. zdravila, ki ima dovoljenje za promet v RS.
Upoštevajo se računi iz leta 2018. K vlogi jer potrebno dostaviti tudi potrdilo o plačilu
računa.
- Izpis iz dnevnika zdravljenja.
4. PREDVIDENA VIŠINA razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR.
5. OBDOBJE PORABE SREDSTEV: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.
6. ZADNJI ROK za predložitev prijav je petek 14.09.2018.
7. VLAGATELJI SE PRIJAVIJO NA RAZPIS na obrazcu "Prijava na javni razpis za
sofinanciranje zdravljenja čebelji družin – varooza - leto 2018". Vloga mora biti čitljiva, na
ustreznih mestih podpisana in mora vsebovati vse priloge, dokazila in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.
8. RAZPISNO DOKUMENTACIJO, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis, izjave,
in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko
internetne strani Občine Divača http://www.divaca.si.
9. POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na
naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ – Javni razpis za
sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin – občina Divača - leto 2018.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.
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Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev
prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti.
10. ODPIRANJE IN OCENJEVANJE VLOG
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija,
imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za
predložitev vlog na razpis.
Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo
vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
pošiljatelju.
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja,
da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma
preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge
dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno
dokumentacijo.
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog, preverila izpolnjevanje pogojev
pripravila predlog prejemnikov in ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih sredstev
in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma osebi, ki je od
predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 90 dneh po zaključku razpisa s
sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave oziroma oseba, ki
je od predstojnika pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
11. IZBOR IN VIŠINA SREDSTEV
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi oz. ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih
sredstev. Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v katerih bodo določene pravice in obveznosti obeh
pogodbenih strank.
12. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine Divača, na
naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. št. 05 73
10 938.
13. VIŠINA SOFINANCIRANJA IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV:
Skupna višini razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR.
Vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa so upravičeni do 100% sofinanciranja
s tem, da DDV ni upravičen strošek.
V kolikor je vlagateljev več, kot je razpisanih sredstev se procent (%) sofinanciranja zmanjša.
Vsi vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje iz tega razpisa so sofinancirani v enakem procentu (%).
Številka: 410-0044/2018-3
Datum: 04.06.2018

Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan
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I.

PODATKI O PRIJAVITELJU
a) Osnovni podatki

Ime in priimek:
Naslov stalnega
bivališča:
Telefon ali GSM:
e-naslov:
EMŠO:
Davčna številka:
Št. transakcijskega računa:
Ime banke:
b) Podatki o čebelnjaku

Registrska številka čebelnjaka, ki je
predmet tega razpisa:
Št. čebeljih družin:
Vrsta (ime) nabavljenega registriranega
zdravila:
Izdajatelj računa:
Datum računa:
Vrednost računa brez DDV:
Datum plačila računa:
Navedba obdobja v katerem je potekalo
zdravljenje iz evidence zdravljena:

Kraj in datum___________________________

Podpis:________________________________
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II.

IZJAVE

IZJAVA 1:

Spodaj podpisan ________________________________________________ izjavljam:
-

Da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi na javni razpis za sofinanciranje zdravljenja
čebeljih družin na območju občine Divača v letu 2018 točni ter da se strinjamo s
preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev in obenem
izjavljamo, da sprejemamo vse razpisne pogoje in zahteve tega javnega razpisa.

-

Da se s stroškom, ki je predmet tega razpisa, ne bomo prijavili na druge razpise, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Divača za leto 2018.

-

Da bomo na zahtevo komisije v roku podali vsa dodatna pojasnila.

Kraj in datum:

Podpis:
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IZJAVA 2:

Ime in priimek ______________________________
Ulica in hišna številka ______________________________
Poštna številka in kraj ______________________________

IZJAVA
Spodaj podpisani ___________________________(ime in priimek) izjavljam, da (obkrožite):
a.) NISEM družinski član kateregakoli funkcionarja 1 Občine Divača,
b.) SEM družinski član 2___________________________ (navedite ime in priimek
funkcionarja Občine Divača), in sicer sem ____________________________ (navedite v
kakšnem razmerju ste do funkcionarja) navedenega funkcionarja Občine Divača.

Kraj in datum:________________
Podpis odgovorne osebe in žig:
______________________

Izjavo pridobiva Občina Divača zaradi postopka razdelitve javnih sredstev preko javnega razpisa
zaradi omejitve poslovanja skladno s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/2011 – UPB2).

Po 34.a členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009 in
51/2010) so občinski funkcionarji člani občinskega sveta, župan in podžupan občine.
1

Po 7. točki 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 –
UPB2) so družinski člani funkcionarja: njegov zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje,
sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.
2
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III.

VZOREC POGODBE

VZOREC POGODBE
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3a
6215 Divača
ki jo zastopa županja Alenka Štrucl Dovgan
ID za DDV: SI 48502502
Matična številka: 5882974
(v nadaljevanju: občina)
in
Ime in priimek________________
Naslov_________________________
Davčna številka:__________________
EMŠO:__________________
(v nadaljnjem besedilu: upravičenec)
skleneta

P O G O D B O
o sofinanciranju zdravljenja čebeljih družin na območju Občine Divača v letu 2018
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je občina na podlagi Pravilnika o sofinanciranju zdravljenja čebeljih družin na območju
občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/2017), objavila Javni razpis za
sofinanciranje zdravljenja čebeljih družin na območju občine Divača v letu 2018, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. xxx z dne xxx (v nadaljevanju javni razpis),
- da je upravičenec na razpis oddal pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala Komisija,
imenovana s sklepom župana št. 410-0044/2018-1 z dne 01.06.2018,
- da je občina s sklepom št. xxx z dne xxx upravičencu odobrila sredstva za sofinanciranje
nakupa zdravila za zdravljenje čebeljih družin proti bolezni varooza v Občini Divača v višini
xxx EUR,
- da občina zagotavlja finančna sredstva v skladu z javnim razpisom iz prve alineje tega člena in
na podlagi Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin
št. 59/2017, v nadaljevanju proračun),
- občina zagotavlja sredstva za sofinanciranje zdravljenja na področju čebelarstva v letu 2018 iz
proračunske postavke 110008 – Sofinanciranje zdravljenja na področju čebelarstva (412000
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam).
Dokumentacija, ki je bila priložena s strani upravičenca, je sestavni del te pogodbe.
2. člen
Občina se na podlagi izdanega sklepa iz tretje alineje prvega člena zavezuje nakazati finančna sredstva
upravičencu v višini xxx na transakcijski račun št. xxxxxxxxx, odprtega pri banki xxxx.
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Sredstva bo občina nakazala na zgoraj navedeni račun upravičenca v roku tridesetih dni po
obojestranskem podpisu pogodbe.
V primeru likvidnostnih težav občine, lahko pride do zamika nakazila sredstev oziroma do nakazila v
več delih. V takih primerih stranki soglašata, da upravičenec od občine ne bo zahteval zakonskih
zamudnih obresti.
3. člen
Upravičenec se zavezuje:
- da bo proračunska sredstva namensko porabil,
- da bo sredstva porabil do konca leta 2018 in izključno za namene, ki jih je opredelil v prijavi
na razpis in za katere so mu dodeljena,
- da bo občino pisno obvestil, če nastopijo nepredvidene okoliščine, ki utegnejo vplivati na
vsebinsko in časovno izvedbo,
- da bo v primeru, da se ugotovi nenamenska poraba proračunskih sredstev nakazana sredstva
vrnil v proračun občine skupaj z zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči z dnem nakazila,
- da bo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev po tej pogodbi, hranil še pet let
od dneva pridobitve sredstev.
Upravičenec, ki krši določila tega člena, na naslednjem javnem razpisu občine ne more kandidirati.
4. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska uprava in strokovna komisija. Občinska
uprava in komisija si pridržujeta pravico preverjati namensko porabo pridobljenih sredstev z
vpogledom v celotno dokumentacijo v zvezi s predmetom te pogodbe, upravičenec pa je dolžan
omogočiti takšen nadzor. Ob nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta uslužbenec, ki opravlja
nadzor in upravičenec, ki je ob nadzoru prisoten.
5. Člen
Za izvajanje te pogodbe je s strani občine kot skrbnica pogodbe zadolžena Nataša Macarol, s strani
upravičenca pa ____________.
6.
V kolikor se bo pri nadzoru ugotovilo odstopanje od predložene vloge in dogovorjenih pogodbenih
obveznosti, se lahko delež sredstev občine ustrezno zmanjša oziroma občina lahko zahteva vračilo že
nakazanih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila.
7. člen
Upravičenec s podpisom te pogodbe zagotavlja, da so vse podpisane izjave, ki so obvezni del razpisne
dokumentacije, resnične.
8. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.
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9. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če
sporazume rešitve ne bi mogli doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče.
10. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se uporablja za proračunsko leto
2018.
11. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme občina dva (2) izvoda, upravičenec
pa en (1) izvod.

Datum:
Številka:
Občina Divača
Alenka Štrucl Dovgan, županja

Datum:

Upravičenec:
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