OBČINA LOŠKA DOLINA

Številka 123

URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 29. 1. 2018

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 29/2017) in 8. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122) občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS
za
ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA
LETO 2018 V OBČINI LOŠKA DOLINA
1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu, DŠ: SI78057370.
2. Pogoji sofinanciranja:
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci
športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121):
a) da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
b) da je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih dejavnosti (velja
za društva),
c) da so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini Loška dolina
in v občini Loška dolina izvajajo program, s katerim kandidirajo na
razpis, najmanj eno leto,
d) imeti najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za društva),
e) imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
f) imeti urejeno zbirko članov s plačano članarino (velja za društva),
g) imeti zagotovljeno izvajanje športnih programov najmanj v obsegu
60 ur letno, razen če za posamezne programe v merilih ni drugače
opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s športnimi programi),
h) izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir
prihodkov in stroškov za izvedbo programov
i) izpolnjevati ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje
programov,
j) da so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se nanaša javni
razpis izpolnili pogodbene obveznosti.
Na razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov, ki imajo
sedež v občini:
a) športna društva in klubi,  ki  izvajajo programe športa,
b) zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
c) zavodi na področju vzgoje in izobraževanja,
d) zavodi, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zasebni športni delavci in druge organizacije, registrirani  za opravljanje
dejavnosti v športu,
e) ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so
splošno koristne in neprofitne ter
f) organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
Izjemoma lahko kandidirajo na javnem razpisu tudi izvajalci, ki nimajo sedeža v občini, program pa izvajajo na območju občine in za člane iz občine
Loška dolina.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost
pred drugimi izvajalci programov športa.
Ne glede na prejšnji odstavek, imajo prednost pri izvajanju programov
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine športna društva in javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe.
3. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine programov športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
   vrhunski šport
1.4. Kakovostni šport
         1.7. Športna rekreacija
1.8. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1 Delovanje športnih organizacij
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1 Druge športne prireditve
Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno opredeljene v
Letnem programu športa občine Loška dolina za leto 2018 (sprejet na 19.
redni seji občinskega sveta občine Loška dolina dne 25.01.2018).
4. Pogoji, merila, kriteriji in normativi, po katerih se izberejo izvajalci
letnega programa športa v občini Loška dolina za leto 2018, so za razpisane predvidne vsebine določeni v Letnem programu športa občine
Loška dolina za leto 2018 (sprejet na 18. redni seji občinskega sveta
občine Loška dolina dne 25.01.2018) in Odloku o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo  občine Loška dolina št. 121, popravek Odloka št. 122).
5. Okvirna višina razpisanih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje navedenih predvidenih programov športa je 35.500,00 EUR, proračunska postavka 18010.
6. Obdobje za porabo proračunskih sredstev:
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
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7. Razpisni rok:
Rok za prijavo na razpis se zaključi 02. 03. 2018.
8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje
- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina
št. 121);
- Letni program športa občine Loška dolina za leto 2018 (sprejet
na 19. redni seji občinskega sveta občine Loška dolina dne
25. 01.2 018);
- besedilo javnega razpisa;
- vzorec pogodbe;
- prijavni obrazec in navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge.
Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji dobijo osebno na sedežu Občine Loška dolina vsak delovni dan med 8.00 in 14.00
uro in sicer od objave razpisa do 02. 03. 2018 in na spletni strani občine
Loška dolina  na naslovu http://www.loskadolina.si/.
Nepopolne prijave, netočno izpolnjene prijave ali netočno izpolnjene
obrazce se bo izločilo iz nadaljnje obravnave.
9. Oddaja in dostava vlog
Celotna dokumentacija je vložena v mapo. Kandidati za sredstva naj
izpolnijo samo prijave, ki se nanašajo na njihov program. K vsaki prijavi
morajo v mapo vložiti kopije zahtevanih dokumentov. Celotno dokumentacijo kandidati vrnejo vloženo po vrstnem redu v mapi.
Izpolnjene prijave predlagatelji pošljejo ali osebno dostavijo v zapečatenih kuvertah na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, s pripisom »Ne odpiraj za razpis v
športu 2018«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega
razpisa.
Rok za prijavo na razpis je do 02. 03. 2018 do 14.00 ure oz. priporočeno po pošti, če je na kuverti odtisnjen žig 02. 03. 2018.

Stari trg pri Ložu, 29. 1. 2018

10. Postopek obravnavanja vlog:
Strokovna komisija bo odprla pravočasno prispele vloge in pravilno
označene vloge po vrstnem redu kot so bile predložene in ugotovila ali
izpolnjujejo razpisne pogoje. Odpiranje vlog ne bo javno. Datum odpiranja vlog bo 06. 03. 2018.
Vloge, ki bodo prispele po izteku roka in ne bodo pravočasne ali bodo
nepravilno označene, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper
sklep ni dovoljena.
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov o izpolnjevanju pogojev, obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 8-dneh dopolniti,
Če vlagatelj vloge na dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni najkasneje v 30dneh od datuma, ko se zaključi razpisni rok.
Na podlagi predloga komisije izvajalec razpisa izda odločbo o izbiri ter
obsegu sofinanciranja ali zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Ob izdaji odločbe se izbranega izvajalca pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega
programa športa.
Če se vlagatelj v osmih dneh ne odzove, se šteje da je odstopil od vloge
za sofinanciranje.
11.Dodatne informacije
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Občini Loška dolina pri
ga. Danici Zrim, tel.: 01-70-50-679 ali danica.zrim@loskadolina.si.

Št. : 671-16/2017
Datum: 29. 01. 2018

OBČINA LOŠKA DOLINA
ŽUPAN
Janez Komidar l.r.
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Stari trg pri Ložu, 29. 1. 2018

Skladno z Odlokom o proračunu Občine Loška dolina za leto 2018 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 122 z dne 26. 01. 2018) in na podlagi
Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen sofinanciranja prireditev v občini Loška dolina (št.: 007-3/2014 z dne 17. 06. 2014), Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje prireditev v občini Loška dolina v letu 2018
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev, ki jih izvedejo prijavitelji
sami ali pa ti sodelujejo na prireditvi na območju občine Loška dolina oziroma je prireditev namenjena občanom občine Loška dolina in
je v interesu občine Loška dolina. Izjemoma se lahko sofinancira tudi
prireditve izven občine Loška dolina, če izvedba bistveno pripomore k
promociji občine.

4. MERILA IN KRITERIJI
Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede pomena prireditve,
vrsta prireditve ter finančne konstrukcije. Podrobnejša merila in kriteriji
so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Prireditve se točkujejo, vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi
za razpisano leto. Višini sofinanciranja posamezne prireditve je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

Prireditve izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli
drugega javnega razpisa občine Loška dolina ne morejo biti predmet
sofinanciranja tega razpisa. Prijavitelj mora najprej izkoristiti vse možnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja  iz drugih namenskih postavk oziroma razpisov. V kolikor je bil v istem koledarskem letu že objavljen razpis za sofinanciranje iz drugih proračunskih postavk, kamor
po namenu oziroma vsebini sodi predmet prijaviteljeve vloge in se prijavitelj na ta razpis ni prijavil, ni upravičen do sofinanciranja prireditve.

5. VSEBINA PRIJAVE
Vlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo
lahko vlagatelji od objave razpisa dobijo na sedežu Občine Loška dolina, v času uradnih ur in na spletni strani www.loska-dolina.si
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem roku
oz. ne bodo izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale in bodo s
sklepom kot brezpredmetne zavržene.

2. POGOJI in UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije, zavodi, društva in
zveze, ki izvedejo ali sodelujejo na prireditvi.  
Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci navedeni v prvem odstavku 2. točke razpisa, ki:
- so registrirani po veljavni zakonodaji za opravljanje dejavnosti, za
katero se prijavljajo in je prireditev po presoji komisije v javnem
interesu občine;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in osnovne
pogoje za realizacijo načrtovanih prireditev;
- je njihova dejavnost neprofitna;
- niso prejeli sredstev v ta namen iz občinskega proračuna;
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.  
3. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu
je določena v Proračunu občine Loška dolina za leto 2018 v znesku
3.000,00 EUR in sicer na proračunski postavki 04012-sofinanciranje
prireditev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.

6. ROK ODDAJE IN OBVEŠČANJE
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stri trg pri Ložu v zaprti ovojnici s pripisom
»Javni razpis- prireditve 2018«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Rok za prijavo na razpis je do dne 15. marca 2018 oziroma zadnji dan
tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Prepozno prispele
in nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 30 dni od
zaključka razpisa.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku
5 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.
Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijave bodo ocenjene na podlagi Pravilnika ter meril in
kriterijev.
Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu razpisa.
Z izvajalci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja prireditev bodo podpisane pogodbe.
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.: 01 70-50-679
e-pošta: danica.zrim@loskadolina.si.

Datum: 29. 01. 2018
Številka: 41011- 2/2018

Občina Loška dolina
Župan
Janez Komidar l.r.
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Skladno s proračunom Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 122 z dne 26. 01. 2018) in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov drugih društev, ki so v širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Loška dolina (št. 007-2/2014 z dne 19. 06. 2014), Občina
Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov drugih društev, ki so v širšem interesu
v občini Loška dolina v letu 2018
1. PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je sofinanciranje programov drugih društev, ki niso
predmet drugih razpisov v občini Loška dolina ali financiranja iz drugih
proračunskih postavk, so v širšem interesu in se izvajajo na območju občine Loška dolina oziroma za občane Občine Loška dolina.
Namen razpisa je dodelitev finančnih sredstev, ki jih zagotavlja Občina
Loška dolina izvajalcem iz sredstev proračuna na osnovi sprejetih programov.
Sredstva, ki se bodo razdelila na podlagi tega razpisa , niso namenjena
za sofinanciranje:
- programov redne - obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena
obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
- investicij.
2. POGOJI in UPRAVIČENCI ZA PRIJAVO NA RAZPIS
Upravičenci do sredstev so društva, ki ne spadajo na področje turizma,
kulture, športa, mladine, sociale, zdravstva in humanitarnih dejavnosti
(v nadaljevanju: druga društva). Društva sofinancirana na podlagi tega
pravilnika niso upravičena do sredstev iz drugih razpisov.
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
2. da imajo sedež ali podružnico v Občini Loška dolina oziroma da je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Loška dolina;
3. imajo urejeno evidenco o članstvu;
4. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
5. da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih
sredstev.
3. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje prireditev po tem razpisu je določena v Proračunu občine Loška dolina za leto 2018 v znesku
3.000,00 EUR in sicer na proračunski postavki 18025-financiranje drugih društev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018.
4. MERILA IN KRITERIJI
Strokovna komisija bo ovrednotila programe glede na število vključenih članov izvajalca, kvalitete izvedbe predlaganega programa, obseg
programa ter finančno konstrukcijo programa. Podrobnejša merila in
kriteriji so opredeljena v razpisni dokumentaciji. Programi bodo ocenjeni
v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov.

Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega
programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
5. VSEBINA PRIJAVE
Vlagatelji morajo oddati prijavo na razpisanem obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge, ki so navedene v razpisnem obrazcu. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji od objave razpisa dobijo na sedežu Občine Loška dolina, v
času uradnih ur in na spletni strani www.loska-dolina.si
Prijav, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu in v razpisnem roku
oz. ne bodo izpolnjene po navodilih, se ne bodo obravnavale in bodo s
sklepom kot brezpredmetne zavržene.
6. ROK ODDAJE IN OBVEŠČANJE
Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu v zaprti ovojnici s pripisom
»Javni razpis- druga društva 2018«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov pošiljatelja.
Rok za prijavo na razpis je do dne 15. marca 2018 oziroma zadnji dan
tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Prepozno prispele in
nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 30 dni od zaključka razpisa.
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.
Izbor programov in izvajalcev bo opravila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Prijave bodo ocenjene na podlagi Pravilnika ter meril in kriterijev.
Predlagatelji bodo v roku 30 dni s sklepom obveščeni o izidu razpisa.
Z izvajalci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja programov bodo podpisane pogodbe.
Dodatne informacije v zvezi z objavljenim razpisom na tel.: 01 70-50-679
e-pošta: danica.zrim@loskadolina.si.

Datum: 29. 01. 2018
Številka: 41011- 1/2018

Občina Loška dolina
Župan
Janez Komidar l.r.
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Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev s področja turizma v občini Loška dolina (Uradno glasilo št. 62 dne 29. 01. 2010)
objavlja Občina Loška dolina

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV S
PODROČJA TURIZMA V OBČINI LOŠKA DOLINA ZA LETO 2018
1. BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev s
področja turizma v občini Loška dolina v letu 2018.
2. POGOJI IN MERILA:
Na javni razpis se lahko prijavijo društva s področja turizma, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež na območju občine Loška dolina oziroma da spodbujajo
razvoj turizma na območju občine Loška dolina;
- da so registrirani po Zakonu o društvih;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
- da imajo potrjen program s strani upravnega organa društva;
- da redno dostavljajo občini poročilo (vključno s finančnim) o realizaciji
programov in doseženih rezultatih v preteklem letu, načrt aktivnosti za
tekoče leto (vključno s finančnim načrtom);
- da izvajajo s programom opredeljene naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše;
- da izpolnjujejo druge pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju društev s področja turizma v občini Loška dolina (v nadaljevanju: pravilnik).
Občina Loška dolina bo sofinancirala letne programe društev s področja
turizma z vsebinami, opredeljenimi v 9. členu pravilnika.
Občina Loška dolina iz naslova tega javnega razpisa, ne bo sofinancirala investicije in tekoče vzdrževanje v prostore društev ter ostalih stalnih
neprogramskih stroškov, kot tudi ne programe, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna in niso
predmet pravilnika. V sofinanciranje ne bo sprejet tudi projekt, ki kandidira na katerem koli drugem javnem razpisu.
Sredstva se bodo dodelila na podlagi meril in kriterijev za dodelitev sredstev, ki so natančno opredeljena v 9. členu pravilnika.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji iz prejšnjega člena in
ob upoštevanju specifičnosti vsebine posameznih programov. Posamezni
programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi
proračunskimi sredstvi za te namene v tekočem letu po naslednji formuli:
vrednost točke = proračunska sredstva/vsota točk vseh programov.
Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega
števila zbranih točk in od vrednosti točke.
3. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV:
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev znaša 5.000,00 EUR.
4. ROK PORABE SREDSTEV:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2018 v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. VSEBINA PRIJAVE:
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane pri-

loge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj
mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
6. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE:
Prijavitelji morajo popolne prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati osebno v zaprti ovojnici najkasneje do 28. 02. 2018 na
naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari
trg pri Ložu. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12.00 ure oddana v prostorih Občine Loška dolina.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »NE ODPIRAJ, JAVNI
RAZPIS - TURISTIČNA DRUŠTVA 2018«. Na hrbtni strani mora biti naveden
polni naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene
in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.
7. DATUM ODPIRANJA PRIJAV IN OBVESTILO O IZIDU JAVNEGA RAZPISA:
Odpiranje prijav ne bo javno. Komisija bo v roku 10 dni po končanem razpisu
odprla pravočasno prejete prijave in ugotovila ustreznost prijav. Nepravočasno prispele prijave bo komisija s sklepom zavrgla. V kolikor bo komisija
ugotovila, da prijava ni popolna oziroma je le ta nerazumljiva, bo pozvala
prijavitelja, da v roku 8 dni odpravi pomanjkljivosti oziroma, da prijavo ustrezno dopolni. Dopolnjeno prijavo morajo prijavitelji poslati v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg
pri Ložu. Šteje se, da je dopolnjena prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan roka za oddajo prijav, oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
do 12.00 ure oddana v prostorih Občine Loška dolina.
Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, DOPOLNJENA PRIJAVA ZA JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DRUŠTVA 2018« in na hrbtni
strani polni naslov pošiljatelja.
Nepopolne prijave, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedem roku, se
zavržejo.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na razpisu, bodo prijavitelji pisno
obveščeni, in sicer v roku 45 dni po sprejemu proračuna. Sredstva bodo
upravičenci koristili na podlagi sklenjenih pogodb.
8. 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 Loška dolina: www.
loskadolina.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2,
1386 Stari trg pri Ložu, in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije lahko dobite na tel. 01 705 06 70 ali po elektronski
pošti: natasa.poje@loskadolina.si.
Številka: 322-1/2018-3
Datum: 29. 01. 2018

Janez Komidar l.r.
župan
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Stari trg pri Ložu, 29. 1. 2018

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 111/2013, 68/2016
in 61/2017) in 6. člena in 9. člena Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 39 z dne 17. 10. 2006 in št. 98 z dne 27. 01. 2015), Občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu
2018 sofinancirala Občina Loška dolina
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
I. Javni kulturni programi
II. Kulturni projekti
III. Delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
- društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in
druge organizacije, registrirane oz. ustanovljene za izvajanje kulturne
dejavnosti; posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih
rokih,
- da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za
prijavljen  kulturni projekt,
- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Loška dolina (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Loška dolina, če so kulturni projekti v javnem interesu
Občine Loška dolina),
- delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so
prejeli sredstva iz proračuna Občine Loška dolina,
- za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri
ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini
Loška dolina,
- da izkažejo nepridobitni značaj programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevani naslednji
elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev sodelovanja
z ostalimi subjekti.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja:
vsebinska tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost avtorskega dela, umetniška in kakovostna vrednost.
Pri izobraževanju bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: stroški projekta ter delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih sredstev).  
Pri projektih s področja nakup opreme in osnovnih sredstev  bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: povezanost projekta z zgodovinsko, kulturno-umetniško ter ljubiteljsko kulturno dediščino kraja in delež
zagotovljenih lastnih (neproračunskih sredstev).  
Del sredstev se zagotavlja tudi za usklajeno in koordinirano delovanje
društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti. Elementi točkovanja za delovanje so: letni stroški delovanja ter delež zagotovljenih
lastnih (neproračunskih sredstev).  
Podrobnejše ocenjevanje po navedenih merilih in kriterijih je določeno
s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje programov  ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška
dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 39 z dne 17. 10. 2006 in
št. 98 z dne 27. 01. 2015), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del
razpisne dokumentacije.
6. Okvirna višina sredstev, ki bo zagotovljena v proračunu Občine Loška dolina  za leto 2018 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:
- javni kulturni programi sredstva v višini 12.200,00 EUR,
- javne kulturne prireditve sredstva v višini 3.300,00 EUR,
- založništvo v višini 500,00 EUR,
- izobraževanje v višini 900,00 EUR,
- nakup opreme in osnovnih sredstev v višini 3.700,00 EUR,
- delovanje društev, zvez ter ostalih izvajalcev kulturnih dejavnosti
sredstva v višini 1.800,00 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja
merila in kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno
vrsto kulturne dejavnosti, glede na kakovost izvedbe programa, glede
na število sekcij, število aktivnih članov in glede na število nastopov na
javnih prireditvah.

8. Prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame
se jo lahko osebno  na sedežu občine Loška dolina, Cesta Notranjskega
odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu  vsak dan v času od 08.00 do 14.00 ure
in na spletni strani občine na naslovu http://www.loskadolina.si/ do roka
za oddajo vlog.
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9. Rok in način predložitve vlog:
Vloge na javni razpis morajo biti predložene osebno na sedež občine Loška dolina najkasneje do 06. 03. 2018 oz. najkasneje zadnji dan tega
roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo
štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Vloge,
izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ – VLOGA NA
JAVNI RAZPIS  KULTURA 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo prispele v roku, bodo s sklepom zavržene. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter
kriteriji razpisa.

Stari trg pri Ložu, 29. 1. 2018

vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v 30
dneh po zaključku javnega razpisa izdelala poročilo in predlog razdelitve sredstev, ki ga bo predložila županu. Župan bo izdal odločbo o izboru
z višino sofinanciranja  oz. o zavrnitvi posameznih programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti. Na odločbo pritožbe ni, dovoljen pa je upravni spor.  
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti glede izvedbe programov ter glede sofinanciranja izbranega
programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Danica Zrim, tel: 01-70-50-670, e-mail: danica.zrim@loskadolina.si .

10.Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
razpisa:
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih

Stari trg, dne 29. 01. 2018
Št.: 610-28/2017

Občina Loška dolina
Župan
Janez Komidar l.r.
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Stari trg pri Ložu, 29. 1. 2018

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15 in 27/17), Odloka o proračunu Občine Loška dolina
za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 122 z dne 26. 01. 2018) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020 (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 107 z dne 09. 02. 2016)(v nadaljevanju pravilnik) Občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV ZA OHRANJANJE
IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA
V OBČINI LOŠKA DOLINA V LETU 2018
I. NAROČNIK
Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu.
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Loška dolina v letu 2018 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu skladno z Uredbo komisije (ES) št. 702/2014 in Uredbo komisije (ES) št.
1407/2013.
Sredstva v višini 6.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu občine Loška dolina za leto 2018 in se dodelijo za naslednje ukrepe

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO

UKREP 1: Pomoč za zaokrožitev
kmetijskih in gozdnih zemljišč

VIŠINA SREDSTEV

1.000,00 EUR

UKREPI DE MINIMIS

UKREP 2: Pomoč za izobraževanje in
usposabljanje na področju nekmetijskih
dejavnosti na kmetiji, ter predelave in
trženja

UKREP 3: Pomoč za zagotavljanje
tehnične podpore v kmetijskem in
gozdarskem sektorju

2.000,00 EUR

3.000,00 EUR

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina za programsko obdobje
2016-2020 (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 107 z dne 09. 02. 2016)
(v nadaljevanju pravilnik).
Sredstva v proračunu so omejena. V kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko v skladu s sklepom župana
prerazporedijo na postavke, kjer se pokaže največja potreba.

III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči so določeni znotraj posameznega ukrepa in so
skladni s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020.
IV. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014, VIŠINA
SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI IN POGOJI
Za razpisani ukrep »pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč« velja, da gre za državno pomoč, ki se ne more dodeljevati za
že izvedene aktivnosti.
III. UPRAVIČENCI
Upravičenci do pomoči so določeni znotraj posameznega ukrepa in so
1. Omejitve
- Pomoč se ne dodeli za davek na dodano vrednost razen, kadar po
predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv,
- Do pomoči 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.
-    Pomoč po tem razpisu se ne uporablja za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države
članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga
pred uporabo uvoženega blaga.
- Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
- Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU.
2. Upoštevati se mora kumulacija skladno z 8. členom Uredbe Komisije
(EU) št. 702/2014 in 12. členom Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020.

UKREP 1: Pomoč za zaokrožitev
kmetijskih in gozdnih zemljišč

1.000,00 EUR

1. Z naložbo se skuša doseči zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč za
zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo zemljišč.
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2. Upravičeni stroški so:
- stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih in gozdnih zemljišč, vključno s stroški pregleda;
3. Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz prve točke 6. člena
pravilnika in imajo v zaokrožitev vključena kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju Občine Loška dolina.
4. Pogoji za pridobitev so:
- vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije,
- načrt o nameravani zaokrožitvi kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč,
- mnenje o upravičenosti zaokrožitve pristojne svetovalne službe;
- predložitev kopije oddane zbirne subvencijske vloge v tekočem, oziroma preteklem letu, če rok za oddajo vloge v tekočem letu še ni potekel;
- menjava mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
- predračun (ocena upravičenih stroškov).
5. Intenzivnost pomoči:
do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s
stroški pregleda. Znesek dodeljene pomoči se določi  na podlagi razpoložljivih sredstev, števila popolnih vlog in zneska upravičenih stroškov.

Stari trg pri Ložu, 29. 1. 2018

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.
(7) 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 Uredbo Komisije (ES) 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 (ES) št. 1407/2013.
(8) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora,
(9) podjetja, ki nimajo poravnanih obveznosti in prispevkov do delavcev.  
(10) Upoštevati se mora kumulacija skladno s 15. členom Pravilnikom o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Loška dolina  za programsko obdobje 2016-2020.
(11) Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU.

6. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
V. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT.
1407/2013, VIŠINA SREDSTEV, UPRAVIČENI STROŠKI IN UPRAVIČENCI
(1) Do de minimis pomoči 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 o delovanju Evropske unije;
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
a) 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;
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese
na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo 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.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov
pred uvoženimi.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(5) 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) 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.
(6) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu
z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis  (Uradni list EU L  352, 24.12.2013) ne sme

UKREP 2: Pomoč za izobraževanje
in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji,
ter predelave in trženja

2.000,00 EUR

1. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso
proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
2. Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in
trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov;
- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
3. Upravičenci do pomoči:
- pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež
na območju občine.
- ustrezno registrirane organizacije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji, ter predelave in
trženja za kmetovalce iz občine.
- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva, prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
- vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije,
- izpis iz AJPES-a o registraciji organizacije ali društva oz. združenja, ter
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dokazilo, da podjetje ni v težavah;
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč (veljajo računi od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018), v primeru stroškov,
ki bodo nastali po zaključku roka za oddajo vloge (20. 03. 2018) priložite predračun stroškov, račun pa ob oddaji zahtevka;
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
- lista prisotnosti za že izvedena izobraževanja in usposabljanja, kjer
posebej označite občane Loške doline. Za izvedena izobraževanja in
usposabljanja po zaključku roka za oddajo vloge (20. 03. 2018) oddate prisotnosti list ob oddaji zahtevka.
5. Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.
Znesek dodeljene pomoči se določi  na podlagi razpoložljivih sredstev,
števila popolnih vlog in zneska upravičenih stroškov.
6. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega
odstavka 15. člena pravilnika.

Stari trg pri Ložu, 29. 1. 2018

usposabljanja po zaključku roka za oddajo vloge (20. 03. 2018) oddate prisotnosti list ob oddaji zahtevka.
5. Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov vrednosti stroškov izvedbe posameznega programa, oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih
storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno).
Podpore se ne dodelijo:
- za sofinanciranje pokritja stroškov, ki jih je izvajalec pri izvedbi aktivnosti plačal Občini Loška dolina
Znesek dodeljene pomoči se določi  na podlagi razpoložljivih sredstev,
števila popolnih vlog in zneska upravičenih stroškov.
6. Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z
odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega
odstavka 15. člena pravilnika.

VII. ROKI ZA PREDLOŽITEV PRIJAV IN NAČIN PREDLOŽITVE, DATUMI OD
PIRANJA VLOG IN ROKI ZA ODDAJO ZAHTEVKOV
UKREP 3: Pomoč za zagotavljanje
tehnične podpore v kmetijskem in
gozdarskem sektorju

3.000,00 EUR

1. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov s
področja kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na kmetiji in s tem prispevati k dolgoročni sposobnosti preživetja in večji konkurenčnosti kmetijskih
gospodarstev
2. Upravičeni stroški:
- za usposabljanje kmetov se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja;
- stroške izmenjave znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih (najemnine razstavnih prostorov);
- stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz občine (kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje vzpostavitve internetne strani ...);

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- prijavni obrazec (1, 2 in 3) za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina v
letu 2018,
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazi k posameznim
ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, opremljene z naslovom pošiljatelja, od začetka razpisa
do v razpisu opredeljenih rokov za prijavo in sicer na Občino Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več ukrepov ( UKREP 1,
UKREP 2 in UKREP 3), mora biti vsaka vloga v svoji ovojnici.
Rok za prijavo, datum odpiranja vlog.

UKREP

ROK ZA PRIJAVO

DATUM
ODPIRANJA VLOG

ROK ZA
ODDAJO
ZAHTEVKOV

20. marec 2018

do 20. aprila 2018

31. 10. 2018

3. Upravičenci do pomoči:
- subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore in  bodo izbrani  na podlagi javnega razpisa (organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju
kmetijstva in gozdarstva in delujejo na območju Občine Loška dolina),
- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine;

VIII. OBRAVNAVANJE VLOG

4. Pogoji za pridobitev sredstev:
- vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije,
- izpis iz AJPES-a o registraciji organizacije ali društva oz. združenja, ter
dokazilo, da podjetje ni v težavah;
- račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč (veljajo računi od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018), v primeru stroškov,
ki bodo nastali po zaključku roka za oddajo vloge (20.03.2018) priložite predračun stroškov, račun pa ob oddaji zahtevka
- lista prisotnosti za že izvedena izobraževanja in usposabljanja, kjer
posebej označite občane Loške doline. Za izvedena izobraževanja in

Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled vlog, ter jih oceni na
podlagi pogojev iz tega razpisa.
Komisija oblikuje seznam upravičencev za vsak posamezen ukrep posebej.
Sredstva se delijo pri ukrepih 1, 2 in 3 sorazmerno glede na število upravičencev v posameznem ukrepu, zneska upravičenih stroškov in višini razpoložljivih
sredstev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni od poziva ne dopolni in vloge,
ki ne bodo oddane v roku bodo z odločbo zavržene in ne bodo obravnavane v
postopkih delitve sredstev.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba. Upravičen-

1, 2, 3
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cem se izda sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in upravičenih stroških
za posamezen ukrep. Hkrati pa jih pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo na  župana v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati  na razpisu bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek
in računi morajo biti dostavljeni na občino Loška dolina najkasneje  v razpisu
določenim roku za oddajo zahtevkov.
Računi in dokazila o plačilu računov  za izvedene aktivnosti za UKREP 1 Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, morajo biti z datumom
po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev. Račune z datumom pred izdajo odločbe o odobritvi, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka  komisija
ne bo upoštevala.

Stari trg pri Ložu, 29. 1. 2018

V primeru ugotovljene kršitve iz prejšnjega odstavka, mora prejemnik vrniti
odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če
se ugotovi:
- da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
- da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
- da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna
sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene kršitve upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
X. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO PREDLAGATELJI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Brezplačno razpisno dokumentacijo je od dneva te objave do izteka prijavnega
roka možno dobiti na spletni strani občine Loška dolina www.loskadolina.si,
ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v sprejemni pisarni občine
Loška dolina v času uradnih ur.

Za ukrepe 2 in 3 veljajo računi od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2018.
IX. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo in zakonitost pridobitve proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oz.
javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti
župan. Namenskost porabe in zakonitost pridobitve  ugotavlja tudi nadzorni
odbor občine.

V Starem trgu, 29. 01. 2018
Številka: 331- 1/2018

Občina Loška dolina
Župan
Janez Komidar

