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Občina Renče-Vogrsko objavlja na podlagi 22. člena Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu Občine
Renče-Vogrsko, št. 10/07, 14/08 in 9/12) in skladno z Odlokom o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2020 (Uradne objave v Občinskem glasilu Občine Renče-Vogrsko, št. 5/20)
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ IN NAGRAD ZA MLADE TALENTE
V OBČINI RENČE-VOGRSKO V LETU 2020
1. Predmet javnega razpisa
je dodelitev:
A. 10 (desetih) štipendij za izobraževanje za deficitarne poklice dijakom, vpisanim v enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja iz Priloge 1 razpisne
dokumentacije in dodiplomskim študentom, vpisanim v enega od izobraževalnih programov študijskega izobraževanja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije.
B. 25 (petindvajsetih) občinskih štipendij dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom in
C. 5 (petih) nagrad mladim talentom na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in drugih področjih.
Višina razpisanih sredstev za izobraževanje za deficitarne poklice dijakom znaša skupaj 5.000,00 EUR. Višina razpisanih sredstev za občinske štipendije dijakom, dodiplomskim in
podiplomskim študentom znaša skupaj 12.500,00 EUR. Višina razpisanih sredstev za mlade talente znaša skupaj 4.000,00 EUR.
Višina ene štipendije za izobraževanje za deficitarne poklice znaša 500,00 EUR. Višina ene občinske štipendije dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom znaša 500,00 EUR.
Višina ene nagrade za mlade talente znaša 800,00 EUR.
2. Splošni pogoji za prijavo
A. Na javni razpis za dodelitev štipendij za izobraževanje za deficitarne poklice se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo status dijaka za tekoče šolsko leto in se izobražujejo v enem od izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji v
Prilogi 1, ali
-

imajo status dodiplomskega študenta za tekoče študijsko leto in se izobražujejo v enem od dodiplomskih izobraževalnih programov študijskega izobraževanja, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji v Prilogi 2,
so slovenski državljani,
imajo stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko,
niso prejemniki republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije,
niso v delovnem razmerju, niso prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, ter nimajo statusa zasebnika ali
samostojnega podjetnika,
bodo v izobraževalnem programu, za katerega se štipendiranje prijavlja, pridobili višjo raven izobrazbe od že pridobljene,
so izpolnili pogodbene obveznosti za leto 2019, če so bili v letu 2019 prejemniki štipendije dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom, ali nagrade za mlade talente.

Komisija za štipendije in nagrade za mlade talente bo upravičenost do kandidiranja za dodelitev štipendije za izobraževanje za deficitarne poklice dijakom presojala na podlagi seznama iz
Priloge 1 »Letošnji nabor izobraževalnih programov na področju deficitarnih poklicev – srednješolsko izobraževanje«, ki je opredeljen v Javnem razpisu za dodelitev štipendij za
deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021 (spletna stran Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 292. javni razpis), kot Priloga 1, katerega je Javni štipendijski,
razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavil dne 30. 1. 2020, in seznama iz Priloge 2 »Letošnji nabor izobraževalnih programov na področju deficitarnih poklicev
– študijsko izobraževanje«. Seznama sta objavljena v navodilih v razpisni dokumentaciji za rubriko Merila.
B. Na javni razpis za dodelitev občinskih štipendij dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo status dijaka ali študenta za tekoče šolsko/študijsko leto,
so slovenski državljani,
imajo stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko,
niso prejemniki republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije,
niso v delovnem razmerju, niso prijavljeni pri Zavodu za zaposlovanje, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, ter nimajo statusa zasebnika ali
samostojnega podjetnika,
bodo v izobraževalnem programu, za katerega se štipendiranje prijavlja, pridobili višjo raven izobrazbe od že pridobljene,
so izpolnili pogodbene obveznosti za leto 2019, če so bili v letu 2019 prejemniki štipendije za deficitarne poklice, ali občinske štipendije dijakom, dodiplomskim in podiplomskim
študentom ali nagrade za mlade talente.
C. Na javni razpis za dodelitev nagrad mladim talentom na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in drugih področjih se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
niso starejši od 26 let,
so slovenski državljani,
imajo stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko, ali imajo v Občini Renče-Vogrsko prijavljeno začasno prebivališče, so mlajši od 18 let in ima hkrati vsaj eden od staršev
prijavljeno stalno prebivališče v Občini Renče-Vogrsko najmanj zadnja tri leta pred oddajo prijave na razpis,
imajo vsaj 1 dokazilo o javno priznanem uspehu ali izjemnem dosežku na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in drugih področjih v preteklem šolskem oz.
študijskem letu
so izpolnili pogodbene obveznosti za leto 2019, če so bili v letu 2019 prejemniki štipendije za deficitarne poklice, ali občinske štipendije dijakom, dodiplomskim in podiplomskim
študentom ali nagrade za mlade talente.
Kandidati, ki so bili v letu 2019 prejemniki štipendije oz. prejemniki nagrade za mlade talente in niso izpolnili pogodbenih obveznosti do dneva prijave na ta razpis, ne bodo
upravičeni do dodelitve štipendije oz. nagrade za mlade talente v letu 2020.
Kandidati se lahko prijavijo samo na eno področje: ali na področje A za dodelitev štipendije za izobraževanje za deficitarne poklice, ali na področje B za dodelitev občinske
štipendije dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom, ali na področje C za dodelitev nagrade mladim talentom!
Kandidati ne bodo upravičeni do dodelitve štipendije na področju A ali B, če so v letu 2020 prejeli kakršnokoli drugo štipendijo!

3. Merila
A. Merila za dodelitev štipendij za izobraževanje za deficitarne poklice so:
dohodek na družinskega člana kandidata,
dosežen učni uspeh ali povprečna ocena v preteklem šolskem/študijskem letu.
B. Merila za dodelitev štipendij dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom so:
dohodek na družinskega člana kandidata,
dosežen učni uspeh ali povprečna ocena v preteklem šolskem/študijskem letu,
uspeh v izven šolskih izobraževalnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dejavnostih v preteklem šolskem/študijskem letu,
aktivno članstvo ali udejstvovanje v humanitarnih in drugih organizacijah posebnega družbenega pomena.
C. Nagrade mladim talentom na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in drugih področjih se bodo dodelile na podlagi vrednotenja dokazil o izjemnih dosežkih na področju
športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in drugih področjih. Kot izjemen dosežek na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in na drugih področjih se po Pravilniku šteje
javno priznan uspeh ali izjemni dosežek v preteklem šolskem oz. študijskem letu na področju športa, kulture in umetnosti, izobraževanja in na drugih področjih, dokazljiv s priznanji, s potrdili
društev, klubov, izobraževalnih organizacij, organizatorjev tekmovanj …, z nagradami ali kolajnami s tekmovanj, s potrdili o objavljenih delih, s potrdili o sodelovanju pri znanstvenih
raziskavah, umetniških razstavah, koncertih in s kritikami dosežkov.
V primeru, ko kandidati uveljavljajo dokazila s svetovnega spleta, je potrebno navesti naziv spletnega vira, dokazilo pa morajo obvezno priložiti natisnjeno. Dokazil s svetovnega
spleta, ki ne bodo priložena v natisnjeni obliki, komisija ne bo upoštevala.
4. Prijavna dokumentacija
A. Prijavo na javni razpis pod A je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za dodelitev štipendije za izobraževanje za deficitarne poklice dijakom in dodiplomskim
študentom v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020 – A« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
fotokopije odločb o dohodnini za leto 2019 za vse zaposlene družinske člane oz. potrdilo o zadnjih treh bruto plačah pred oddajo prijave za tiste zaposlene družinske člane, ki v
letu 2019 niso bili nepretrgoma zaposleni vseh dvanajst mesecev, oz. dokazilo o prejetih pokojninah v letu 2019 za upokojene starše oz. potrdilo o zadnji prejeti pokojnini za
upokojene starše, ki v letu 2019 niso nepretrgoma prejemali pokojnine vseh dvanajst mesecev,
dokazila o trenutnem mesečnem znesku preživnine in o skupnem znesku prejetih preživnin v letu 2019 (velja v primeru, ko se za starše, ki s kandidati ne živijo v skupnem
gospodinjstvu, ne prilaga odločb o dohodnini za leto 2019),
potrdilo o statusu za polnoletne družinske člane, za katere se ne prilaga odločb o dohodnini za leto 2019 (potrdilo o šolanju, potrdilo o prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve, druga
dokazila…),
potrdilo o vpisu v tekočem šolskem/študijskem letu,
fotokopijo spričevala za preteklo šolsko leto ali fotokopijo dokazila o doseženih ocenah v preteklem študijskem letu (velja za dodiplomske študente),
izjave (izpolnjene v obrazcu, ki je del razpisno-prijavne dokumentacije):
da kandidat/ka ni prejemnik/ca republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije,
o vložitvi vloge za dodelitev republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije za šolsko leto 2020/2021,
da kandidat/ka ni v delovnem razmerju, ni prijavljen/a pri Zavodu za zaposlovanje, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nima statusa
zasebnika ali samostojnega podjetnika,
da je kandidat/ka slovenski/a državljan/ka z izjavo, da naj potrdilo o slovenskem državljanstvu pristojni občinski organ pridobi sam,
o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu z izjavo, da naj potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu pristojni občinski organ pridobi sam,
da se kandidat/ka izobražuje v izobraževalnem programu, v katerem bo pridobil/a višjo raven izobrazbe od že pridobljene,
izjava o izpolnjenih obveznostih iz Pogodbe o podelitvi štipendije za leto 2019 (velja za kandidate, ki so bili prejemniki štipendij za deficitarne poklice, občinskih štipendij
ali nagrad za mlade talente v letu 2019).
B. Prijavo na javni razpis pod B je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za dodelitev občinske štipendije dijakom, dodiplomskim in podiplomskim študentom v
Občini Renče-Vogrsko v letu 2020 – B« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
fotokopije odločb o dohodnini za leto 2019 za vse zaposlene družinske člane oz. potrdilo o zadnjih treh bruto plačah pred oddajo prijave za tiste zaposlene družinske člane, ki v
letu 2019 niso bili nepretrgoma zaposleni vseh dvanajst mesecev, oz. dokazilo o prejetih pokojninah v letu 2019 za upokojene starše oz. potrdilo o zadnji prejeti pokojnini za
upokojene starše, ki v letu 2019 niso nepretrgoma prejemali pokojnine vseh dvanajst mesecev,
dokazila o trenutnem mesečnem znesku preživnine in o skupnem znesku prejetih preživnin v letu 2019 (velja v primeru, ko se za starše, ki s kandidati ne živijo v skupnem
gospodinjstvu, ne prilaga odločb o dohodnini za leto 2019),
potrdilo o statusu za polnoletne družinske člane, za katere se ne prilaga odločb o dohodnini za leto 2019 (potrdilo o šolanju, potrdilo o prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve, druga
dokazila…),
potrdilo o vpisu v tekočem šolskem/študijskem letu,
fotokopijo spričevala za preteklo šolsko leto ali fotokopijo dokazila o doseženih ocenah v preteklem študijskem letu (velja za dodiplomske študente),
izjave (izpolnjene v obrazcu, ki je del razpisno-prijavne dokumentacije):
da kandidat/ka ni prejemnik/ca republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije,
o vložitvi vloge za dodelitev republiške, kadrovske, Zoisove ali druge štipendije za šolsko leto 2020/2021,
da kandidat/ka ni v delovnem razmerju, ni prijavljen/a pri Zavodu za zaposlovanje, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu za zaposlovanje, nima statusa
zasebnika ali samostojnega podjetnika,
da je kandidat/ka slovenski/a državljan/ka z izjavo, da naj potrdilo o slovenskem državljanstvu pristojni občinski organ pridobi sam,
o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu z izjavo, da naj potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu pristojni občinski organ pridobi sam,
da se kandidat/ka izobražuje v izobraževalnem programu, v katerem bo pridobil/a višjo raven izobrazbe od že pridobljene,
izjava o izpolnjenih obveznostih iz Pogodbe o podelitvi štipendije za leto 2019 (velja za kandidate, ki so bili prejemniki štipendij za deficitarne poklice, občinskih štipendij
ali nagrad za mlade talente v letu 2019),
in druge priloge (ni obvezno):
dokazila o uspehu v izven šolskih izobraževalnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dejavnostih v preteklem šolskem letu,
dokazila o aktivnem članstvu ali udejstvovanju v humanitarnih in drugih organizacijah posebnega družbenega pomena v preteklem šolskem letu.
C. Prijavo na javni razpis pod C je potrebno vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni razpis za dodelitev nagrade mladim talentom na področju športa, kulture in umetnosti,
izobraževanja in drugih področjih v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020 – C« in ji priložiti naslednje obvezne priloge:
fotokopijo rojstnega lista kandidata/ke,
potrdilo o začasnem prebivališču v Občini Renče-Vogrsko in potrdilo o prijavi stalnega prebivališča vsaj enega od staršev v Občini Renče-Vogrsko najmanj zadnja tri leta pred
oddajo prijave na razpis (velja samo za kandidate, ki imajo v Občini Renče-Vogrsko prijavljeno začasno prebivališče),
dokazila o javno priznanih uspehih ali izjemnih dosežkih v preteklem šolskem oz. študijskem letu,
izjave (izpolnjeno v obrazcu, ki je del razpisno-prijavne dokumentacije):
da je kandidat/ka slovenski/a državljan/ka z izjavo, da naj potrdilo o slovenskem državljanstvu pristojni občinski organ pridobi sam,
o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu z izjavo, da naj potrdilo o stalnem prebivališču in skupnem gospodinjstvu pristojni občinski organ pridobi sam (velja za
kandidate, ki imajo v Občini Renče-Vogrsko prijavljeno stalno prebivališče),
izjava o izpolnjenih obveznostih iz Pogodbe o podelitvi nagrade za mlade talente ali štipendije za leto 2019 (velja za kandidate, ki so bili prejemniki štipendij za deficitarne
poklice, občinskih štipendij ali nagrad za mlade talente v letu 2019).
Kandidati, ki bodo prijavi priložili potrdilo o začasnem prebivališču v Občini Renče-Vogrsko in potrdilo o prijavi stalnega prebivališča vsaj enega od staršev v Občini Renče-Vogrsko najmanj
zadnja tri leta pred oddajo prijave na razpis, morajo prijavi obvezno priložiti tudi:
izjavo, da štipendije ali nagrade za mlade talente niso pridobili niti ne bodo uveljavljali v občini, v kateri imajo prijavljeno stalno prebivališče.
5. Izbor prijav
Upravičenost in izbor prijav bo na podlagi priloženih dokumentov in meril, ki so priložena razpisni dokumentaciji, ugotavljala in predlagala Komisija za štipendije in nagrade za mlade talente.
Komisija ne bo obravnavala prijav:
ki bodo prispele po roku javnega razpisa,
ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev iz 2. točke tega razpisa oz. ki jih ne bo vložila upravičena oseba,

-

ki bodo formalno nepopolne in ne bodo dopolnjene v roku osmih dni po vročitvi poziva za dopolnitev,
kandidatov, ki so bili v letu 2019 prejemniki štipendije za deficitarne poklice, občinske štipendije oz. nagrade za mlade talente in niso izpolnili pogodbenih obveznosti za leto 2019
do dneva prijave na ta razpis,
kandidatov, ki se bodo prijavili na več področij hkrati.

6. Rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti oddana:
ali osebno v Glavni pisarni Občine Renče-Vogrsko najkasneje do vključno 4. novembra 2020 v poslovnem času Občine,
ali po pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, najkasneje do vključno 4. novembra 2020.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo vložene po izteku razpisnega roka.
7. Vložitev prijave
Prijava na javni razpis mora biti vložena izključno na predpisanih razpisnih obrazcih ali A ali B ali C, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in z vsemi obveznimi prilogami v zaprti kuverti.
Opozorilo: Prijave mladoletnih kandidatov morajo biti podpisane tudi s strani staršev oz. zakonitih zastopnikov!
Na prednji strani kuverte mora biti obvezno navedeno:
v zgornjem levem kotu ime, priimek in naslov kandidata/ke,
v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko v letu 2020«, obvezna oznaka prijave
ali A ali B ali C, in besedilo »Ne odpiraj«,
na desni strani naslov Občine: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se tako kandidati kot starši oz. zakoniti zastopniki mladoletnih kandidatov strinjajo z vsemi pogoji in merili javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija z merili je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva:
na spletni strani Občine Renče-Vogrsko: http://www.obcina.rence-vogrsko.si,
v glavni pisarne Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga, v poslovnem času Občine.
8. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo predlog o izboru in razdelitvi sredstev posameznim upravičencem pripravila predvidoma v roku tridesetih dni po zaključku razpisa. Za zaključek razpisa se šteje datum prejema
zadnje pravilno in pravočasno vložene dopolnitve formalno nepopolne vloge. Kandidati bodo o izboru obveščeni z odločbo pristojnega občinskega organa predvidoma v roku petnajstih dni
po sprejemu sklepa strokovne komisije o predlogu dodelitve razpisanih štipendij oz. nagrad mladim talentom.
9. Način sofinanciranja
Z vsakim izbranim štipendistom ali prejemnikom nagrade za mlade talente bo sklenjena pisna pogodba o vseh postopkih in medsebojnih razmerjih dodelitve štipendij oz. nagrad za mlade
talente.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Podatki o višini dodeljenih štipendij oz. nagrad za mlade talente za posamezne prejemnike se skladno z določili:
Zakona o dohodnini sporočajo pristojnemu uradu Finančne uprave Republike Slovenije,
Zakona o štipendiranju sporočajo Javnemu skladu za razvoj kadrov in štipendiranje.
V primeru zahteve s strani Centra za socialno delo Nova Gorica na podlagi 23. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se bodo podatki o višini dodeljenih štipendij oz. nagrad
za mlade talente za posamezne prejemnike sporočili tudi temu centru.
Na podlagi določil 10. člena Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko ni mogoče prejemati več kot eno štipendijo.
V kolikor bo na področju A vloženo manjše število vlog od razpisanega oz. če zaradi neizpolnjevanja pogojev ne bo mogoče razdeliti vseh 10 (deset) razpisanih štipendij na področju A, se
bodo sredstva za nepodeljene štipendije na področju A prenesle na področje B. V kolikor bo na področju B vloženo manjše število vlog od razpisanega oz. če zaradi neizpolnjevanja pogojev
ne bo mogoče razdeliti vseh 25 (petindvajset) razpisanih štipendij na področju B, se bodo sredstva za nepodeljene štipendije na področju B prenesle na področje A.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani:
v času od 5. do 15. oktobra osebno pri Vladimiri Gal Janeš v času uradnih ur oz.
v času od 5. oktobra do 4. novembra po telefonu št. 05 338 45 04 ali 051 647 004 oz. po elektronski pošti: vladka.gal@rence-vogrsko.si v poslovnem času občine.
Številka: 1102-2/2020-1
Bukovica, 5. 10. 2020
ŽUPAN
Tarik Žigon, l. r.

Na podlagi 4. in 63. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 18. člena Statuta občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – UPB, 88/15 in 14/18) je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 12. redni seji dne 22. 9. 2020 sprejel
ODLOK
o načinu zagotavljanja obvezne občinske gospodarske javne službe
24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na
območju Občine Renče-Vogrsko

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)

(1)

S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Renče-Vogrsko (v nadaljnjem besedilu: občina ali koncedent) določa način in pogoje zagotavljanja obvezne občinske gospodarske
javne službe 24-urna dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: javna služba).

(2)

Javna služba po tem odloku se izvaja na celotnem območju občine.
2. člen
(izrazi)

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot jih določajo predpisi, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
3. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost ter zakon, ki ureja gospodarske javne
službe.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
4. člen
(storitve javne službe)
(1)

S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi
obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojnici ali pokojniku (v nadaljnjem besedilu: pokojnik) in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe,
vključno z uporabo le-teh.

(2)

Javna služba se izvaja s spoštovanjem in pieteto do pokojnih in njihovih svojcev ter v skladu s predpisi, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost ter odlokom, ki ureja pokopališki
red v Občini Renče- Vogrsko.
III. ZAGOTAVLJANJE JAVNE SLUŽBE
5. člen
(način zagotavljanja javne službe)

(1)

Izvajanje javne službe se zagotovi s podelitvijo koncesije.

(2)

Javna službo lahko opravlja samo en izvajalec v svojem imenu in za svoj račun.

(3)

Koncesija se podeli za obdobje najmanj petih let z možnostjo podaljšanja največ za polovico koncesijske dobe v skladu s predpisi, ki urejajo podelitev koncesije gospodarske javne
službe.
6. člen
(pogoji)
Izvajalec javne službe je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe.

(1)
(2)
-

Izvajalec javne službe mora izpolnjevat naslednje minimalne pogoje:
da je registriran za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki je predmet javne službe, in ima, če je pravna oseba, dejavnost vpisano v ustanovni akt;
da ima zaposleni najmanj dve osebi;
da ima najmanj eno posebno vozilo za prevoz pokojnika, ki se uporablja izključno v te namene;
da ima najmanj en hladilni prostor za pokojnika;
da ima najmanj eno transportno krsto;
da zagotovi ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s pokojniki.
Izvajalec javne službe pripravi in posreduje koncedentu letni program izvajanja javne službe vsako leto do 15. oktobra za naslednje leto.

(3)

7. člen
(javno pooblastilo)
(1)
(2)

Ne glede na izbranega upravljavca posameznega pokopališča v občini, lahko občina za vsako posamezno pokopališče v občini, pooblasti izvajalca javne službe za izvajanje
naslednjih nalog:
zagotavljanje urejenosti pokopališča;
izvajanje investicijskega vzdrževanja;
izvajanje investicije, za katero koncesionar kot upravičenec pridobi sredstva iz drugih virov;
oddajo grobov v najem;
vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Za izvajanje nalog iz pete alineje prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje in odločanje v upravnem
postopku.
8. člen
(dolžnosti izvajalca)

Izvajalec mora:
zagotoviti kontinuirano in kvalitetno ter pravočasno izvajanje javne službe vse dni v letu;
pri izvajanju dejavnosti upoštevati veljavne predpise, zdravstvene in druge standarde ter normative;
zagotoviti storitve vsem uporabnikom pod enakimi pogoji;
koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe;
voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune v primeru, da opravlja tudi druge dejavnosti.
9. člen
(zavarovanje za škodo)
(1)

Izvajalec mora imeti ustrezno zavarovanje za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci ali pogodbeni izvajalci uporabnikom
ali drugim osebam.

(2)

Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.
10. člen
(financiranje javne službe)

(1)

Javna služba se financira iz plačil uporabnikov storitev javne službe ter iz drugih virov, določenih z zakonom in odlokom občine.

(2)

Izbrani izvajalec v roku dveh mesecev po sklenitvi koncesijske pogodbe predložiti občinskemu svetu v sprejem cenik storitev javne službe, skladno z določili predpisane
metodologije za oblikovanje cen storitev javne službe.
11. člen
(koncesijska dajatev)

Zaradi uresničevanja javnega interesa zagotavljanja javne službe se koncedent v javnem interesu in v korist uporabnikov s tem odlokom odpoveduje plačilu koncesijske dajatve.
IV. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
12. člen
(javni razpis)
(1)

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na Portalu javnih naročil in/ali Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh občine.

(2)
-

Vsebina javnega razpisa:
navedbo in sedež koncedenta,
podatke o objavi koncesijskega akta,
predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se podeli na javnem razpisu,
začetek in predviden čas trajanja koncesije,
postopek izbire koncesionarja,
merila za izbor koncesionarja,
način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje javne službe,
kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije, razpisna dokumentacija mora biti dosegljiva prijaviteljem brezplačno,
kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo predložitev,
naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
rok za izbiro koncesionarja,
rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom,
druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.

(3)

Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena se v javnem razpisu lahko objavijo tudi drugi podatki, pomembni za sklenitev koncesijskega razmerja.

(4)

Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti kandidatom dostop do razpisne dokumentacije in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.

(5)

V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.

(6)

Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje razpisne pogoje.

(7)

Če koncedent ne pridobi nobene ponudbe ali pa so le-te nedopustne, se javni razpis ponovi ali pa uporabi ustrezen postopek s pogajanji, v skladu z zakonom, ki ureja javno
naročanje.
13. člen
(vsebina javnega razpisa)

Vsebina javnega razpisa se določi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in zakonom, ki ureja področje javno zasebnega partnerstva ter tem odlokom.
14. člen
(izbor)
(1)

Za izbiro koncesionarja se uporabi postopek, določen v zakonu, ki ureja javno naročanje, in zakonu, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.

(2)

Za vodenje postopka in oceno prispelih ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo. Členi strokovne komisije morajo imeti delovne izkušnje z delovnega področja, ki
omogoča strokovno presojo vlog.

(3)

Komisija pripravi predlog podelitve koncesije in ga posreduje občinski upravi, ki izbere koncesionarja z upravno odločbo.

(4)

Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan občine.
V. SKLENITEV IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
15. člen
(koncesijsko razmerje)
Koncesijsko razmerje začne teči s podpisom koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.

(1)
(2)
-

Koncesijsko razmerje preneha:
s prenehanjem koncesijske pogodbe;
z odkupom koncesije;
z odvzemom koncesije;
s prevzemom javne službe v režijo;
v drugih primerih določenih s koncesijsko pogodbo.

-

Koncesijska pogodba preneha:
po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
z odpovedjo;
z razdrtjem.

(3)

(4)

Razlogi in pogoji za odpoved in razdrtje pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

(5)

Koncesijska pogodba lahko predčasno preneha tudi na podlagi sporazumne razveze.

(6)

Ne glede na razloge prenehanja koncesijske pogodbe, mora koncesionar opravljati javno službo do izbire novega koncesionarja, vendar ne več kot eno leto po prenehanju
veljavnosti koncesijske pogodbe.
16. člen
(odkup koncesije)

(1)

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v
določenem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.

(2)

Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odvzem koncesije)

(3)
(4)

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila koncesijske pogodbe:
če ne začne z izvajanjem dejavnosti javne službe v roku enega meseca po podpisu pogodbe;
če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana gospodarska javna služba;
če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvajanju dejavnosti;
če dejavnosti ne izvaja v skladu s predpisi, standardi in navodili koncedenta;
zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev predpisov in določil koncesijske pogodbe;
če koncesionar, kot fizična ali pravna oseba, preneha obstajati.
Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije dati primeren rok za odpravo kršitev iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena.

VI. PRENOS KONCESIJE IN ZAČASEN PREVZEM
18. člen
(prenos koncesije)
(1)

Koncesionar lahko prenese izvajanje javne službe na drugo osebo samo z dovoljenjem koncedenta.

(2)

Koncedent lahko v celoti ali delno prenese izvajanje javne službe samo v primerih določenih z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb, ali zaradi razlogov, določenih
v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.

(3)

V izjemnih primerih lahko koncedent ob soglasju koncesionarja, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo, v okviru katere lahko druga oseba opravlja posamezne
storitve javne službe na območju občine.
19. člen
(začasen prevzem)

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih delavcev, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne
službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
20. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1)

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava občine.

(2)

Koncesionar predloži koncedentu do 31. maja naslednjega leta poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
(prehodna določba)

(1)

Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

(2)

Do začetka veljave koncesijske pogodbe dejavnosti javne službe izvajajo dosedanji izvajalci.
22. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.

Številka: 00701-29/2020-1
Bukovica, 23. 9. 2020
Tarik Žigon, l. r.
Župan

