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Javni razpisi

 Ob-2071/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), objavlja 
na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju 
Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki 
Sloveniji v letih 2014–2016 (Uradni list RS, št. 6/14, v 
nadaljevanju: Uredba) in za izvajanje:

– Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. apri-
la 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta 
(ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogo-
jev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL 
L št. 163 z dne 30. 4. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene 
z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 768/2013 z dne 
8. avgusta 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 
o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev 
za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L 
št. 214 z dne 9. 8. 2013, str. 7);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financira-
nju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politi-
ke in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) 
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) 
št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 549);

– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi 
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razvelja-
vitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, 
(ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z 
dne 20. 12. 2013, str. 671) in

– Sklepa Komisije z dne 12. 8. 2013 o odobritvi 
programa za izboljšanje pridelave in trženja čebelar-
skih proizvodov, ki ga je Republika Slovenija predložila 
Evropski komisiji v skladu z Uredbo 1234/2007/ES,

javni razpis
za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2014

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukre-
pa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebe-
larjem začetnikom v letu 2014.

Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena 
za izvajanje sklopa Tehnične pomoči čebelarjem v letu 
2014 znaša do 270.114 eurov.

Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministr-
stva:

– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, 
v višini do 135.057 eurov,

– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu 
SLO, v višini do 135.057 eurov.

Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih 
izdatkih znaša 50% upravičenih stroškov.

Aktivnosti za izvajanje ukrepa Tehnična pomoč če-
belarjem po tem javnem razpisu, ne smejo biti začete 
pred 1. septembrom 2013 in morajo biti zaključene naj-
kasneje do 31. avgusta 2014. Za začetek aktivnosti se 
po tem javnem razpisu šteje izdaja, prejem in plačilo ra-
čuna oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi 
in tem javnem razpisu.

2. Vlagatelji
2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske 

opreme so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebe-
larsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter 
izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, 
opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa.

2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetni-
kom so fizične osebe, ki začenjajo opravljati čebelarsko 
dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjuje-
jo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene 
v šestem poglavju tega javnega razpisa.

3. Predmet podpore
3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme
3.1.1 Seznam čebelarske opreme, za katero lahko 

čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega:
– čebelji panji s testnimi vložki,
– ometalnik,
– smukalnik cvetnega prahu,
– sušilnik za cvetni prah,
– točila s pripadajočo opremo,
– posoda za skladiščenje medu (najmanj 10 l), ma-

tičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega 
voska in čebeljega strupa, ki ustreza za skladiščenje 
hrane,

– cedila in cedilna posoda,
– črpalka za med,
– naprave za utekočinjenje medu,
– mešalnik in mešalna palica za kremni med,
– refraktometer,
– konduktometer,
– separator medu, voska, matičnega mlečka,
– polnilna naprava za med,
– stroj za etiketiranje steklene embalaže,
– krožna dozirna miza,
– cisterna za homogenizacijo,
– kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor 

čebeljih družin,
– posoda za odkrivanje satov,
– kuhalnik voščin,
– stiskalnica za vosek – preša,
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– topilniki voska,
– parni uparjalnik za voščine,
– kalup za vlivanje satnic,
– inkubator za shranjevanje matičnjakov,
– prirejena transportna sredstva za prevoz čebel 

na pašo,
– testni vložki,
– pripomočki za aplikacijo zdravil za zdravljenje 

čebel.
3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup če-

belarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili 
plačani med 1. septembrom 2013 in 31. avgustom 2014.

3.1.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljene čebelarske opreme;
– stroški tekočega poslovanje (stroški vzdrževanja, 

najema itd.);
– bančni stroški;
– poštnina.
3.1.4 Čebelar, ki je v programskem obdobju 2011–

2013 ali 2014–2016 prejel sredstva v okviru ukrepa 
čebelar začetnik, v programskem obdobju 2014-2016 ni 
upravičen do sredstev v okviru ukrepa sofinanciranje če-
belarske opreme. Čebelar je do sredstev v okviru ukrepa 
sofinanciranje čebelarske opreme upravičen samo en-
krat v programskem obdobju 2014–2016.

3.1.5 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune in 
vsa izvirna dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja. 
Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.

3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom
3.2.1 Čebelarjem začetnikom se sofinancira nakup 

kompleta čebelarske opreme, ki ga sestavljajo:
– trije novi panji s testnimi vložki in opremo za 

panje,
– tri čebelje družine,
– posoda za med, ki ustreza za skladiščenje hra-

ne, in
– točilo za med.
3.2.2 Upravičeni stroški so plačani upravičeni stro-

ški za nakup kompleta čebelarske opreme iz točke 3.2.1 
tega javnega razpisa, ki so nastali in bili plačani med 
1. septembrom 2013 in 31. avgustom 2014.

3.2.3 Neupravičeni stroški so:
– stroški plačila carin in dajatev pri uvozu;
– davek na dodano vrednost (DDV);
– stroški nakupa rabljenih panjev, rabljenih posod 

za med in rabljenih točil za med;
– stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrže-

vanja, najema itd.);
– bančni stroški;
– poštnina.
3.2.4 Vlagatelj mora priložiti vse izvirne račune in 

vsa izvirna dokazila o plačilu računov na ime vlagatelja. 
Dokazila o opravljenem nakupu se vlagatelju ne vračajo.

3.2.5 Čebelar začetnik je do sredstev v okviru ukre-
pa Pomoč čebelarjem začetnikom upravičen samo en-
krat v programskem obdobju 2014–2016, če v istem 
programskem obdobju ni prejel sredstev v okviru ukrepa 
Sofinanciranje čebelarske opreme.

4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep so-
financiranje čebelarske opreme

4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti 
izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi 
sredstva za naložbe v okviru ukrepa sofinanciranje če-
belarske opreme samo na podlagi ene odobrene vloge.

4.2 Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije. 

Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem 
stečaju.

4.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v Republiki Sloveniji. Vlagatelju, ki v Republiki Slove-
niji nima odprtega transakcijskega računa, se sredstva 
nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga 
vlagatelj sporoči, v skladu s 35. členom Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZP-
VHVVR; v nadaljevanju: Zakon o kmetijstvu).

4.4 Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep 
Sofinanciranje čebelarske opreme:

– vlagatelj mora biti vpisan v register čebelnjakov (v 
nadaljnjem besedilu: CRČ) vsaj tri leta pred objavo tega 
javnega razpisa;

– vlagatelj je opravil nakup čebelarske opreme, pri 
čemer se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti 
na ime vlagatelja;

– vlagatelj je opravil usposabljanje, povezano s 
Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, ozi-
roma ima vzpostavljen lasten sistem HACCP;

– vlagatelj se je udeležil najmanj enega veteri-
narskega izobraževanja s področja zatiranja varoze v 
zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa za do-
delitev sredstev, ki ga je pripravila in izvedla Univerza v 
Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski 
inštitut (v nadaljnjem besedilu: VF NVI);

– vlagatelj se je udeležil najmanj enega apitehnič-
nega usposabljanja v zadnjih petih letih pred objavo 
javnega razpisa za dodelitev sredstev, ki ga je pripravila 
in izvedla Javna svetovalna služba v čebelarstvu;

– vlagatelj v preteklem programskem obdobju 
2011–2013 ni prejel sredstev v okviru ukrepa Tehnična 
pomoč čebelarjem;

– stroški nakupa čebelarske opreme morajo znašati 
vsaj 35 odstotkov vrednosti iz točke 5.2 tega javnega 
razpisa.

5. Višina sredstev za ukrep sofinanciranje čebelar-
ske opreme

5.1 Delež sofinanciranja čebelarske opreme znaša 
80 odstotkov skupne vrednosti neto (brez vštetega DDV) 
izvedenega nakupa čebelarske opreme iz točke 3.1.1 
tega javnega razpisa.

5.2 Najvišji znesek sredstev sofinanciranja čebelar-
ske opreme znaša na upravičenca:

– do 20 čebeljimi družinami: 1000 eurov;
– od 21 do 40 čebeljimi družinami: 2000 eurov;
– od 41 do 100 čebeljimi družinami: 4000 eurov;
– od 101 do 249 čebeljimi družinami: 6000 eurov;
– več kot 250 čebeljimi družinami: 8000 eurov.
5.3 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofi-

nanciranja čebelarske opreme po tem razpisu, se upo-
števa tisto število čebeljih družin, ki jih ima vlagatelj 
vpisane v register čebelnjakov na dan 30. junija v letu 
pred oddajo vloge.

6. Pogoji za dodelitev javnih sredstev za ukrep po-
moč čebelarjem začetnikom

6.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti 
izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi 
sredstva za naložbe v okviru ukrepa pomoč čebelarjem 
začetnikom samo na podlagi ene odobrene vloge.

6.2 Vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v oseb-
nem stečaju.

6.3 Vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega raču-
na v Republiki Sloveniji. Vlagatelju, ki v Republiki Slove-
niji nima odprtega transakcijskega računa, se sredstva 
nakažejo na račun, odprt v drugi državi članici, ki ga 
vlagatelj sporoči, v skladu s 35. členom Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZP-
VHVVR; v nadaljevanju: Zakon o kmetijstvu).
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6.4 Ostali pogoji za dodelitev podpore za ukrep 
Pomoč čebelarjem začetnikom:

– vlagatelj čebelar začetnik mora biti ob oddaji vlo-
ge star najmanj 15 let;

– vlagatelj čebelar začetnik, ki ob oddaji vloge še 
ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev ali 
skrbnikov za izvajanje tega ukrepa;

– vlagatelj mora biti prvič vpisan v register čebel-
njakov v letu pred objavo ali v letu objave tega javnega 
razpisa;

– vsi računi in dokazila o plačilih računov se morajo 
glasiti na ime vlagatelja;

– vlagatelj mora imeti najpozneje pred oddajo vloge 
opravljeno najmanj:

– 35 urni začetni tečaj čebelarjenja, ki ga je v ob-
dobju 2008–2012 pripravila in izvedla Javna svetovalna 
služba v čebelarstvu, v letu 2013 pa izbrani ponudnik 
na podlagi operativnega programa zatiranja varoze za 
leto 2013 in

– izobraževanje s področja zdravstvenega varstva 
čebel, ki ga je v obdobju 2008–2013 pripravil in izvedel 
VF NVI, v obdobju 2014–2016 pa izbrani ponudnik za 
izvedbo ukrepa izobraževanja na področju zdravstvene-
ga varstva čebel ali

– če predloži certifikat nacionalne poklicne kvali-
fikacije;

– vlagatelj v preteklem programskem letu 2013 ni 
prejel sredstev v okviru ukrepa Tehnična pomoč čebe-
larjem.

7. Višina sredstev za ukrep pomoč čebelarjem za-
četnikom: čebelarju začetniku se sofinancira 80 odstot-
kov skupne neto vrednosti (brez vštetega DDV) izvede-
nega nakupa kompleta čebelarske opreme iz točke 3.2.1 
tega javnega razpisa, vendar ne več kot 1000 eurov.

8. Obveznosti prejemnika sredstev za ukrep so-
financiranje čebelarske opreme in pomoč čebelarjem 
začetnikom

8.1 Prejemnik sredstev mora opremo, ki mu je bila 
sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejetju 
sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji sili ali iz-
rednih okoliščinah. Kot višja sila ali izredne okoliščine 
po tem javnem razpisu štejejo zlasti: smrt prejemnika 
sredstev, dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev 
za delo, razlastitev velikega dela kmetijskega gospo-
darstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan pre-
vzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem 
gospodarstvu zaradi nesreče ali kužne živalske bolezni, 
ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del.

8.2 O višji sili ali izrednih okoliščinah mora preje-
mnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno ali 
v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slove-
nije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija) in predložiti ustrezna dokazila v de-
setih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev 
oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

8.3 Prejemnik sredstev mora hraniti dokumentacijo, 
ki je bila podlaga za dodelitev sredstev še najmanj pet 
let od dneva izplačila sredstev po tem ukrepu.

9. Vloga
9.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz raz-

pisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki 
o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne 
osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumenta-
cije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno 
dokumentacijo tega javnega razpisa.

9.2 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije. Obvestilo o zaprtju tega javnega razpisa 
bo objavljeno na spletni strani Ministrstva.

9.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge 
in razvoj podeželja, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do 
četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. 
ure). Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski 
pošti na naslov aktrp@gov.si. Razpisna dokumentacija 
se objavi na spletni strani Ministrstva – http://www.mko.
gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/.

10. Rok in način prijave
10.1 Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po ob-

javi tega javnega razpisa, s pričetkom ob 8. uri in traja 
do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani 
Ministrstva, oziroma do 31. avgusta 2014.

10.2 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto 
na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig) 
ali vložiti v vložišču Agencije.

10.3 Vloge, vložene pred rokom, določenim v točki 
10.1 tega poglavja in vloge, vložene po objavi o zaprtju 
tega javnega razpisa oziroma po 31. avgustu 2014, se 
zavržejo.

10.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto, 
se zavržejo.

10.5 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in 
čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, 
označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, 
priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID števil-
ka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Sofinanciranje čebelarske opreme 2014 ali
Pomoč čebelarjem začetnikom 2014
11. Obravnava vlog in postopek odobritve
Postopek obravnave vlog je določen v III. poglavju 

Uredbe IV. poglavju Zakona o kmetijstvu.
11.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva 

odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje 
vlog na javni razpis, do višine razpisanih sredstev za 
ukrep Tehnična pomoč čebelarjem.

11.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja 
od razpisanih sredstev, Agencija v primeru dveh ali več 
popolnih in vsebinsko ustreznih vlog z enakim datumom 
in časom (ura, minuta na ovojnici) oddaje popolne vlo-
ge, izvede žrebanje za določitev vrstnega reda prispelih 
vlog.

11.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu 
in kraju žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno.

11.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in ose-
bo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed 
javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji.

11.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agen-
cije. O žrebanju se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo 
člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vo-
dila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni.

11.6 Odpiranje vlog ni javno.
11.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in 

čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, 
minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču 
Agencije. Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se do-
polnjena vloga ponovno pregleda.

11.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vr-
stnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in 
dobi zaporedno številko.

11.9 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega 
pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva 
na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.

11.10 Vloga, ki ni dopolnjena v celoti v roku, se s 
sklepom zavrže.

11.11 Rok za dopolnitev vloge je osem dni po vro-
čitvi poziva za dopolnitev.
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11.12 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po 
vrstnem redu časa oddaje popolne vloge.

11.13 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane 
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine 
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. 
Vlagatelj mora v roku 8 dni od vročitve obvestila na 
Agencijo poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se 
šteje, da se ne strinja. V nasprotnem primeru se vloga 
zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z nasle-
dnjo vlogo.

11.14 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki 
jo izda predstojnik Agencije.

11.15 Z odločbo je, na podlagi predloženih ustre-
znih dokazil o dejanski porabi sredstev za izveden ukrep 
Tehnična pomoč čebelarjem, določena višina odobrenih 
sredstev. Vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odo-
britvi sredstev, postane upravičenec.

11.16 Sredstva Agencija izplača na transakcijski 
račun upravičenca.

11.17 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je za 
iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobi-
tev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel sredstva 
Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 
V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lo-
kalne samouprave.

11.18 Sredstva se ne dodelijo za čebelarjenje zunaj 
območja Republike Slovenije.

11.19 Agencija izvaja administrativne kontrole in 
kontrole na kraju samem pred izplačilom sredstev za 
ukrep Tehnična pomoč čebelarjem.

11.20 Če Agencija po izplačilu sredstev ugotovi, da 
so bila sredstva neupravičeno dodeljena, je prejemnik 
sredstev dolžan vrniti vsa prejeta sredstva v proračun 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 430-248/2014/5 Ob-1953/14

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, 14/13 – popr.) – ZJF-UPB4 in Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 
3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve in javno 
upravo

javni razpis
za izvajanje programov prostovoljnega vračanja 
tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih 

programov v državi vrnitve tujcev,  
št. 430-248/2014, ki se financira iz Evropskega 

sklada za vračanje in sredstev  
Ministrstva za notranje zadeve

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 
ulica 2, 1501 Ljub ljana.

2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programov 

prostovoljnega vračanja tujcev iz Republike Slovenije in 
reintegracijskih programov v državi vrnitve tujcev.

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa 
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posamezne-
ga dela predmeta javnega razpisa.

Podroben opis predmeta javnega razpisa je podan 
v razpisani dokumentaciji.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične 

osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki:

– so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS 
pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu 
v RS,

– niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
ali postopku prisilnega prenehanja,

– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zako-
niti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil prav-
nomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so oprede-
ljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, 
sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje 
daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posre-
dovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, 
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi 
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, 
pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti 
zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper 
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. čle-
na Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih 
skupnosti;

– Program mora imeti realne in jasno postavljene 
cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz 
potreb uporabnikov in naročnika;

– Program se ne sme izvajati kot del drugih, s stra-
ni naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih 
programov;

– Vsebina programa mora biti skladna s predmetom 
javnega razpisa;

– Program se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na 
nacionalni ravni;

– Prijavitelj – izvajalec mora zagotoviti izvajanje 
programa po načelu nepridobitnosti.

V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 
zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.

4. Merila za izbor programov
Merilo za ocenitev vloge so pretekle izkušnje, ob 

izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v raz-
pisni dokumentaciji.

Kot pretekle izkušnje se ne upoštevajo izkušnje 
s prostovoljnim vračanjem v države članice Evropske 
unije.

Pretekle izkušnje z organiziranjem reintegracijskih 
programov so obvezne za naslednje države: Afganistan, 
Ukrajina, Moldavija in Kosovo. Če prijavitelj teh izkušenj 
v preteklem letu 2013 ne bo imel, bo njegova vloga izlo-
čena iz nadaljnjega postopka.

Podroben opis meril je podan v razpisni dokumen-
taciji.

5. Višina in vir sredstev
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 

znaša 100.000,00 EUR za izvajanje v obdobju od pod-
pisa pogodbe, vendar zaradi veljavnosti obstoječe po-
godbe ne pred 1. 7. 2014, do 30. 6. 2015. Sredstva za 
izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena 
s strani Evropskega sklada za vračanje, letni program 
2013 – projekt »Prostovoljno vračanje«, v višini 75 % 
(kar znaša 75.000,00 EUR) in sredstev proračuna Re-
publike Slovenije – slovenske udeležbe v višini 25 % (pri 
zaokroževanju na decimalke se upošteva zaokroževa-
nje navzgor).

6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prej-

me do dne 7. 5. 2014, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 

pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna 
pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljub ljana.

7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo 
bo predvidoma 8. 5. 2014.
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8. Rok, v katerem bodo prijavitelji programov obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru 
programov oziroma izidu javnega razpisa obveščeni 
v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi 
sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od 
roka za predložitev vlog.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na interne-

tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopol-
nitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na interne-
tnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji 
meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter 
preko Uradnega lista RS.

10. Dodatna pojasnila: prijavitelji lahko v pisni obliki 
zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. 
Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti 
na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 
01/428-5791, s pripisom: »Dodatne informacije – Javni 
razpis za izvajanje programov prostovoljnega vračanja 
tujcev iz Republike Slovenije in reintegracijskih progra-
mov v državi vrnitve tujcev«, št. 430-248/2014«.

Naročnik bo odgovore objavil na internetnem na-
slovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni 
»O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer 
najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod 
pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna po-
jasnila najkasneje do dne 23. 4. 2014.

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo

 Ob-1996/14

Javni razpis
garancije Sklada za bančne kredite  

s subvencijo obrestne mere  
(P1 2014)

1. Izvajalec
Izvajalec produkta je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podje-

tništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22.
Produkt v obliki Javnega razpisa se izvaja na podla-

gi potrjenega programa »Program instrumentov finanč-
nega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji-PIFI za 
obdobje 2009–2013«. Javni razpis je pridobil soglasje 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

2. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) 

objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem 
okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – 
ZPOP-1 in spremembe), Zakona o javnih skladih 
(Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta 
Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo 
(Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Po-
slovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetni-
škega sklada za leto 2013 in 2014 (sklep Vlade RS, 
št. 47602-3/2013/3 z dne 28. 2. 2013 in spremembe), 
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetni-
škega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), 
Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L, št. 210 z dne 
31. 7. 2006, s spremembami), Uredbe ES št. 45/2001 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o pro-
stem pretoku takih podatkov (UL L 008, 12. 1. 2001), 

Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decem-
ber 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evrop-
skega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj (UL L 371/1 z dne 27. 12. 2006 in 
spremembe), Program ukrepov za spodbujanje pod-
jetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 
(sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/6, ter dopol-
nitvami št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007-13, 
št. 31001-1/2007/17, št. 31001-1/2009/3 in 
št. 31001-1/2009/9), Uredbe o izvajanju postopkov pri 
porabi sredstev evropske kohezijske politike v Re-
publiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), 
Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. de-
cember 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) 
in priglašene sheme »de minimis« pomoči »Program 
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 
za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve 
M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakon o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) ter Pro-
grama instrumentov finančnega inženiringa za mala in 
srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji –PIFI za 
obdobje 2009–2013.

3. Predmet produkta – garancije sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje 
Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:

Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen 
Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, 
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije 
d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka 
Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova 
Ljub ljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Ban-
ka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon 
d.d. Kranj, Zveza bank Podružnica Ljub ljana, Hranilnica 
in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. 
Ljub ljana.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo 
projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na 
trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in 
izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospo-
darskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji 
obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja 
moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada pred-
stavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista 
podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje 
bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jam-
stev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere.

4. Višina garancijskega in subvencijskega poten-
ciala

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje ga-
rancij je največ do 40.000.000,00 EUR oziroma v skladu 
z razpoložljivimi sredstvi Garancijskega sklada GS PIFI 
MG. Od tega je predvideno:

– 30.000.000,00 EUR namenjeno izdajanju garancij 
za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do 
dneva vložitve vloge),

– 10.000.000,00 EUR pa je namenjeno izdajanju 
garancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana 
manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za 
subvencioniranje obrestne mere je 8.000.000,00 EUR 
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oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Holdinškega 
sklada PIFI MG. Od tega je:

– 6.000.000,00 EUR sredstev za subvencionirane 
obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki so 
registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),

– 2.000.000,00 EUR sredstev za subvencionirane 
obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP-je 
(podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vlo-
žitve vloge).

Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje 
obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sred-
stev za posamezno starosto skupino podjetij (MLADI 
MSP in MSP-ji 5+) lahko spremeni glede na povpraše-
vanje in potrebe MSP.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali 
fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni pod-
jetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Za opredelitev 
MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki ima-
jo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, 
prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijo-
nov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 
milijonov EUR.

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne 
vsote sta:

– bilanca stanja na dan 31. 12. 2013 in izkaz po-
slovnega izida za leto 2013,

– za podjetja, ustanovljena v letu 2014 velja, da se 
zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do za-
dnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje 
vloge na Sklad.

Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposle-
nega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo 
o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na 
mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj 
enega zaposlenega1 za polni delovni čas. Za potrebe 
tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi no-
silec dejavnosti pri s.p.2 (če je to njegova edina podlaga 
za zavarovanje).

Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Pri-
loge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 
2008.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da 
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana 
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo 
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene 
konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo 
podatki za vsako partnersko podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:

1 V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, 
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, 
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic 
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«

2 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka 
dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca 
M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna 
osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih 
razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, 
se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen.

– opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v nasle-
dnja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno 
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):

– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05 – Pridobivanje premoga, C 12 – Pro-

izvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 – Pro izvodnja raz-
streliv, C 25.4 – Pro izvodnja orožja in streliva, C 30.4 – 
Pro izvodnja bojnih vozil, G 46.35 – Trgovina na debelo 
s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v spe-
cializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K – Finančne 
in zavarovalniške dejavnosti, L – Poslovanje z nepremič-
ninami in R 92 – Prirejanje iger na srečo,

– kandidirajo za mikrogarancije (poglavje 5.2.: A2 in 
B2) ter opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v

– področje G – Trgovina, vzdrževanje in popravila 
motornih vozil,

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziro-
ma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 51/11).

Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-

guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih.

MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, 
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila 
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij,

– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repu-
blike Slovenije,

– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje,

– ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sred-
stev 2011–2013), že dobila državno pomoč in niso izpol-
nila finančnih obveznosti do Sklada,

– ki so že pridobila pozitivni sklep o odobritvi ga-
rancije za bančni kredit s subvencijo obrestne mere po 
tem javnem razpisu.

Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, 
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zapo-
slenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede 
na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt 
se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2016,

– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne po-
goje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička 
podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,

– imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno 
likvidnost za dobo trajanja kredita,

– projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji.
5.2. Kreditni in garancijski pogoji:
Višina upravičenih stroškov projekta, opredeljenih 

v 6. točki tega razpisa, ni omejena. Za materialne in 
nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti 
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(brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto 
vrednosti (z DDV).

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – finan-
ciranje samo obratnih sredstev (to sta kreditno-garancij-
ski liniji A.2. in B.2.) le v primeru, kadar je iz poslovnega 
načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potre-
buje za razvoj oziroma širitev dejavnosti.

Kreditno – garancijska linija je odprta za:
A. MSP-je 5+ (podjetja, starejša od 5 let), in sicer 

kot:
A.1. Razvojne garancije
A.2. Mikrogarancije
B. MLADE MSP-je (podjetja, mlajša od 5 let: ni re-

gistrirano več kot 60 mesecev od dneva vložitve vloge), 
in sicer kot:

B.1. Razvojne garancije
B.2. Mikrogarancije
Kreditno – garancijski pogoji le-teh so sledeči:
A.1. Razvojne garancije za MSP-je 5+
– Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investi-

cije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, 
izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti

– Upravičeni stroški projekta: stroški materialnih in-
vesticij, stroški nematerialnih investicij ter obratna sred-
stva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali ne-
materialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % 
od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij 
oziroma maksimalno 200.000 EUR

– Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 

6 mesečni + 1,95 %
– Višina garancije: garancija v višini 80 % glavnice 

kredita brez obresti se odobri za upravičene stroške, ki 
se nanašajo samo na nakup nove tehnološke opreme; 
garancija v višini 60 % glavnice kredita brez obresti pa 
se odobri za vse ostale možne kombinacije upravičenih 
stroškov

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; mo-
žen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi 
banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški in provizije: stroški kredita se določijo 
v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje 
garancije znaša 0,5 % od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom

A.2. Mikrogarancije za MSP-je 5+
– Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj 

oziroma širitev dejavnosti
– Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
– Maksimalna višina kredita: za mikro in mala pod-

jetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za sre-
dnje velika podjetja pa 200.000 EUR

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 
6 mesečni + 1,95 %

– Višina garancije: je 60 % glavnice kredita brez 
obresti

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen 
je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi ban-
ka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški in provizije: stroški kredita se določijo 
v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje 
garancije znaša 0,5 % od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom

B.1. Razvojne garancije za MLADE MSP-je
– Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investi-

cije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, 
izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti

– Upravičeni stroški projekta:
– stroški materialnih investicij,
– stroški nematerialnih investicij ter
– obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji 

z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko 
znašajo največ 30 % od skupne vrednosti materialno/ne-
materialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR

– Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 

6 mesečni + 1,95 %
– Višina garancije: je 80 % glavnice kredita brez 

obresti
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; mo-

žen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi 
banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški in provizije: stroški kredita se določijo 
v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje 
garancije znaša 0,5 % od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom

B.2. Mikrogarancije za MLADE MSP-je
– Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj 

oziroma širitev dejavnosti
– Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
– Maksimalna višina kredita: za mikro in mala pod-

jetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za sre-
dnje velika podjetja pa 200.000 EUR

– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 
6 mesečni + 1,95 %

– Višina garancije: je 80 % glavnice kredita brez 
obresti

– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen 
je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi ban-
ka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški in provizije: stroški kredita se določijo 
v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje 
garancije znaša 0,5 % od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom

5.3. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje lahko črpa kredit le namensko, za dovo-

ljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih 
stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo obve-
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znosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna 
sredstva, izjemoma tudi za refundacijo že plačanih ob-
veznosti podjetja pri nedokončanih investicijah in ob pri-
dobitvi soglasja Sklada. Refundacija stroškov za obratna 
sredstva ni dovoljena. Garancije ni mogoče odobriti za 
tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite 
ali leasing pogodbe vlagatelja.

6. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za 

dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške naku-

pa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč3, stroške 
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta4,

– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos teh-
nologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, zna-
nja in nepatentiranega tehničnega znanja,

– obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziro-
ma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davč-
nih obveznosti, stroškov testiranja...).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
prevoznih sredstev.

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslov-
nih procesov, ki jih opravlja na območju RS.

Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana s podjetjem.

Podjetje mora ohraniti predmet investicije v obmo-
čju regije in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije 
za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti pro-
dan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj 
v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicij-
skega projekta.

Državna pomoč po pravilu de minimis (priglašena 
shema »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva 
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis«, 
št. priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upra-
vičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2015. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek 
dolžniško upniškega razmerja.

7. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne 

kredite s subvencijo obrestne mere (spletni obrazec, ki 
ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) 
obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski 
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.

2. a. Poslovni načrt s finančno prilogo,
b. bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz 

katerih je razvidno poslovno leto 2013 oddano na AJ-
PES. Podjetja ustanovljena v letu 2014, morajo priložiti 
računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do 
zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec od-
daje vloge na Sklad.

3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, za-
varovanega z garancijo Sklada.

4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega 
dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum 
oddaje vloge in mora biti skladen z zadnje objavljenimi 
računovodskimi izkazi -AJPES):

a. S.BON-1 za gospodarske družbe
b. S.BON-1 za samostojne podjetnike

3  Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z 
namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek 
naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10 % višine 
upravičenih stroškov investicije (materialne + nematerialne 
investicije). 

4  V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predlo-
žiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. 

c. S.BON-1 za zadruge
d. BON-1/Z za zavode
Za podjetja ustanovljena v letu 2014 se predloži 

BON-2.
5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji 

dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpi-
sana s strani odgovorne osebe.

6. V primeru nakupa starih objektov, je potreb-
no predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne 
institucije.

Priložene listine so osnova za ocenjevanje in konč-
no izvedbo projekta.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 5 oziroma 6 in predložena v fizični obliki. 
Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in nati-
snjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata 
biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko 
in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 
5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot 
nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek ozi-
roma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati 
na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge 
po merilih javnega razpisa.

8. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti 

ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega 
sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom 
»Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada in subvencijo 
obrestne mere – P1 2014«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna 
vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.

9. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 15. 4. 2014 in 15. 5. 

2014.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem 
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev 
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum 
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Javni razpis bo odprt do 15. 5. 2014 oziroma do 
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana 
sredstva porabljena pred 15. 5. 2014, bo Sklad objavil 
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloge, ki bodo prispele po 15. 5. 2014 ali na roke 
za predložitev vlog po objavi zaprtja javnega razpisa se 
kot prepozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, 
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planirane-
ga sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

10. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije 

sklada: Garancije Sklada se izdajajo do 31. 12. 2015.
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12. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

– kvantitativna (zaposleni, lastna sredstva za izved-
bo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, 
tržna naravnanost, vpliv projekta na okolje, višina kredi-
tnih sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev 
v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje, povečanje 
dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja 
izven trga RS, status mladega podjetja),

– kvalitativna (ocena na podlagi vsebine poslovne-
ga načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja 
in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali eko-
nomske upravičenosti projekta glede na situacijo na 
trgu in glede na realnost izvedbe ter analize finančnega 
položaja podjetja).

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila 
za izbor končnih prejemnikov).

Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od možnih 
100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo s kva-
litativnimi merili. V primeru, da je projekt prejel manj kot 
60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno 
mnenje v kvalitativnem delu in ne more pridobiti garanci-
je Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit.

Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozi-
tivno oziroma negativno mnenje.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direk-
torici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in 
pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitiv-
nim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi 
več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, 
kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost 
tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oce-
ni. V primeru istega števila točk imajo prednost projekti, 
ki so pridobili več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov 
podjetja.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.

13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse 

pravočasne, formalno popolne in pravno formalno ustre-
zne vloge.

Sektor državnih pomoči Sklada bo, najkasneje 
v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval 
vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije 
Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada.

Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garan-
cije Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno 
sodišče Republike Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije 
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garan-
cije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo 
in uredilo zavarovanje kredita.

14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravi-
čencev, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji 
garancije in subvencioniranju obrestne mere.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani, www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih šte-
vilkah: 02/234-12-74, 02/234-12-88, 02/234-12-42 in 
02/234-12-64 ali na e-pošti. bostjan.vidovic@podjetni-
skisklad.si.

15. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Garancijska sredstva bremenijo: garancijski sklad 
GS PIFI MG: 10.800.000,00 EUR (oziroma v skladu 
z razpoložljivimi sredstvi).

Ocenjena vrednost sredstev za subvencijo obre-
stne mere: Holdinški sklad PIFI MG: 8.000.000,00 EUR 
(oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi).

Vir sredstev je holdinški sklad Programa instru-
mentov finančnega inženiringa za mala in srednje ve-
lika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 
2009–2013.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve re-
gionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, 
razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in razisko-
valna odličnost; prednostne usmeritve 1.2 Spodbujanje 
podjetništva«.

16. Delež prispevka skupnosti v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih

Sredstva holdinški sklad Programa instrumentov 
finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja 
v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013, ki so 
vir financiranja tega javnega razpisa, v celoti predsta-
vljajo sredstva EU za kohezijsko politiko (ESRR – PP 
945310: 85 % sredstev EU – ESRR in PP 945410: 15 % 
sredstev slovenske udeležbe), le da gre v večjem delu 
za njihovo ponovno uporabo oziroma revolving.

17. »De minimis« in ostale zahteve
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de mi-

nimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju 

– končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis 
ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od 
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko 
ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odo-
britve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prome-
tnem sektorju.

V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) 
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi čle-
nov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj 
s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stro-
ški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna ku-
mulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že 
določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega 
primera v Uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo 
je sprejela Komisija.

Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjeva-
nja ocenjene pozitivno bodo morali:

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od 
datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih pre-
verjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podalj-
šan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zve-
zi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremlja-
nje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega 
razpisa,

– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska 

učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
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– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših teh-
nik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in 
tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje 
odpadkov),

– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju pri-
jaznejših načinov prevoza),

– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil 
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na 
okolje za posege, kjer je to potrebno).

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1997/14

Javni razpis
garancije Sklada za bančne kredite  

s subvencijo obrestne mere  
namenjene tehnološko inovativnim projektom  

(P1 TIP 2014)
1. Izvajalec
Izvajalec produkta je:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podje-

tništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22.
Produkt v obliki Javnega razpisa se izvaja na podla-

gi potrjenega programa »Program instrumentov finanč-
nega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji – PIFI za 
obdobje 2009–2013«.

Javni razpis je potrjen s strani Ministrstva za gospo-
darski razvoj in tehnologijo.

2. Pravna podlaga za izvedbo produkta
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) 

objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpor-
nem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 
ZPOP-1), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, 
št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, 
št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finanč-
nega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za 
leto 2013 in 2014 (sklep Vlade RS, št. 47602-3/2013/3 
z dne 28. 2. 2013 in spremembe), Splošnih pogojev 
poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 
2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Program ukrepov za 
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 
2007–2013 (sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/6, ter 
dopolnitvami št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007-13, 
št. 31001-1/2007/17, št. 31001-1/2009/3 in 
št. 31001-1/2009/9), Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 
z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske 
unije L 379/5) in priglašene sheme »de minimis« pomoči 
»Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in kon-
kurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št. 
priglasitve M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) ter 
Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala 
in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za 
obdobje 2009–2013.

3. Predmet produkta
Predmet produkta so garancije Sklada za bančne 

kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje 
Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami:

Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen 
Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, 
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije 

d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka 
Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova 
Ljub ljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Ban-
ka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon 
d.d. Kranj, Zveza bank Podružnica Ljub ljana, Hranilnica 
in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. 
Ljub ljana.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo 
projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na 
trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter 
krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Še posebej je produkt namenjen podjetjem, ki in-
tenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sode-
lovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja 
razvojno raziskovalnih projektov.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, 
ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri 
vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano 
možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo 
zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali 
za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov 
investicijski ciklus.

4. Višina garancijskega in subvencijskega poten-
ciala

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje ga-
rancij je 30.000.000,00 EUR. Od tega je predvideno:

– 22.400.000,00 EUR izdajanju garancij za MSP-je 
5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva 
vložitve vloge),

– 7.600.000,00 EUR pa je namenjeno izdajanju 
garancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana 
manj kot 5 let do dneva vložitve vloge).

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za 
subvencioniranje obrestne mere je 9.000.000,00 EUR. 
Od tega je predvideno:

– 6.600.000,00 EUR sredstev za subvencionirane 
obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki so 
registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge),

– 2.400.000,00 EUR sredstev za subvencionirane 
obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP-je 
(podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vlo-
žitve vloge).

5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali 
fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so 
organizirana kot gospodarske družbe, samostojni pod-
jetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Za opredelitev 
MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije 
(ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki ima-
jo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, 
prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijo-
nov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 
milijonov EUR.

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne 
vsote sta:

– bilanca stanja na dan 31. 12. 2013 in izkaz po-
slovnega izida za leto 2013,

– za podjetja, ustanovljena v letu 2014 velja, da se 
zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do za-
dnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje 
vloge na Sklad.

Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposle-
nega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo 
o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na 
mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj 
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enega zaposlenega1 za polni delovni čas. Za potrebe 
tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi no-
silec dejavnosti pri s.p.2 (če je to njegova edina podlaga 
za zavarovanje).

Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Pri-
loge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 
2008.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da 
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana 
podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo 
na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene 
konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo 
podatki za vsako partnersko podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v nasle-

dnja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno 
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08):

– A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– B 05 – Pridobivanje premoga, C 12 – Pro-

izvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 – Pro izvodnja raz-
streliv, C 25.4 – Pro izvodnja orožja in streliva, C 30.4 
– Pro izvodnja bojnih vozil, G – trgovina, vzdrževanje in 
popravila motornih vozil, K – Finančne in zavarovalniške 
dejavnosti, L – Poslovanje z nepremičninami in R 92 – 
Prirejanje iger na srečo,

– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziro-
ma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) 
in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07- 
uradno prečiščeno besedilo in 51/11).

Za podjetje se šteje, da je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-

guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 
v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih.

MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, 
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila 
za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno 
poslovanje podjetij,

– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repu-
blike Slovenije,

– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje,

1  V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, 
veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, 
da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic 
in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.«

2 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka 
dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca 
M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna 
osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih 
razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, 
se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen.

– ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sred-
stev 2011–2013), že dobila državno pomoč in niso izpol-
nila finančnih obveznosti do Sklada,

– ki so že pridobila pozitivni sklep o odobritvi ga-
rancije za bančni kredit s subvencijo obrestne mere po 
tem javnem razpisu.

Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, 
mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zapo-
slenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede 
na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt 
se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2016,

– izboljšati tehnološko opremljenost in delovne po-
goje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička 
podjetja, dodane vrednosti na zaposlenega,

– imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno 
likvidnost za dobo trajanja kredita,

– projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji.
5.2. Kreditni in garancijski pogoji:
Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena. 

Za investicijska vlaganja se upoštevajo neto vrednosti 
(brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto 
vrednosti (z DDV).

Razvojno tehnološko podjetje lahko kandidira za 
mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev 
(to je kreditno-garancijska linija A.2.), kadar je v vlogi 
navedeno, da je podjetje v obdobju od leta 2011 do 
2014 sodelovalo na domačih ali mednarodnih razpisih 
s področja razvoja oziroma, če ustrezno predstavi zakaj 
so razvojno tehnološko podjetje (tekoči projekti s pri-
čakovanimi rezultati in predstavitev ekipe, ki dela na 
projektu ter patenti in/ali registrirana RR dejavnost in/ali 
razni standardi oziroma certifikati).

Kreditno – garancijska linija je odprta za MLADE 
MSP-je in MSP-je 5+, in sicer kot:

A.1. Razvojne garancije
A.2. Mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja
A.3. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje 

zdravih jeder podjetja
Kreditno – garancijski pogoji le-teh so sledeči:
A.1. Razvojne garancije
– Namen: spodbujanje podjetij v investicije, ki so 

potrebne za komercializacijo razvojno raziskovalnih pro-
jektov,

– Upravičeni stroški projekta:
– stroški materialnih investicij,
– stroški nematerialnih investicij ter obratna sred-

stva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali ne-
materialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30 % 
od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij 
oziroma maksimalno 200.000 EUR

– Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 

6 mesečni + 0 %
– Višina garancije: garancija v višini 80 % glavnice 

kredita brez obresti
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 7 let; možen 

je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, 
moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški in provizije: stroški kredita se določijo 
v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje 
garancije znaša 0,5 % od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
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glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

A.2. Mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja
– Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za iz-

vedbo komercializacije razvojno raziskovalnih projektov
– Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
– Maksimalna višina kredita: 200.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 

6 mesečni + 0 %
– Višina garancije: je 80 % glavnice kredita brez 

obresti
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen 

je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi ban-
ka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški in provizije: stroški kredita se določijo 
v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje 
garancije znaša 0,5 % od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

A.3. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje 
zdravih jeder podjetja

– Namen: spodbujanje investicij, namenjenih naku-
pu zdravega jedra podjetja, ki bo s tem omogočilo kre-
pitev njihove razvojne in/ali inovacijske dejavnosti, kar 
se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih 
rešitev v gospodarstvu.

– Upravičeni stroški projekta:
– stroški materialnih investicij, tudi nakup stare 

opreme
– stroški nematerialnih investicij ter
– obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji 

z vsemi investicijskimi stroški in lahko znašajo največ 
30 % od skupne vrednosti investicijskih stroškov oziroma 
maksimalno 200.000 EUR

– Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR
– Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 

6 mesečni + 0 %
– Višina garancije: garancija v višini 80 % glavnice 

kredita brez obresti
– Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; mo-

žen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi 
banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

– Stroški in provizije: stroški kredita se določijo 
v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje 
garancije znaša 0,5 % od vrednosti garancije enkratno

– Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z nje-
nimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem so-
delovanju med Skladom in banko

– Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene spo-
razum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi 
katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek 
zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela 
glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta popla-
čali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

5.3. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje lahko črpa kredit le namensko, za dovo-

ljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih 
stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo ob-
veznosti za investicijska vlaganja ter obratna sredstva, 
izjemoma tudi za refundacijo že plačanih obveznosti 
podjetja pri nedokončanih investicijah in ob pridobitvi 
soglasja Sklada. Refundacija stroškov za obratna sred-
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stva ni dovoljena. Garancije ni mogoče odobriti za tiste 
bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali 
leasing pogodbe vlagatelja.

6. Upravičeni stroški projekta
Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za 

dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za:
– Investicijska vlaganja, kamor sodijo:

– materialne investicije, ki pomenijo stroške naku-
pa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč3, stroške 
komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta4,

– nakup stare opreme5 (velja samo pri kreditno 
garancijski liniji z oznako A.3. iz točke 5.2. tega razpisa),

– nematerialne investicije, ki pomenijo prenos 
tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, 
znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,

– Obratna sredstva (nakup materiala, blaga, ozi-
roma denar za financiranje storitev, promocije, plač, 
davčnih obveznosti, stroškov testiranja,...).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
prevoznih sredstev.

3 Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z 
namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek 
naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10 % višine 
upravičenih stroškov investicijskih vlaganj. 

4 V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predlo-
žiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. 

5 V primeru nakupa stare opreme, je potrebno predložiti 
cenitev opreme, izdelano s strani sodnega cenilca. 

Kreditno-garancijska linija

INVESTICIJSKA VLAGANJA

OBRATNA SREDSTVAMaterialno/nematerialne 
investicije brez stroškov 
nakupa stare opreme

Nakup stare opreme

A.1. DA NE

DA, vendar max 
30 % od vrednosti 
materialno/nematerialnih 
investicij 

A.2. NE NE DA

A.3. DA DA
DA, vendar max. 30 % od 
vrednosti investicijskih vlaganj

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslov-
nih procesov, ki jih opravlja na območju RS.

Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih 
oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana s podjetjem.

Podjetje mora ohraniti predmet investicije v obmo-
čju regije in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije 
za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti pro-
dan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj 
v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicij-
skega projekta.

Državna pomoč po pravilu de minimis (priglašena 
shema »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva 
in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis«, 
št. priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upra-
vičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2015. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek 
dolžniško upniškega razmerja.

7. Vsebina vloge
1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne 

kredite s subvencijo obrestne mere (spletni obrazec, ki 
ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) 
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obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski 
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.

2. a. Poslovni načrt s finančno prilogo,
b. bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz 

katerih je razvidno poslovno leto 2013 oddano na AJ-
PES. Podjetja ustanovljena v letu 2014, morajo priložiti 
računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do 
zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec od-
daje vloge na Sklad.

3. »Razkritje odhodkov podjetja za namene razi-
skav in razvoja v letu 2013« (interni dokument podjetja).

4. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, za-
varovanega z garancijo Sklada.

5. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega 
dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum 
oddaje vloge in mora biti skladen z zadnje objavljenimi 
računovodskimi izkazi -AJPES):

a. S.BON-1 za gospodarske družbe
b. S.BON-1 za samostojne podjetnike
c. S.BON-1 za zadruge
d. BON-1/Z za zavode
Za podjetja ustanovljena v letu 2014 se predloži 

BON-2.
6. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji 

dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpi-
sana s strani odgovorne osebe.

7. V primeru nakupa starih objektov, je potreb-
no predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne 
institucije.

8. V primeru nakupa stare opreme, je potreb-
no predložiti cenitev opreme, izdelano s strani sodnega 
cenilca.

9. Podjetja, ki kandidirajo za odobritev kredita po 
kreditno garancijski liniji A.3. predložijo razkritje stvarnih 
in denarnih vložkov lastnikov v podjetje.

10. Podjetja, ki kandidirajo za odobritev kredita 
po kreditno garancijski liniji A.2. morajo predložiti doka-
zila o sodelovanju na domačih ali mednarodnih razpisih 
s področja razvoja v obdobju od leta 2011 do 2014 
oziroma priložiti ustrezno obrazložitev razvojno tehno-
loškega podjetja.

Priložene listine so osnova za ocenjevanje in konč-
no izvedbo projekta.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 6 oziroma 10 in predložena v fizični obliki. 
Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in nati-
snjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata 
biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko 
in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo.

Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan 
k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 
5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot 
nepopolna zavrže.

Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot 
neustrezna zavrne.

Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlaga-
telj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno 
skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek ozi-
roma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati 
na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge 
po merilih javnega razpisa.

8. Oddaja vlog
Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali 

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne 
odpiraj – Vloga P1 TIP 2014«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, 
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada 
(Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna 
vsak delovni dan v recepciji, med 9. in 14. uro.

9. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so: 22. 4. 2014 in 20. 5. 

2014.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem 
roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev 
vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum 
vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke.

Javni razpis bo odprt do 20. 5. 2014 oziroma do 
porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana 
sredstva porabljena pred 20. 5. 2014, bo Sklad objavil 
zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vloge, ki bodo prispele po 20. 5. 2014 ali na roke 
za prijavo po objavi zaprtja javnega razpisa se kot pre-
pozne zavržejo.

Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena 
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planirane-
ga sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji 
vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.

10. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od 

navedenega roka za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
11. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije 

sklada
Garancije Sklada se izdajajo do 31. 12. 2015.
12. Merila za izbor končnih upravičencev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi naslednjih meril:

– kvantitativna (zaposleni podjetja, ki delajo na ra-
zvojno raziskovalnem področju, intenziteta raziskav in 
razvoja, udeležba na mednarodnih razpisih, lastna sred-
stva za izvedbo projekta, tržna naravnanost, dinamika 
rasti čistih prihodkov od prodaje, povečanje dodane 
vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven 
trga RS),

– kvalitativna (ocena na podlagi vsebine poslovne-
ga načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja 
in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali eko-
nomske upravičenosti projekta glede na situacijo na 
trgu in glede na realnost izvedbe ter analize finančnega 
položaja podjetja).

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila 
za izbor končnih upravičencev).

Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od možnih 
100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo 
s kvalitativnimi merili. V primeru, da je projekt prejel 
manj kot 60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi 
negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne more pri-
dobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere 
za kredit.

Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozi-
tivno oziroma negativno mnenje.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direk-
torici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in 
pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitiv-
nim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi 
več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, 
kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost 
tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oce-
ni. V primeru istega števila točk imajo prednost projekti, 
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ki so pridobili več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov 
od prodaje podjetja.

Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s skle-
pom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge.

13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe
Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse 

pravočasne, formalno popolne in pravno formalno ustre-
zne vloge.

Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje 
v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredovala 
vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije 
Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep 
o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je mo-
žno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije 
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garan-
cije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo 
in uredilo zavarovanje kredita.

14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravi-
čencev, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji 
garancije in subvencioniranju obrestne mere.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki 
na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na 
spletni strani, www.podjetniskisklad.si.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih šte-
vilkah: 02/234-12-42, 02/234-12-74, 02/234-12-88 in 
02/234-12-64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetni-
skisklad.si.

15. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Garancijska sredstva bremenijo: GS PIFI MVZT.
Sredstva za subvencijo obrestne mere: Holdinški 

sklad PIFI MVZT.
16. »De minimis« in ostale zahteve
Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de mi-

nimis:
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju 

– končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis 
ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od 
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko 
ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odo-
britve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prome-
tnem sektorju.

V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) 
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi čle-
nov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj 
s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stro-
ški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna ku-
mulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že 
določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega 
primera v Uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo 
je sprejela Komisija.

Vlagatelji, katerih vloge bodo v postopku ocenjeva-
nja ocenjene pozitivno bodo morali:

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od 
datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih pre-
verjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podalj-
šan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad,

– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zve-
zi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremlja-
nje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega 
razpisa,

– pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska 

učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših teh-

nik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in 
tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje 
odpadkov),

– trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prija-
znejših načinov prevoza),

– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil 
o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na 
okolje za posege, kjer je to potrebno).

Slovenski podjetniški sklad

Št. 0396/2014 Ob-2010/14

Javni razpis
»sofinanciranje individualnih nastopov podjetij  

na mednarodnih sejmih v tujini« 
(JR-3/2014-446)

1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za spod-

bujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma.

Skrajšan naziv: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Sedež: Dimičeva ulica 13, Ljub ljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma 
(v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) objavlja Javni razpis 
»Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na med-
narodnih sejmih v tujini« (JR-3/2014-446) na podlagi 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 
– ZIPRS1415, 101/13), Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 1 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), 
Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in 
internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 
– UPB1, 11/11, 57/12), Programa dela in finančnega 
načrta SPIRIT Slovenija za leti 2013 in 2014, ki je bil 
sprejet na 1. redni seji sveta SPIRIT Slovenija in spre-
menjen in dopolnjen na 1. in 2. dopisni seji sveta SPIRIT 
Slovenija, h kateremu je Vlada RS podala soglasje 5. 3. 
2013, ter na podlagi sprememb in dopolnitev Programa 
dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2013 
in 2014, ki jih je sprejel svet SPIRIT Slovenija na svoji 
4. redni seji in 6. dopisni seji, h katerim je podalo Mini-
strstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo soglasje 
dne 3. 9. 2013 v skladu s šestim odstavkom 48. člena 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 
56/13 – ZŠtip-1 in 61/13), in Pogodbe št. SPIRIT Slo-
venija-2013/2014-603210-PJ o izvajanju in financiranju 
Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 2014 za področje 
internacionalizacije.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravi-

čenih stroškov individualnih nastopov podjetij na med-
narodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem:



Stran 892 / Št. 21 / 28. 3. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A 
ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednaro-
dnem registru sejmov AUMA www.auma.de in

– ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med 
vsemi razstavljavci1.

4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja 

upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem pove-
čati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni 
poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sode-
lovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati 
stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri 
njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

5. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev po tem javnem raz-

pisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, re-
gistrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list 
RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 
Odl. US: U-I-311/11-16, 82/13 – v nadaljevanju ZGD-1), 
ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo 
poslovanje na tujem trgu.

6. Pogoji za kandidiranje
a. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fi-

zične2 osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo 
naslednje splošne pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je registrirano po Zakonu o gospodar-
skih družbah (ZGD-1),

b. opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji,
c. podjetje ne opravlja ene od dejavnosti3, razvr-

ščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in ribogojstvo,
– premogovništvo,
– primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov 

s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov 
s seznama v Prilogi I k Pogodbi v primerih, 1. če je 
znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 
zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih pro-
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in 2. če je 
pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na primarne pro izvajalce,

d. podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami 
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 
2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list 
RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11, 39/13, 56/13). Podjetja, ki 
delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot 
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. 
Podjetje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča iz-
guba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, do-
seže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba 

1 Kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo raz-
stavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. 
Upošteva se podatek, naveden v prilogi c. Obrazca št. 1: 
Prijava.

2 To so samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje ZGD-1.
3 Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja, ki 

je naveden v poslovnem registru Gvin.com (www.gvin.com).

v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine 
osnovnega kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja 
ali likvidacije,

e. podjetje ima poravnane obveznosti do Repu-
blike Slovenije,

f. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem 
programu za reševanje in prestrukturiranje,

g. podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih 
sub jektov iz 35. člena Zakona o integriteti in prepreče-
vanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13 
Odl. US: U-I-81/11-12),

h. podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči,

i. skupna vrednost že prejetih (ali zaprošenih) 
»de minimis« pomoči podjetja ne presega zgornje meje 
»de minimis« pomoči,

j. skupna vrednost drugih že prejetih (ali za-
prošenih) državnih pomoči podjetja za iste upravičene 
stroške ne presega zgornje meje »de minimis« pomoči 
ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih (več v 10. 
poglavju).

b. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki 

poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi 
naslednje posebne pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je na dan 31. 12. 2013 zaposlovalo 
vsaj eno osebo za polni delovni čas4,

b. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje 
finančne konstrukcije udeležbe na sejmu, ki ga navaja 
v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sred-
stev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova 
tega javnega razpisa (več v Obrazcu št. 1: Prijava, 
točka 3),

c. podjetje bo vodilo stroške udeležbe na sej-
mu v tujini, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na 
ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa 
analitične bilance),

d. v finančnem načrtu projekta je upoštevana 
maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stro-
škov projekta, ki znaša 60 % upravičenih stroškov ozi-
roma največ 8.000,00 EUR,

e. podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače 
lastniško ali upravljavsko povezano s sejmiščem ozi-
roma organizatorjem sejma, ki ga navaja v vlogi na ta 
javni razpis,

f. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo 
z eno vlogo oziroma samo z enim prijavljenim projektom 
(udeležba na enem mednarodnem sejmu)5,

4 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka 
dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni 
čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razvi-den polni delovni 
čas). V primeru enoosebnih družb se kot zaposlena oseba 
šteje tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, 
in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz 
obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas).

5  V primeru, da prijavitelj pošlje dve vlogi na javni raz-
pis, se upošteva vloga, ki je v vložišču naročnika zavedena 
kot prva prispela, druga vloga pa se kot neustrezna zavrne. 
V primeru, da prijavitelj v vlogi na javni razpis navede ude-
ležbo na več sejmih, se vloga kot neustrezna zavrne.
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g. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja 
upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na 
seznamu skupinskih predstavitev slovenskega gospo-
darstva na sejmih v tujini v letu 2014, objavljenem na 
portalu SPIRIT Slovenija: http://www.izvoznookno.si/Do-
kumenti/Nase_storitve/Sejmi_3938.aspx,

h. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja 
upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so 
na seznamu sejmov in borz za leto 2014, objavlje-
nem na portalu SPIRIT Slovenija: http://www.slove-
nia.info/si/Tr %C5 %BEni-profili-Evropa.htm?ps_se-
znam_sejmov_sb=0&lng=1

i. podjetje se mora sejma udeležiti kot samostojni 
razstavljavec6.

7. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni 

prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje in 
katerih vloge niso skladne s predmetom in namenom 
tega javnega razpisa, intenzivnostjo pomoči ter upravi-
čenostjo stroškov.

8. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo 

izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skla-
dne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, 
intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo stroškov, bodo 
ocenjene s strani komisije.

Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT 

Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (13. 
poglavje tega javnega razpisa),

b. vloga, ki vsebuje obrazce, navedene v 18. po-
glavju tega javnega razpisa in druge obrazce, navede-
ne v tem javnem razpisu; obrazci morajo biti izpolnjeni 
v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih.

Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih 
meril:

Zap. 
št. Merilo Največje 

št. točk
1 Stabilnost podjetja 6

2 Reprezentativnost 
mednarodnega sejma 5

3 Izvozni potencial podjetja – 
izvozno poslovanje 2

4 Izvozni potencial podjetja – 
zaščita industrijske lastnine 3

Način uporabe meril je opredeljen v točki II. v raz-
pisne dokumentacije.

Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 16. 
Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo 
v postopku ocenjevanja dosegli 9 ali več točk.

V primeru, da bo po končanem ocenjevanju ugo-
tovljeno, da skupna vrednost pričakovanega sofinan-
ciranja vlog, ki so dosegle 9 ali več točk, presega raz-
položljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva 
dodeljena glede na število doseženih točk, pri čemer 
bodo imele prednost vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog doseglo enako število 
točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za 
vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo 
prejele večje število točk pri merilu 1. Stabilnost podjetja.

V primeru, da bo pri merilu 1. Stabilnost podjetja 
več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih 

6  Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi 
prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem.

sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo 
imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje 
število točk pri merilu 2. Reprezentativnost mednaro-
dnega sejma.

V primeru, da bo pri merilu 2. Reprezentativnost 
mednarodnega sejma več vlog doseglo enako število 
točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za 
vse vloge, jim bodo razpisana sredstva razdeljena glede 
na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost 
tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija prispele prej7.

Kolikor bo imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo 
dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija izvede 
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog8.

V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe 
ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šte-
je, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga 
glede na doseženo oceno.

V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzro-
čila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustre-
zno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla 
prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno 
konstrukcijo se šteje tudi, kadar je v vlogi presežena 
najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem 
javnim razpisom.

Del sredstev na javnem razpisu lahko ostane ne-
razporejen, kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje 
celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opre-
deljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja 
upravičena do sofinanciranja. Del razpisanih sredstev 
lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega šte-
vila ustreznih vlog.

9. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpola-

go za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 
400.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena 
v Proračunu Republike Slovenije za leto 2014.

Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100 % de-
ležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo (proračunska postavka 603210 – Spodbujanje 
internacionalizacije). Sredstva se pri SPIRIT Slovenija 
vodijo na stroškovnem mestu (SM) 015 in stroškovnem 
nosilcu (SN) 1512. V primeru spremembe višine prora-
čunskih omejitev na omenjeni postavki se uskladi tudi 
višina sredstev za ta javni razpis.

10. Intenzivnost pomoči

7  Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa 
prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru oddaje vlog 
na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. 
V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija po 
pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge na 
pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz 
podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne mi-
nuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru 
osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija se upošte-
va datum, ura  in minuta osebne oddaje vloge.

8  Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, katere 
določitev vrstnega reda prispetja je predmet žrebanja. O 
dnevu žrebanja se vlagatelji obvestijo pisno. Tričlansko ko-
misijo, ki vodi žrebanje, imenuje direktor SPIRIT Slovenija 
izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na SPIRIT Slovenija. 
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih SPIRIT Slovenija. 
Evidenčne številke vlog se vpišejo na prepognjene listke, ki 
se z žigom SPIRIT Slovenija overijo v navzočnosti komisije, 
ki nadzira žrebanje. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih 
vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke 
iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in 
izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše 
zapisnik, podpišejo ga člani komisije in navzoči vlagatelji, 
če so prisotni. Sredstva se dodeljujejo prijaviteljem po izž-
rebanem vrstnem redu.
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Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije 
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za državno pomoč »de minimis« (Uradni list L 379, 
28/12/2006 str. 5–10).

Prijavitelj mora upoštevati načelo kumulacije držav-
nih pomoči, kar pomeni, da skupna vrednost pomoči, 
dodeljena istemu podjetju na podlagi sheme »de mini-
mis« ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen 
pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestno-prome-
tnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR).

Prejemnik pomoči poda SPIRIT Slovenija pisno iz-
javo o:

– že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomo-
čeh in

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomo-
čeh za iste upravičene stroške9.

Intenzivnost pomoči znaša 60 % upravičenih stro-
škov. Prijavitelj mora upoštevati mejni znesek pomoči 
in sicer lahko prijavitelj prejme največ 8.000,00 EUR.

11. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja10, 

so:
– stroški najema razstavnega prostora za naveden 

mednarodni sejem v tujini,
– stroški postavitve in ureditve razstavnega pro-

stora.
Stroški najema razstavnega prostora so stroški na-

jemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma 
stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojni-
co, kolikor organizator sejma to ponuja, in stroški vpisa 
v katalog razstavljavcev.

Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora 
zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže 
stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov 
elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in za-
varovanja razstavnih eksponatov.

12. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni 
in posredovani zahtevki za sofinanciranje upravičenih 
stroškov

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, 
ki bodo dejansko izvedeni.

Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki 
bodo izvedeni od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem 
javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija odobren 
zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno 
z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na SPIRIT 
Slovenija najkasneje v roku petnajst dni od nastanka 
zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega 
projekta oziroma najkasneje do vključno 31. 12. 2014. 

9  Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« 
pomoči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih po-
moči za iste upravičene stroške se bo preverjal v centralni 
evidenci »de minimis« pomoči Ministrstva RS za finance. 
Načela, ki veljajo na področju državnih pomoči po shemi 
»de minimis« ureja Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z 
dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe 
pri pomoči »de minimis«. Dokument je dostopen na strani: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/
l_37920061228sl00050010.pdf). Več informacij o državnih 
pomočeh je na voljo na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_po-
drocja/drzavne_pomoci/.

10  Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, 
stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, stroški nakupa in 
izdelave sejemske opreme ter davek na dodano vrednost 
(DDV).

V primeru izvedbe projekta udeležbe na sejmu pred 
podpisom pogodbe mora zahtevek z vsemi pripadajoči-
mi obveznostmi prispeti na SPIRIT Slovenija najkasneje 
v roku petnajst dni od podpisa pogodbe.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje 
zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija, se ne morejo 
uveljavljati.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– fotokopije računov,
– dokazila o plačilu računov,
– dokazna gradiva o udeležbi na mednarodnem 

sejmu v tujini (kopija uradnega seznama/kataloga raz-
stavljavcev, fotografija razstavnega prostora podjetja).

13. Način prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 30. 4. 2014 do 

13. ure.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za 

pravočasne se štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov: 
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje pod-
jetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Di-
mičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana, do vključno 30. 4. 2014 
do 13. ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dosta-
vljena. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je 
opremljena z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«, 
na naslov SPIRIT Slovenija, Dimičeva ulica 13, 1000 
Ljub ljana. Kolikor bo vloga dostavljena osebno, mora 
vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur SPIRIT Slovenija, 
ki je vsak dan med 9. in 13. uro.

Vloge, ki bodo ne glede na način dostave (osebno 
ali po pošti) prispele 30. 4. 2014 po 13. uri, se kot pre-
pozne s sklepom zavržejo.

14. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov 
sredstev

Odpiranje vlog bo potekalo dne 6. 5. 2014.
Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo 

le pravočasne vloge.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na 

zahteve alineje »b« drugega odstavka 8. poglavja tega 
javnega razpisa, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku osmih dni ne 
bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli zahteva od pri-
javitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, 
ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj tega ne 
stori v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija odločil na 
podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje 
in/ali niso skladne s 3., 4., 10. in 11. poglavjem javnega 
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.

15. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor SPI-

RIT Slovenija s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu njihove 
vloge obveščeni s sklepom najkasneje v roku šestdeset 
dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na pod-
lagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se 
prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis 
pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na 
SPIRIT Slovenija v roku petnajst dni od prejema sklepa. 
Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku 
je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati uprav-
no takso po taksni tarifi 3, in sicer v višini 18,12 EUR. 
Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži 
podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj, ki se 
pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih 
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je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti po-
stavljena merila za izbor prejemnikov.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT 
Slovenija.

16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem 

naslovu: www.spiritslovenia.si, lahko pa se posreduje 
tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, podane na 
elektronski naslov: sejmi@spiritslovenia.si, s pripisom 
»JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na 
mednarodnih sejmih v tujini – razpisna dokumentacija«. 
SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati razpisne doku-
mentacije, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni 
razvidnega zahtevanega pripisa.

17. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo 

izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@spirit-
slovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih 
nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – vpra-
šanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov 
prispeti najpozneje do vključno 25. 4. 2014. SPIRIT 
Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektron-
skega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega 
pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu: www.
spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku 
treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, 
da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori 
na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.

18. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava
Obvezni prilogi tega obrazca sta:
a. kopija prijavnice na mednarodni sejem, iz ka-

tere so razvidni podatki o mednarodnem sejmu (naziv 
sejma, sejmišče, organizator, termin, cena razstavnega 
prostora), in ki je podpisana in žigosana s strani orga-
nizatorja sejma;

b. kopija potrditve razstavnega prostora (»stand 
confirmation«) s strani organizatorja sejma (v primeru 
elektronske prijave velja elektronski izpis prijavnice ter 
kopija potrditve razstavnega prostora s strani organiza-
torja sejma (»stand confirmation«).

Priloge, na podlagi katerih bo SPIRIT Slovenija 
ocenil vloge skladu z merili:

c. kopija potrdila organizatorja sejma o deležu tujih 
razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu ali 
kopija izpisa iz mednarodnega registra sejmov M+A 
ExpoDataBase ali AUMA, iz katerega je razvidno števi-
lo vseh, tujih in domačih razstavljavcev na zadnjem že 
organiziranem sejmu; upoštevajo se neposredni razsta-
vljavci na sejmu;

d. v primeru izvoznega poslovanja, kopije potrdil, 
ki izkazujejo izvedbo vsaj dveh izvoznih poslov času od 
1. 1. 2013 do datuma objave razpisa (dobavni list ali to-
vorni list ali potrdilo o prejetem plačilu ali drugo dokazilo 
o izvedenem izvoznem poslu);

e. v primeru pravic industrijske lastnine, kopija do-
kazila o prijavi katere izmed oblik industrijske lastnine 
(patent, znamka, model)11.

Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o sprejemanju po-
gojev javnega razpisa (podpisana s strani odgovorne 
osebe)

11 Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljav-
no pravico veljajo prijave in podeljene pravice preko EPO, 
WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno 
lastnino ter slovenske nacionalne pravice z ugotovitveno 
odločbo.

Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o že prejetih (ali 
zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih državnih 
pomočeh za iste upravičene stroške (podpisana s strani 
odgovorne osebe)

Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani 
odgovorne osebe)

Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafiran s strani 
odgovorne osebe, en izvod)

Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico
Javna agencija Republike Slovenije 

 za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma

Št. 0302/2014 Ob-2012/14

Javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav  
na novih tujih trgih v letu 2014  

(JR 1/2014-446)
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je:
Firma: Javna agencija Republike Slovenije za spod-

bujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma.

Skrajšana firma: SPIRIT Slovenija, javna agencija.
Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospo-

darski razvoj in tehnologijo s pogodbo št. SPIRIT Slo-
venija-2013/2014-603210-PJ o izvajanju in financiranju 
Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 2014 za področje 
internacionalizacije.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turiz-
ma (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija, javna agencija) 
objavlja javni razpis »Sofinanciranje tržnih raziskav na 
novih tujih trgih v letu 2014« (JR 1/2014-446) na podlagi 
Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZI-
PRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13), Proraču-
na Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 104/12, 102/13), Zakon o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 – ZIPRS1415 
(Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A), Progra-
ma dela in Finančnega načrta SPIRIT Slovenija, javna 
agencija za leti 2013 in 2014, ki je bil sprejet na 1. redni 
seji sveta SPIRIT Slovenija in spremenjen in dopolnjen 
na 1. in 2. dopisni seji sveta SPIRIT Slovenija, h katere-
mu je Vlada RS podala soglasje 5. 3. 2013, spremem-
be in dopolnitve Programa dela in finančnega načrta 
SPIRIT Slovenija za leto 2013 in 2014, ki jih je sprejel 
svet SPIRIT Slovenija na svoji 4. redni seji in 6. dopisni 
seji, h katerim je podalo Ministrstvo RS za gospodarski 
razvoj in tehnologijo soglasje dne 3. 9. 2013 v skladu 
s šestim odstavkom 48. člena Zakona o izvrševanju pro-
računov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ura-
dni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 61/13) 
ter Pogodbo št. SPIRIT Slovenija-2013/2014-603210-PJ 
o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 
2013 in 2014 za področje internacionalizacije.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdela-

ve tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, 
glede možnosti:

– prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin iz-
delkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg;

– prodora novih izdelkov na nov tuj trg.
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Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran pri-
kaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, prido-
bljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

– identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih prilo-
žnosti prijavitelja,

– ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja 
za potrebe novega tujega trga,

– priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov 
prijavitelja potrebam novega tujega trga,

– identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavi-
telja na novem tujem trgu.

Podjetje, ki je prisotno na tujih trgih po tem razpisu 
je podjetje, ki je v letu 2013 realiziralo prodajo na trgih 
izven Slovenije ali ima na dan oddaje vloge kapitalski 
vložek v podjetjih s sedežem izven Slovenije.

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno 
priznana država1 in Republika Kosovo ali ožje področje 
oziroma regija znotraj države, ob pogoju, da v državo 
podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza 
v letih 2013 ali 2014 in v podjetjih v državi nima kapital-
skih vložkov na dan oddaje vloge.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki po-
godbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializi-
ranim za izvedbo tržnih raziskav.

4. Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem 

tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim podjetjem, 
ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo 
svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vsto-
pu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg.

Cilj razpisa je podpreti do 40 slovenskih podjetij pri 
izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih.

5. Pogoji za kandidiranje
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fi-

zične2 osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo 
naslednje splošne pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je registrirano po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 
32/12, 57/12, 44/13 in 82/13; v nadaljevanju: ZGD-1),

b. opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji,
c. po velikosti spada podjetje med mikro, majhna 

ali srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti pod-
jetja se upoštevajo določila iz Priloge I3 Uredbe Komisije 
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom 
z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih 
skupinskih izjemah),

d. podjetje ne opravlja eno od dejavnosti4 razvr-
ščeno v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine 
in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti 2008:

– področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05: Pridobivanje premoga,
– oddelek 10: Pro izvodnja živil,
– oddelek 11: Pro izvodnja pijač,
– oddelek 12: Pro izvodnja tobačnih izdelkov,
– skupina 16.29: Pro izvodnja drugih izdelkov iz 

lesa, plute, slame in protja,

1 Seznam mednarodno priznanih držav je dostopen na 
naslovu http://www.intracen.org/exporters/statistics-export-
-country-product/

2 To so samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje ZGD-1.
3 Dokument je objavljen na tej povezavi: http://eur-lex.

europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0
003:0047:sl:PDF.

4 Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja, 
ki je naveden v Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi 
AJPES.

e. podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 
2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in pre-
strukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list 
RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11, 39/13, 56/13). Podjetja, ki 
delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot 
podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek 
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. 
Podjetje je v težavah:

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega 
kapitala,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

f. podjetje ima poravnane obveznosti do Republike 
Slovenije,

g. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem pro-
gramu za reševanje in prestrukturiranje,

h. podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih sub-
jektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2 in 81/13),

i. podjetje za iste upravičene stroške, ki jih podjetje 
navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo/pridobil 
drugih javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proraču-
na, virov EU in drugih virov),

j. podjetje ni v postopku vračanje neupravičeno 
prejete državne pomoči.

5.2. Posebni pogoji za kandidiranje
Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki 

poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi 
naslednje posebne pogoje za kandidiranje:

a. podjetje je na dan 31. 12. 2013 zaposlovalo vsaj 
pet oseb za polni delovni čas5,

b. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje6 
finančne konstrukcije izdelave tržne raziskave na novem 
tujem trgu, ki jo navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem 
se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana 
sredstva iz naslova tega razpisa,

c. v finančnem načrtu projekta je upoštevana ma-
ksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov 

5 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena 
oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka 
dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni 
čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razvi-den polni delovni 
čas). V primeru enoosebnih družb se kot zaposlena oseba 
šteje tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, 
in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz 
obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). 

6 Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v 
celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih 
stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov 
bodo sredstva prejeta iz naslova javnega razpisa in sred-
stva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih sredstev. Primer: 
višina upravičenih stroškov je 10.000 EUR. Podjetje v vlogi 
navede, da pričakuje subvencijo v višini 5.000 EUR, ostalih 
5.000 EUR bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev, 
če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. V kolikor 
podjetje zagotovi manj kot 5.000 EUR lastnih sredstev, to 
pomeni odprto finančno konstrukcijo.
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projekta, ki znaša 50 % upravičenih stroškov oziroma 
največ 5.000,00 EUR,

d. podjetje in izvajalec tržne raziskave na novem 
tujem trgu ne smeta biti medsebojno povezani družbi 
v smislu 527. člena ZGD-1. Poleg tega podjetje ne sme 
imeti nikakršnega deleža v podjetju izvajalca tržne raz-
iskave hkrati pa tudi izvajalec tržne raziskave ne sme 
imeti nikakršnega deleža v podjetju,

e. podjetje je prisotno na tujih trgih, pri čemer se kot 
podjetje, ki je prisotno na tujih trgih šteje podjetje, ki je 
realiziralo prodajo na trgih izven Slovenije v letu 2013 
ali ima kapitalski vložek v podjetjih izven Slovenije na 
dan oddaje vloge,

f. podjetje še ni prisotno na novem tujem trgu, ki 
je predmet izdelave tržne raziskave, pri čemer se kot 
podjetje, ki še ni prisotno na novem tujem trgu, štejte 
podjetje, ki še ni realiziralo izvoza v letih 2013 ali 2014 
na novem tujem trgu in nima kapitalskih deležev v pod-
jetjih na novem tujem trgu na dan oddaje vloge,

g. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo 
z eno vlogo7, kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt 
(izvedba ene tržne raziskave na enem novem tujem 
trgu, ki jo izvaja en zunanji izvajalec),

h. podjetje za izdelavo tržne raziskave na novem 
tujem trgu, za katerega vlaga vlogo na osnovi tega raz-
pisa, ni prejelo sredstev na osnovi javnega razpisa za 
sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letih 
2011, 2012 ali 2013 (JR 4/2011-446, JR 1/2012-446, JR 
1/2013-446).

6. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidira-

nje, ki so navedeni v tem razpisu.
7. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo 

izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne 
s predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne 
bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so nave-
dene v javnem razpisu, bodo ocenjene s strani komisije.

Za formalno popolno vlogo se šteje:
a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT 

Slovenija, javna agencija, v zaprti in pravilno opremljeni 
ovojnici (glej 12. poglavje tega javnega razpisa),

b. vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene v 17. 
poglavju tega javnega razpisa, obrazci morajo biti iz-
polnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, raz-
pisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na 
obrazcih.

Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih 
meril:

Zap. 
št. Merilo

Najve-
čje št. 
točk

1 Poslovna utemeljenost izvedbe 
tržne raziskave 6

2 Reference zunanjega izvajalca 5

3 Delež prodaje izven Slovenije 5

4 Stabilnost podjetja 6

5 Zaščita industrijske lastnine 3

SKUPAJ 25

7  Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega razpisa 
s SPIRIT Slovenija,  sklenjeno le eno veljavno pogodbo za 
sofinanciranje upravičenih stroškov.

Način uporabe in pomen posameznih meril sta 
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Maksimalno število točk je 25. Možnost sofinanci-
ranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja 
dosegle prag 12 ali več točk.

Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, 
da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, 
ki so dosegle 12 točk, presega razpoložljiva razpisana 
sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na 
število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost 
vloge z višjim številom točk.

V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, 
bodo imele prednost vloge po merilu 1, »Poslovna ute-
meljenost izvedbe tržne raziskave«, nadalje bodo ime-
le prednost vloge po merilu 2 »Reference zunanjega 
izvajalca«, vloge po merilu 3 »Delež prodaje izven Slo-
venije«, vloge po merilu 4 »Stabilnost podjetja« in vloge 
po merilu 5 »Zaščita industrijske lastnine«.

V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih 
merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa 
ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva 
razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo 
imele prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija 
prispele prej8.

V primeru, da bo imelo več vlog isti čas prispetja in 
ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija iz-
vede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog.

V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe 
ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šte-
je, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga 
glede na doseženo število točk.

V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzro-
čila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustre-
zno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla 
prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno 
konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi presežena 
najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem 
javnim razpisom.9

Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen 
kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne 
načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena 
v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena 
do sofinanciranja.

8. Višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpola-

go za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 
190.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena 
v Proračunu Republike Slovenije za leto 2014. Preje-
ta sredstva predstavljajo državno pomoč (skupinske 
izjeme).

Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100 % de-
ležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehno-
logijo (proračunska postavka 603210 – Spodbujanje 

8 Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa 
prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru oddaje vlog 
na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT Sloveni-
ja. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija 
po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge 
na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, 
da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in 
ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V 
primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija 
se upošteva datum, ura  in minuta osebne oddaje vloge.

9 Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo 
(»Višina sofinanciranja izvedbe tržnih raziskav na tujih trgih 
(EUR)« + »Lastni finančni viri podjetja (EUR)« = ali >  »Ce-
lotna vrednost upravičenih stroškov izvedbe tržne raziskave 
brez DDV (EUR)«). 
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internacionalizacije), na stroškovnem mestu (SM) 015, 
stroškovnem nosilcu (SN) 1508.

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen 
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

V primeru spremembe višine proračunskih omejitev 
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za 
ta javni razpis.

9. Intenzivnost pomoči
V skladu s shemo državne pomoči »Spodbujanje 

internacionalizacije podjetij za obdobje 2010 -2014«, 
(št. Priglasitve: BE01-5715334-2010, X328/2010) znaša 
intenzivnost pomoči 50 % upravičenih stroškov.

Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena in sicer ne 
more preseči 5.000,00 EUR.

Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega 
kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega 
kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se 
dovoljena intenzivnost zniža za 20 %. Zmanjšanje ne 
presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala.

Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, 
kar pomeni, da skupna višina vseh prejetih spodbud 
posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno 
s pomočjo po »de minimis« pravilu, za iste upravičene 
stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči.

10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so:
– strošek svetovalnih storitev, vezanih na izdela-

vo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec 
z ustreznimi referencami.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.

Upravičeni strošek niso svetovalne storitve, ki se 
uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično, ali pa so 
povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja na 
domačem trgu ali obstoječem tujem trgu.

11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni 
in posredovani zahtevki za sofinanciranje tržnih raziskav

Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, 
ki bodo dejansko izvedeni.

Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki 
bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na ta javni razpis 
in najdlje do 7. 11. 2014.

Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem 
javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija, javna 
agencija odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za 
izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora 
biti predložen SPIRIT Slovenija, javna agencija najka-
sneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravi-
čenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma 
najkasneje do vključno 7. 11. 2014.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za oddajo 
Zahtevka za izplačilo, se ne morejo uveljavljati.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– fotokopije računov;
– dokazila o plačilu računov (kopije izpiska prometa 

podjetja na dan odliva iz katerega mora biti razvidno, da 
je bila transakcija dejansko izvršena (razvidni morajo 
biti naslednji podatki: podjetje in njegov transakcijski 
račun, prejemnik sredstev in njegov transakcijski račun, 
namen plačila, znesek, datum plačila). Plačilo v gotovini 
se ne prizna;

– zaključno poročilo o uspešnosti izvedbe projekta 
(Priloga 1) rezultati projekta glede na pričakovane re-
zultate in pojasnilo o morebitnih negativnih odstopanjih;

– dokazna gradiva o dejanski izvedbi tržne razi-
skave na novem tujem trgu (kopija izdelane tržne raz-
iskave).

12. Način prijave
Javni razpis je odprt do vključno 7. 5. 2014 do 

12. ure.

Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena 
z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«, poslana po 
pošti ali osebno dostavljena na SPIRIT Slovenija, javna 
agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana.

Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za 
pravočasne se štejejo vloge, ki bodo ne glede na na-
čin posredovanja prispele na naslov SPIRIT Slovenija, 
javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub ljana, do 
vključno 7. 5. 2014 do 12. ure. Vse nepravočasne vloge 
bodo kot prepozne s sklepom zavržene.

Kolikor bo vloga dostavljena osebno, mora vlaga-
telj upoštevati urnik uradnih ur SPIRIT Slovenija, javna 
agencija, ki je vsak dan, med 9. in 13. uro.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in 
skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne doku-
mentacije in navodili na obrazcih.

13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov 
sredstev

Odpiranje vlog bo potekalo 9. 5. 2014 ob 9. uri na 
SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana.

Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo 
le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opre-
mljeni ovojnici.

V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na 
zahteve iz alineje »b« 7. poglavja tega javnega razpisa, 
bo razpisna komisija pozvala prijavitelja k dopolnitvi vlo-
ge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku 
ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene.

SPIRIT Slovenija, javna agencija lahko kadarkoli 
zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predlo-
žitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor pri-
javitelj tega ne stori v določenem roku, bo SPIRIT Slo-
venija, javna agencija odločil na podlagi podatkov, ki jih 
ima na razpolago.

Vse nepravočasne in formalno nepopolne vloge, ki 
ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje in ne 
bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega 
razpisa in bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, 
ki so navedene v javnem razpisu, se kot neustrezne 
zavrnejo.

14. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor SPIRIT 

Slovenija, javna agencija, s sklepom. Prijavitelji bodo 
o izidu njihove vloge obveščena s sklepom najkasneje 
v roku štirideset dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji 
bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogod-
be. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva 
na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je 
umaknilo vlogo za pridobitev sredstev.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na 
SPIRIT Slovenija, javna agencija, v roku petnajst dni od 
prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem 
upravnem postopku je po Zakonu o upravnih taksah 
potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 2, in sicer 
v višini 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vlože-
na pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi pod-
jetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti ra-
zloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritož-
be ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov.

Rezultati javnega razpisa so informacije javnega 
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT 
Slovenija, javna agencija.

15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem 

naslovu: www.spiritslovenia.si ali na naslovu SPIRIT 
Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljub-
ljana, vsak delovnik med 9. in 13. uro. Razpisna doku-
mentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, 
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na osnovi zahteve podane na elektronski naslov: razi-
skave@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje 
tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2014«. SPIRIT 
Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati razpi-
sne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega 
sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

16. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo iz-

ključno v elektronski obliki na naslov: raziskave@spirit-
slovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav 
na novih tujih trgih v letu 2014 – vprašanje«.

Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov pri-
speti najpozneje 7 delovnih dni pred iztekom roka za 
prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni 
dolžna posredovati odgovora, če v samem naslovu ele-
ktronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahteva-
nega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na 
spletnem naslovu www.spiritslovenia.si objavila odgo-
vore na vprašanja v roku petih delovnih dni po prejemu 
vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredo-
vano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni 
del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

17. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava (obvezne priloge tega obraz-

ca so: kopija ponudbe zunanjega izvajalca, kopija refe-
renčne liste z opisom primerljivih izvedenih projektov 
zunanjega izvajalca, kopija predračuna zunanjega izva-
jalca. Veljajo le podpisane in ožigosane kopije s strani 
izvajalca / prijavitelja, ki so opremljene z oznako 'kopija 
enaka originalu'. Priloge morajo biti preverljive.)

V primeru pravic intelektualne lastnine, dokazila 
o prijavi katere izmed oblik industrijske lastnine (patent, 
znamka, model)10.

Obrazec št. 2: Izjava podjetja o strinjanju z razpi-
snimi pogoji

Obrazec št. 3: Izjava prejemnika spodbude o dode-
litvi državne pomoči

Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (eno kopijo parafi-
rati na vseh straneh)

Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico.
Javna agencija Republike Slovenije 

 za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma

Št. 0397/2014 Ob-2013/14

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list 
RS, št. 104/12, 102/13), Zakon o izvrševanju proraču-
nov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni 
list RS, št. 1 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011, 3/13), Zakona o spodbujanju tujih neposre-
dnih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list 
RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12), Uredbe Komisije 
(ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi 
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni 
list EU L 379), Sheme de minimis z nazivom »Spodbuja-
nje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014«, 
št. priglasitve M001-5715334-2010, Programa dela in 

10 Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljav-
no pravico veljajo prijave in podeljene pravice preko EPO, 
WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno 
lastnino ter slovenske nacionalne pravice z ugotovitveno 
odločbo.

finančnega načrta Javne agencije Republike Sloveni-
je za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 
investicij in turizma za leti 2013 in 2014, ki je bil sprejet 
na 1. redni seji sveta Javne agencije Republike Slove-
nije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 
investicij in turizma in spremenjen in dopolnjen na 1. in 
2. dopisni seji sveta Javne agencije Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, inve-
sticij in turizma h kateremu je Vlada RS podala soglasje 
5. 3. 2013, ter na podlagi sprememb in dopolnitev Pro-
grama dela in finančnega načrta Javne agencije Repu-
blike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativno-
sti, razvoja, investicij in turizma za leto 2013 in 2014, ki 
jih je sprejel svet Javne agencije Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investi-
cij in turizma na svoji 4. redni seji in 6. dopisni seji, h ka-
terim je podalo Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in 
tehnologijo soglasje dne 3. 9. 2013 v skladu s šestim 
odstavkom 48. člena Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, 
št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 61/13) in pogodbe 
št. SPIRIT Slovenija-2013/2014-603210-PJ o financira-
nju izvajanja Programa internacionalizacije v obdobju 
2013–2014 med Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in Javno agencijo Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, inve-
sticij in turizma, Javna agencija Republike Slovenije za 
spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, inve-
sticij in turizma, Dimičeva ulica 13, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
sofinanciranje izvajanja dejavnosti  

slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2014 
št. JR 2/2014-446

1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih 
poslovnih klubov v tujini.

2. Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mre-

žo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju 
z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju 
internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko 
izvajanja naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klu-
bov: zagotavljanje informacij in svetovanje slovenskim 
malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za 
prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; 
spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in 
izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami 
in slovenskimi podjetji; redno seznanjanje slovenskih 
podjetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, 
v katerem deluje slovenski poslovni klub; redno zago-
tavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvo-
zno Okno; organizacija poslovnih dogodkov; promocija 
slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega 
okolja v tujini.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registri-
rani pravni sub jekti, ki izvajajo aktivnost slovenskega 
poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena 
v uspešno gospodarsko sodelovanje med Republiko 
Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež.

Preko slovenskih poslovnih klubov v tujini želimo 
v letu 2014 doseči naslednje cilje:

– organizacija in izvedba najmanj 45 kakovostnih 
poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim 
podjetjem;

– svetovalna pomoč najmanj 450 slovenskim pod-
jetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,

– posredovanje najmanj 300 poslovnih priložnosti 
in aktualnih novic za objavo na portalu Izvozno Okno.
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3. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že 

delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvaja-
nju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo sloven-
skega gospodarstva.

4. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoči 

slovenski poslovni klubi v tujini.
5. Splošni in posebni pogoji za prijavo
Na javnem razpisu lahko kandidirajo sub jekti, ki 

izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba in ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

A. Formalno pravni status
Subjekt mora biti uradno registrirana pravna oseba 

v tujini – evidentirana v uradnem registru države, v ka-
teri ima sedež. Subjekt mora biti evidentiran v uradnem 
registru najmanj eno leto pred dnevom objave javnega 
razpisa.

B. Dejavnost
Subjekt mora izvajati aktivnosti slovenskega po-

slovnega kluba najmanj eno leto pred dnevom objave 
javnega razpisa. Delovanje sub jekta mora biti usmerje-
no v gospodarsko sodelovanje med Republiko Slovenijo 
in državo, v kateri ima sub jekt sedež, kar mora biti raz-
vidno iz internih aktov sub jekta.

C. Račun upravičenca
Subjekt mora imeti odprt svoj transakcijski račun 

v državi, kjer je registriran.
D. Članstvo
Subjekt mora izkazati članstvo vsaj 30 podjetij, za 

katere izvaja aktivnosti slovenskega poslovnega kluba. 
Med podjetja štejemo slovenska podjetja s sedežem 
v Republiki Sloveniji in s sedežem v tujini, tuja podjetja 
ter uradno registrirana gospodarsko interesna združenja 
slovenskih oziroma tujih podjetij, pri čemer se šteje eno 
združenje za enega člana. Med podjetja se štejejo tudi 
tista podjetja, ki so v klub včlanjena preko pooblaščenih 
fizičnih oseb teh podjetij.

E. Članarina
Člani sub jekta, za katere izvaja aktivnosti sloven-

skega poslovnega kluba, so zavezani plačati članarino, 
ki je vir financiranja aktivnosti slovenskega poslovnega 
kluba, kar mora biti razvidno iz internih aktov sub jekta.

F. Program dela in finančni načrt
Subjekt mora imeti sprejet Program dela in Finančni 

načrt za leto 2014, ki vsebuje tudi aktivnosti slovenske-
ga poslovnega kluba.

G. Zaprta finančna konstrukcija
Subjekt mora zagotoviti zaprto finančno konstruk-

cijo, kar pomeni, da mora za izvajanje aktivnosti, ki 
so predmet tega javnega razpisa, zagotoviti lastna fi-
nančna sredstva vsaj v višini 20 % od načrtovanih fi-
nančnih sredstev.

H. Kontaktna oseba z znanjem slovenskega jezika
Subjekt mora imeti kontaktno osebo, ki se s pred-

stavniki slovenskih podjetji sporazumeva v slovenskem 
jeziku.

I. Pooblaščenec v Republiki Sloveniji
Subjekt mora imeti v Republiki Sloveniji poobla-

ščenca za vročitve, ki v imenu sub jekta sprejema vse 
pošiljke Javne agencije Republike Slovenije za spod-
bujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
turizma (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) in Ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo v postopku obrav-
navanja vloge prispele na Javni razpis za sofinanciranje 
izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini 
v letu 2014. Pooblaščenec je lahko fizična ali pravna 
oseba s stalnim bivališčem oziroma sedežem v Repu-
bliki Sloveniji.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo sub jekti, ki lah-
ko prejmejo državno pomoč v skladu s shemo državne 
pomoči »Spodbujanje internacionalizacije podjetij za ob-
dobje 2010–2014« (št. priglasitve: M001-5715334-2010) 
in v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 
15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe 
pri pomoči de minimis (Uradni list L 379, 28/12/2006 
str. 0005 – 0010).

6. Merila in način izbora prejemnikov
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo 

izpolnjevale vse pogoje za prijavo, bo ocenila komisija, 
imenovana s strani direktorja SPIRIT Slovenija.

Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, ki:
a. pravočasno prispe na naslov SPIRIT Slovenija 

v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej 11. poglavje 
tega javnega razpisa),

b. vsebuje vse obvezne obrazce (glej 16. poglavje 
tega javnega razpisa),

c. je pripravljena v skladu z določili tega javnega 
razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so nave-
deni na posameznih obrazcih.

Vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
– prispevek k pospeševanju internacionalizacije 

slovenskega gospodarstva v letu 2013 (največ 85 točk),
– obseg in kakovost načrtovanih aktivnosti v letu 

2014 (največ 25 točk),
– stroški izvajanja aktivnosti (največ 10 točk).
Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, 

je 120.
Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki 

bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 
55 točk.

Način uporabe meril je opredeljen v navodilu za pri-
javo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi 
dodatno merilo in sicer, da prijavitelj v okviru razpisa ne 
more prejeti več sredstev, kot jih je za izvedbo aktivnosti, 
ki so predmet sofinanciranja, planiral v finančnem načrtu 
za leto 2014.

Iz ene države bo izbran le en sub jekt – slovenski 
poslovni klub (v nadaljevanju: klub). Kolikor je država 
deljena na avtonomne dele (zvezne države, dežele ali 
druge avtonomije), je lahko na razpisu izbran en klub 
za vsak avtonomni del države. Kolikor bosta iz iste dr-
žave oziroma avtonomnega dela države kandidirala dva 
kluba, bo sredstva pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja 
dobil več točk. V primeru enakega števila točk klubov iz 
iste države oziroma avtonomnega dela, sredstva dobi 
klub, ki ima več članov, oziroma kolikor imajo klubi 
enako število članov, dobi sredstva klub, čigar vloga je 
prispela prva.

Višina dodeljenih sredstev se preračuna po nasle-
dnjem modelu

Faza 1
Klubom, ki na podlagi meril dosežejo prag 55 točk, 

se sredstva dodelijo na podlagi naslednje formule:
270.000 EUR/(deljeno s) seštevkom zbranih točk 

vseh na razpis prijavljenih klubov, ocenjenih z vsaj 
55 točkami = vrednost ene točke v EUR.

Posameznemu klubu, ocenjenemu z vsaj 55 točka-
mi, se dodelijo sredstva po formuli: vrednost ene točke 
v EUR * (krat) število zbranih točk = _____ EUR.

Faza 2
Po upoštevanju dodatnega merila se ostanek 

sredstev razdeli na klube, ki so dosegli prag 55 točk 
in jih komisija ni ocenjevala na podlagi dodatnega 
merila. Ostanek sredstev se razdeli po enaki formuli, 
kot v Fazi 1.
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7. Višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izved-

bo predmeta tega javnega razpisa, znaša 270.000 EUR.
Finančna sredstva se zagotavljajo v skladu s pro-

računskimi zmožnostmi na proračunski postavki Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slo-
venije, PP 603210 – spodbujanje internacionalizacije.

V primeru spremembe višine proračunskih omejitev 
na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za 
ta javni razpis.

8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:
– stroški organizacije poslovnih dogodkov, promoci-

je slovenskega gospodarstva ter individualnih svetovanj 
podjetjem,

– stroški promocije kluba,
– stroški intelektualnih storitev.
Stroški organizacije poslovnih dogodkov in promo-

cije slovenskega gospodarstva ter izvedbe individualnih 
svetovanj podjetjem so stroški najema prostora in opre-
me za izvedbo poslovnega dogodka, stroški postrežbe 
na poslovnem dogodku, stroški promocije poslovnega 
dogodka, stroški izdelave in pošiljanja vabil, stroški iz-
delave promocijskih gradiv, panojev, stojnic, stroški me-
dijskih objav, vezanih na promocijo dogodka ali splošno 
promocijo slovenskega gospodarstva ter stroški dela za-
poslenih in pogodbenih sodelavcev vezanih na pripravo, 
promocijo in izvedbo poslovnih dogodkov, splošno pro-
mocijo slovenskega gospodarstva, izvedbo svetovanj 
potencialnim tujim investitorjem in kupcem ter izvedbo 
individualnih svetovanj slovenskim podjetjem. V okviru 
individualnih svetovanj slovenskim podjetjem so upra-
vičeni stroški do največ 5 ur na posamezno podjetje.

Poslovni dogodek je dogodek, ki je organiziran kot 
poslovna konferenca, seminar, okrogla miza, panel, 
matchmaking, predavanje ali predstavitev, z namenom 
in ciljem pomoči slovenskim podjetjem pri vstopu na tuji 
trg ter vzpostavljanja poslovnih vezi med slovenskimi in 
lokalnimi podjetji in institucijami, na katerem so prisotna 
tako slovenska kot tuja podjetja. Med poslovne dogodke 
štejemo tudi vse oblike predstavitve slovenskega go-
spodarstva in predstavitve slovenskega investicijskega 
okolja na katerih so prisotna zgolj tuja podjetja. Prav 
tako med poslovne dogodke štejemo predstavitve nači-
nov in možnosti poslovanja na tujem trgu, na katerih so 
prisotna zgolj slovenska podjetja. Letna skupščina kluba 
in redna srečanja članov kluba, ki ne ustrezajo zgornji 
opredelitvi poslovnega dogodka, se ne štejejo med po-
slovne dogodke. Klub lahko poslovni dogodek organizira 
v Sloveniji ali v državi, v kateri ima sedež. Klub lahko po-
slovni dogodek organizira tudi v kateri izmed sosednjih 
držav, kolikor tam ne deluje drug poslovni klub, s katerim 
SPIRIT Slovenija formalno že sodeluje.

Stroški promocije kluba so stroški izdelave in teh-
nične prenove spletne strani (priznajo se stroški ene 
tehnične prenove spletne strani v koledarskem letu), 
stroški priprave in izdelave promocijskega gradiva, stro-
ški predstavitve kluba na sejmih in drugih poslovnih 
dogodkih (v Sloveniji ali državi v kateri klub deluje) ter 
stroški medijskih objav, vezanih na promocijo kluba. 
Stroški promocije kluba so upravičeni v višini do največ 
20 % posameznemu klubu dodeljenih sredstev.

Stroški intelektualnih storitev so stroški predava-
teljev na poslovnih dogodkih, stroški prevajalcev, ki se 
neposredno nanašajo na izvajanje aktivnosti, določenih 
v pogodbi o sofinanciranju izvajanja dejavnosti sloven-
skih poslovnih klubov v tujini in stroški pridobivanja 
in posredovanja relevantnih informacij slovenski in tuji 
poslovni javnosti ter stroški dela zaposlenih v klubu 

v okviru izvajanja aktivnosti promocije kluba. Stroški 
intelektualnih storitev so upravičeni do največ 20 % po-
sameznemu klubu dodeljenih sredstev.

Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen 
strošek.

Stroški delovanja kluba (stroški nakupa osnovnih 
sredstev, pisarniškega materiala, stroški najemnin po-
slovnih prostorov kluba, stroški pravnih in računovodskih 
storitev idr.) niso upravičen strošek.

9. Intenzivnost pomoči
SPIRIT Slovenija bo sofinanciral upravičene stroške 

v višini 80 %.
Klub, kateremu se dodelijo sredstva, mora zago-

toviti, da bo preostali del upravičenih stroškov (20 %) 
financiral iz lastnih virov, kar mora biti razvidno iz prilo-
ženega finančnega načrta za leto 2014.

Državna pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo 
Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de mi-
nimis (Uradni list L 379, 28/12/2006 str. 0005 – 0010), 
in v skladu s shemo državne pomoči »Spodbujanje in-
ternacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014« (št. 
priglasitve: M001-5715334-2010), ki je podaljšana do 
30. 6. 2014.

Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, 
kar pomeni, da skupna pomoč, dodeljena istemu prijavi-
telju na podlagi sheme »de minimis«, ne sme presegati 
200.000,00 EUR (oz. 100.000 EUR, če prijavitelj deluje 
v cestnoprometnem sektorju) v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let.

10. Obdobje, v katerem morajo biti posredovani 
zahtevki za sofinanciranje izvajanja dejavnosti klubov

Upoštevajo se le upravičeni stroški izvedenih ak-
tivnosti, ki so nastali od 1. 1. 2014 dalje ter so bili pla-
čani do roka za predložitev zahtevka za izplačilo, kar 
prejemnik sredstev dokaže s kopijo računa in potrdilom 
o plačilu.

Osnova za izplačilo sredstev po tem javnem razpisu 
je s strani SPIRIT Slovenija potrjen zahtevek za izplači-
lo, ki ga posreduje prejemnik sredstev.

Mesečni zahtevek za izplačilo, vključno z vsemi 
pripadajočimi prilogami, mora SPIRIT Slovenija prejeti 
najkasneje do tretjega dne v mesecu za pretekli mesec.

Prejemnik sredstev upravičene stroške poroča me-
sečno.

V okviru prvega zahtevka prejemnik sredstev poro-
ča upravičene stroške, nastale od 1. 1. 2014 do datuma 
izdaje prvega zahtevka.

Zadnji zahtevek za izplačilo mora SPIRIT Slovenija 
prejeti najkasneje do vključno 20. 11. 2014.

Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prejem 
zahtevka za izplačilo, niso predmet sofinanciranja.

Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so:
– vsebinsko poročilo,
– finančno poročilo,
– fotokopije računov in drugih dokazil o nastanku 

upravičenih stroškov,
– dokazila o plačilu upravičenih stroškov,
– izpisek veljavnega uradnega menjalnega tečaja 

na dan izstavitve zahtevka (zaokroženo na 4 decimalna 
mesta),

– dokazna gradiva o dejanski izvedbi aktivnosti (ko-
pije vabil, seznamov udeležencev, izvodi promocijskih 
gradiv, kopije medijskih objav …).

11. Način in rok prijave
Javni razpis bo odprt do vključno 9. 5. 2014.
Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na 

naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva 
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ulica 13, 1000 Ljub ljana, do vključno 9. 5. 2014, do 
13. ure.

Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno do-
stavljena na sedež SPIRIT Slovenija. Vloga mora biti 
dostavljena v zaprti ovojnici, na kateri morajo biti na-
slednji podatki:

– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Vloga na javni raz-
pis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih 
poslovnih klubov v tujini v letu 2014«,

– polni naslov SPIRIT Slovenija,
– naziv prijavitelja in njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku 

in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne 
dokumentacije in navodil na obrazcih.

12. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo 14. 5. 2014. Odpiranje vlog ne 

bo javno.
Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Vse 

nepravočasne vloge bodo zavržene.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge 

bo prijavitelj pozvan po njegovem pooblaščencu za 
vročitve v Republiki Sloveniji k dopolnitvi vloge. Nepo-
polne vloge, ki jih prijavitelji v roku osem dni od preje-
ma poziva ne bodo dopolnili, bodo zavržene.

Izvajalec javnega razpisa lahko kadarkoli, v ob-
dobju od odpiranja do izbire, prijavitelja po njegovem 
pooblaščencu v Republiki Sloveniji pozove k posre-
dovanju dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb 
v vlogi. Prijavitelj, ki je bil po svojem pooblaščencu za 
vročitve v Republiki Sloveniji pozvan k posredovanju 
dokazil, mora le-ta posredovati v roku pet dni od pre-
jema poziva. Kolikor prijavitelj v roku dokumentov ne 
posreduje, izvajalec javnega razpisa teh navedb v vlogi 
ne bo upošteval.

Vloga prijavitelja, ki ne izpolnjuje pogojev za kan-
didiranje in/ali ni skladna s predmetom in namenom 
javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne.

Vloge prijaviteljev, ki bodo pravočasne in formalno 
popolne in bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo, 
bodo ocenjene po vrstnem redu prispetja.

13. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor SPI-

RIT Slovenija s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu razpi-
sa obveščeni po pooblaščencu za vročitev v Republiki 
Sloveniji s sklepom najkasneje v roku štirideset dni 
od datuma odpiranja vlog. Prejemniki sredstev bodo 
prejeli sklep o dodelitvi sredstev po pooblaščencu za 
vročitev v Republiki Sloveniji in bodo hkrati pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 
osem dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na 
poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo 
za pridobitev sredstev. Prejemnik sredstev je dolžan 
v tridesetih dneh po prejemu pogodbe o sofinanciranju 
posredovati podpisan izvod pogodbe na naslov SPIRIT 
Slovenija. V nasprotnem primeru se šteje, da odstopa 
od podpisa pogodbe.

Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji 
na SPIRIT Slovenija v roku petnajst dni od prejema 
sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem 
postopku je po Zakonu o upravnih taksah potrebno 
plačati upravno takso po taksni tarifi 2, in sicer v viši-
ni 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno Mi-
nistrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. 
Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razlo-
ge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe 
ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov.

Rezultati razpisa so informacija javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem 

naslovu www.spiritslovenia.si. Razpisna dokumentacija 
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi 
zahteve, podane na elektronski naslov: spk@spiritslo-
venia.si, s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini 
– razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan 
posredovati razpisne dokumentacije, če v samem na-
slovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega 
zahtevanega pripisa.

15. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo iz-

ključno v elektronski obliki na naslov: spk@spiritslove-
nia.si s pripisom »JR slovenski poslovni klubi v tujini 
– vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski 
naslov prispeti najkasneje 30. 4. 2014. SPIRIT Slove-
nija ni dolžan posredovati odgovora, če v samem na-
slovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega 
zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na sple-
tnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavil odgovore 
na vprašanja najkasneje v roku treh delovnih dni po 
prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni 
del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

16. Obrazci za pripravo vloge
Obrazec št. 1: Prijava – obvezne priloge tega 

obrazca so:
– izpis iz registra, iz katerega je razviden datum 

evidentiranja sub jekta v register ter kdo je pooblaščena 
oseba za zastopanje sub jekta (obvezno priložite pre-
vod dokumenta v slovenski jezik),

– dokazila o članstvu vsaj 30 podjetij (oziroma po-
oblaščenih oseb podjetij),

– dokazila o izvedenih aktivnostih v letu 2013,
– program dela za leto 2014, z natančnim načrtom 

aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja (kolikor je pro-
gram dela zapisan v tujem jeziku, mora biti priložen tudi 
prevod v slovenski jezik),

– finančni načrt za leto 2014, z natančno finančno 
konstrukcijo za izvedbo aktivnosti, ki so predmet so-
financiranja (kolikor je finančni načrt zapisan v tujem 
jeziku, mora biti priložen tudi prevod v slovenski jezik).

Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja
Obrazec št. 3: Pooblastilo prijavitelja
Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani 

pooblaščene osebe)
Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafiran s strani 

pooblaščene osebe)
Javna agencija Republike Slovenije  

za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, 
razvoja, investicij in turizma

Št. 6316-5/2014-3 Ob-2027/14

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, na pod-
lagi 38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejav-
nosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 4. člena Pravilnika 
o koncesiji za izvajanje javne službe na področju razi-
skovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03), Sklepa 
o javnem razpisu za podelitev koncesij za raziskovalne 
programe v letu 2014, št. 430-59/2014/6, z dne 20. 3. 
2014 in v skladu z Usmeritvami Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport za financiranje raziskovalnih 
programov – javni poziv in javni razpis v letu 2014, 
št. 430-59/2014/5, z dne 20. 3. 2014, objavlja
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javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe 

na področju raziskovalne dejavnosti v obliki 
raziskovalnih programov

1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-
stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije 

za izvajanje javne službe na področju raziskovalne de-
javnosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira 
koncesionarjev za izvajanje javne službe na področju 
raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov 
in oddaja poročil o rezultatih raziskovalnih programov za 
obdobje 2009–2014.

Okvirni razrez sredstev za raziskovalne programe 
po znanstvenih vedah (izražen kot % sproščenih sred-
stev raziskovalnih programov), ki se financirajo kot kon-
cesionirana raziskovalna dejavnost v raziskovalnih or-
ganizacijah s koncesijo in katerih financiranje se konča 
31. 12. 2014, je določen v Sklepu o javnem razpisu za 
podelitev koncesij za raziskovalne programe v letu 2014, 
št. 430-59/2014/6, z dne 20. 3. 2014, in sicer:

Veda 

Raziskovalni programi 
koncesionarjev,  

v % raziskovalnih programov 
RO s koncesijo – sproščena 

sredstva v letu 2014

Naravoslovje 31

Tehnika 9

Medicina 39

Biotehnika 5

Družboslovje 12

Humanistika 4

Skupaj  
(vse vede) 100

Dejanski razrez po znanstvenih vedah se v skladu 
s proračunskimi možnostmi določi v ocenjevalnem po-
stopku glede na število in kvaliteto prijav.

3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Javni razpis je namenjen raziskovalnim organiza-

cijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije 
(v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) in izpolnjujejo 
pogoje, predpisane s Pravilnikom o koncesiji za izvaja-
nje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik o koncesiji) in Pravilnikom 
o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljnjem besedi-
lu: pravilnik o postopkih).

RO, ki nima statusa javne raziskovalne organizacije 
in še nima raziskovalnega programa, lahko prijavi nov 
raziskovalni program le v primeru, da je ob prijavi nosilka 
vsaj enega raziskovalnega projekta ali ima zaposlene-
ga vsaj enega mladega raziskovalca, ki ga sofinancira 
agencija.

4. Preoblikovanje raziskovalnih programov
RO s koncesijo, ki ima večje število raziskovalnih 

programov, lahko s prijavo na javni razpis (tip prijave: 
»Nova prijava – preoblikovanje raziskovalnih progra-
mov) predlaga preoblikovanje raziskovalnega progra-
ma oziroma programov, katerega/ih financiranje se 
izteče v letu 2014, v nov oziroma nove raziskovalne 

programe, in sicer tako, da iztekajoči se raziskovalni 
program:

– priključi h kateremu od svojih drugih raziskovalnih 
programov (združitev raziskovalnih programov v nov 
raziskovalni program) ali

– razdeli na dva ali več novih raziskovalnih pro-
gramov (razdružitev raziskovalnega programa v nova 
oziroma nove raziskovalne programe) ali

– preoblikuje na drug način.
V preoblikovanje raziskovalnega programa, kate-

rega financiranje se izteče v letu 2014, so lahko vklju-
čeni tudi raziskovalni programi, ki se jim v letu 2014 
financiranje v skladu s pogodbo o financiranju razisko-
valnega programa ne izteče. V primeru odobritve tako 
preoblikovanega raziskovalnega programa financiranje 
raziskovalnega programa, ki se mu financiranje v skladu 
s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa ne 
izteče v letu 2014, preneha. V primeru zavrnitve tako 
preoblikovanega raziskovalnega programa, se razisko-
valni program, ki se mu financiranje v letu 2014 ne izte-
če, financira v skladu z veljavno pogodbo o financiranju 
raziskovalnega programa.

Prijavitelj mora v skladu s tretjim odstavkom 62. čle-
na pravilnika o postopkih pri oddaji prijavne vloge za 
preoblikovanje raziskovalnega programa oziroma pro-
gramov upoštevati minimalen obseg financiranja pro-
gramske skupine (1 FTE cenovne kategorije A).

5. Pogoji
Pogoji za izbor koncesioniranih raziskovalnih pro-

gramov in pogoji za vodjo raziskovalnega programa so 
določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(v nadaljnjem besedilu: ZRRD), pravilniku o koncesiji, 
pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugota-
vljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega 
projekta (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za 
vodjo projekta), Usmeritvah Ministrstva za izobraže-
vanje, znanost in šport za financiranje raziskovalnih 
programov – javni poziv in javni razpis v letu 2014 in 
konkretizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za raz-
pise, št. 6319-2/2013-8 z dne 17. 3. 2014 (v nadaljnjem 
besedilu: metodologija).

Če se raziskovalni program izvaja na različnih RO 
s koncesijo in javnih raziskovalnih organizacijah (na jav-
nih raziskovalnih zavodih, univerzah, ki jih je ustanovila 
Republika Slovenija in samostojnih visokošolskih zavo-
dih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadalj-
njem besedilu: JRO), je prijavitelj na javni razpis tista RO 
s koncesijo, v kateri je oziroma bo ob sklenitvi pogodbe 
o financiranju raziskovalnega programa zaposlen vodja 
raziskovalnega programa (v nadaljnjem besedilu: matič-
na RO s koncesijo), ostale JRO in/ali RO s koncesijo pa 
odda/jo prijavo v skladu z 12. točko tega javnega razpisa.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati raziskovalna orga-
nizacija za podelitev koncesije, konkretizira 17. člen 
pravilnika o koncesiji, in so naslednji:

– da je pravna oseba, vpisana v evidenco agencije;
– da izpolnjuje pogoje po zakonu o raziskovalni in 

razvojni dejavnosti ter po izvršilnih predpisih, izdanih na 
podlagi tega zakona za opravljanje dejavnosti, za katero 
se razpisuje koncesija;

– da zagotavlja zaposlitev zadostnega števila razi-
skovalcev oziroma strokovnih in tehničnih delavcev ter 
zagotavlja ustrezno vodenje izvajanja koncesionirane 
dejavnosti;

– da ima ustrezno opremo, prostore in infrastruk-
turo za podporo izvajanja koncesionirane raziskovalne 
dejavnosti;

– da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionira-
ne raziskovalne dejavnosti.
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Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati 
pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki 
jih določata ZRRD in pravilnik o kriterijih za vodjo razi-
skovalnega projekta ter v skladu z metodologijo dosegati 
mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 in A3), 
ki so določene za vsako vedo oziroma področje, in sicer:

A1+A2+A3 = 5 naravoslovje (razen biologija in geo-
logija) in tehnika,

A1+A2+A3 = 3,5 medicina, biotehnika, družboslovje, 
biologija in geologija,

A1+A2+A3 = 2,5 humanistika,
ali dosegati naslednje mejne vrednosti: A1/2 = 600 ali 

A' = 200 ali A« = 50.
Vodja raziskovalnega programa mora za vse vede 

izpolnjevati pogoj: A' je več kot 0.
Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja 

le ene programske skupine. Programsko skupino se-
stavljajo vodja programske skupine, najmanj trije raz-
iskovalci z doktoratom znanosti (skupaj najmanj štir-
je raziskovalci z doktoratom) ter strokovni in tehnični 
sodelavci iz ene ali več JRO oziroma RO s koncesijo. 
Če se program izvaja na več JRO oziroma RO s kon-
cesijo, mora biti v vsaki JRO oziroma RO s koncesijo 
v programski skupini vsaj en raziskovalec z doktoratom. 
Raziskovalci in tehnični sodelavci morajo biti zaposleni 
v JRO oziroma RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni 
program. V programski skupini lahko brez raziskovalnih 
ur sodelujejo tudi mladi raziskovalci in vodje podoktor-
skih projektov, ki so financirani iz drugih virov. Posame-
zni član programske skupine je lahko vključen v en sam 
raziskovalni program.

Pogoj glede sestave programske skupine, ki velja 
za vse vede, je določen v metodologiji, in sicer:

– dve tretjini članov programske skupine, ki vklju-
čuje tudi vodjo programa (tehnični sodelavci in mladi 
raziskovalci ne štejejo), mora izpolnjevati pogoj A' je več 
kot 25 (ali A« več kot 0) ali

– tri četrtine članov programske skupine, ki vklju-
čuje tudi vodjo programa (tehnični sodelavci in mladi 
raziskovalci ne štejejo), mora izpolnjevati pogoj pogoj 
A1/2 je več kot 25.

Prijavitelj lahko glede na obseg sproščenih sred-
stev v letu 2014 na javni razpis posreduje največ eno 
dodatno novo prijavo (tip prijave: »Nova prijava«), če 
se na RO s koncesijo v letu 2014 izteče financiranje do 
vključno 10 raziskovalnim programom.

V primeru, da bo agencija prejela več dodatnih 
novih prijav, kot je določeno v prejšnjem odstavku, bo 
pozvala prijavitelja, da v roku sedmih dni s pisno izja-
vo odstopi od preseženega števila prijav. Če prijavitelj 
v roku ne bo odstopil od preseženega števila prijav, bo 
agencija s sklepom zavrgla vse dodatne nove prijave.

6. Kriteriji in merila
6.1. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za oce-

njevanje in metoda ocenjevanja predlogov raziskovalnih 
programov so definirani v pravilniku o postopkih in kon-
kretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. 
Raziskovalni programi).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so 
opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer:

– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma 
skupine raziskovalcev,

– družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevan-
tnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma sku-
pine raziskovalcev,

– raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave,
– izvedljivost predloga.

Kvantitativne ocene (ocene A1, A2 in A1/2), ki so za 
posamezno znanstveno vedo konkretizirane v metodo-
logiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izra-
čun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpi-
sani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije 
na dan zaključka javnega razpisa (ocene A1, A2 in A1/2).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na 
podlagi metodologije (ocena A3) je agencija pridobila 
neposredno od raziskovalnih organizacij za vse razi-
skovalce, ki so že člani programskih skupin. Agencija bo 
za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, 
ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A in 
ARRS-RPROG-VPETOST-C v zadnjih petih letih, na 
katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za toč-
nost podatkov.

Predlagani vodje in člani raziskovalnih programov, 
ki še niso člani nobene programske skupine, vpiše-
jo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec 
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni 
strani agencije in ga do 9. 5. 2014 do 12. ure oddajo po 
elektronski pošti na naslov: vpetost-program-2014-D@
arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni 
razpis za raziskovalne programe – podatki za vpetost« 
mora biti do 9. 5. 2014 do 12. ure oddan v glavni pisarni 
ali poslan po običajni pošti, na naslov: Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev 
samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vklju-
čen v programsko skupino.

6.2. Kriteriji in merila za določitev obsega financi-
ranja

Kriterija in kazalci, ki se upoštevajo pri določitvi 
obsega financiranja raziskovalnega programa, so opre-
deljeni v 63. členu pravilnika o postopkih.

Kriterija iz prejšnjega odstavka sta:
– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma 

skupine raziskovalcev,
– družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevan-

tnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma sku-
pine raziskovalcev.

Merila za vrednotenje kazalcev ter postopek vredno-
tenja raziskovalnih programov, so konkretizirani v meto-
dologiji. Za izračun sredstev drugih uporabnikov bo agen-
cija upoštevala podatke, pridobljene na podlagi pozivov 
za posredovanje podatkov o vpetosti članov program-
skih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS 
(vključno s pozivom v letu 2014). Kazalec 2.2. Izkazana 
pedagoška dejavnost kot visokošolski učitelj se v okviru 
kriterija Družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevan-
tnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma sku-
pine raziskovalcev ne upošteva, ker agencija ne financira 
pedagoške vpetosti. Kazalci se v skladu z metodologijo 
vrednotijo na podlagi podatkov, dostopnih za obdobje 
zadnjih 5 let, in sicer relativna citiranost glede na svetov-
no povprečje za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2012, 
ostali podatki za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013. 
Sredstva se vrednoti relativno glede na sredstva za pro-
gramsko financiranje posamezne programske skupine.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izva-
janje koncesionirane javne službe

Predvideni obseg za realizacijo tega javnega razpi-
sa znaša okvirno 5.300.000 EUR letno, kar po trenutno 
veljavni ceni raziskovalne ure za kategorijo A znaša 
okvirno 100 FTE letno. Navedeni predvideni obseg za 
realizacijo tega javnega razpisa se poveča za obseg 
sredstev raziskovalnih programov, ki se jim financiranje 
v skladu s pogodbo o financiranju ne izteče v letu 2014 
in so predmet odobrenih preoblikovanih raziskovalnih 
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programov iz drugega odstavka 4. točke tega javnega 
razpisa. Javni razpis bo realiziran skladno s proračun-
skimi možnostmi.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskoval-
nimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike 
Slovenije, bo agencija financirala posameznega raz-
iskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, 
vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna 
letna obremenitev raziskovalca za posamezni program 
je 17 ur. Minimalni letni obseg financiranja posamezne 
raziskovalne organizacije znaša 170 ur, kadar razisko-
valni program izvaja več JRO ali RO s koncesijo.

8. Začetek in obdobje trajanja koncesije
Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financi-

ranja koncesioniranih raziskovalnih programov je 1. 1. 
2015.

Obdobje financiranja bo za posamezni raziskovalni 
program določeno glede na rezultate evalvacije. Izbra-
ne koncesionirane raziskovalne programe bo agencija 
financirala za obdobje treh, štirih, petih ali šestih let.

9. Izbor prijav raziskovalnih programov, organ, ki 
bo opravil izbor koncesionarja in način plačila konce-
sionarja

Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po 
postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postop-
kih, ta javni razpis in metodologija.

Skupno financiranje raziskovalnih programov zno-
traj RO s koncesijo se praviloma ne spreminja.

Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih progra-
mov pripravi predlog prednostnega seznama prijav raz-
iskovalnih programov z obdobjem financiranja razisko-
valnega programa, pri čemer upošteva enotno lestvico, 
ki jo določa metodologija (poglavje H). Znanstveni svet 
agencije (v nadaljevanju: ZSA) na predlog strokovnega 
telesa za ocenjevanje raziskovalnih programov oblikuje 
in sprejme predlog prednostnega seznama raziskoval-
nih programov, ki se priporočijo za nadaljnje financiranje 
oziroma se začnejo na novo financirati ter seznam za-
vrnjenih raziskovalnih programov. ZSA v predlogu pred-
nostnega seznama raziskovalnih programov pri posa-
meznem raziskovalnem programu v skladu s šestim 
in sedmim odstavkom 67. člena pravilnika o postopkih 
določi letni obseg raziskovalnih ur. Pri določitvi obsega 
financiranja ZSA upošteva tudi rezultate Javnega poziva 
za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih 
programov (Uradni list RS, št. 10/14), pri čemer zgornja 
meja financiranja raziskovalnega programa ne sme pre-
segati odstotka povečanja, določenega v metodologiji 
(poglavje H), glede na obseg financiranja raziskoval-
nega programa pred povečanjem obsega financiranja.

Na podlagi finančno ovrednotenega predloga ZSA 
o izboru koncesionarjev, minister, pristojen za znanost, 
izda odločbo o podelitvi koncesije.

Izbranemu koncesioniranemu raziskovalnemu pro-
gramu bo dodeljen letni obseg raziskovalnih ur, kar po-
meni, da bo s tem določen letni obseg raziskovalnih ur 
za vsa leta trajanja raziskovalnega programa.

Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raz-
iskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno kon-
cesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi kon-
cesije.

Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila 
agencija.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje doku-

mente:
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-

dni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A);

– Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe 
na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 48/03);

– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenje-
vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 
– popr.);

– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list 
RS, št. 41/09 in 72/11);

– Usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za financiranje raziskovalnih programov – javni 
poziv in javni razpis v letu 2014, št. 430-59/2014/5, z dne 
20. 3. 2014;

– Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesij za 
raziskovalne programe v letu 2014, št. 430-59/2014/6, 
z dne 20. 3. 2014;

– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-2/2013-8 z dne 17. 3. 2014;

– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014: Prijav-
na vloga;

– Obrazec ARRS-RPROG-VP/2014: Poroči-
lo o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 
2009-2014.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

11. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena v sloven-

skem in angleškem jeziku.
11.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega pro-

grama«
V primeru prijave nadaljevanja raziskovalnega pro-

grama, ki se mu financiranje izteče v letu 2014 in se 
ne preoblikuje (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega 
programa«), je prijava na javni razpis sestavljena iz Pri-
javne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014) 
in Poročila o rezultatih raziskovalnega programa za ob-
dobje 2009–2014 (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2014).

K prijavni vlogi mora biti priložen sporazum, skle-
njen med vsemi izvajalci, ki v letu 2014 izvajajo razisko-
valni program. S sporazumom se za nadaljnje obdobje 
financiranja določi razporeditev vseh sproščenih razi-
skovalnih ur v letu 2014. Če sporazum ne bo priložen 
k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil 
v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo za na-
daljevanje financiranja raziskovalnega programa s skle-
pom zavrgla.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko 
prijavne vloge.

11.2. Tip prijave »Nova prijava«
V primeru prijave novega raziskovalnega programa 

(tip prijave »Nova prijava«) se na javni razpis posredu-
je le Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prija-
va/2014).

11.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje 
programov«

V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega 
programa oziroma programov (tip prijave »Nova prijava 
– preoblikovanje programov«) prijavitelj, v skladu s tre-
tjim odstavkom 64. člena pravilnika o postopkih, o svoji 
nameri, če je le mogoče do 15. 4. 2014, obvesti agen-
cijo, da mu lahko pravočasno omogoči pripravo prijave 
v elektronski obliki.

V primeru preoblikovanja raziskovalnega programa 
oziroma programov, je prijava na javni razpis sestavlje-
na iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Pri-
java/2014) in Poročila o rezultatih raziskovalne-
ga programa za obdobje 2009–2014 (Obrazec 
ARRS-RPROG-VP/2014 – v nadaljnjem besedilu: po-
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ročilo o rezultatih). Poročila o rezultatih morajo biti od-
dana za vse raziskovalne programe, ki so vključeni 
v preoblikovanje.

K prijavni vlogi preoblikovanega/ih raziskovalne-
ga/ih programa/ov mora biti priložen sporazum, sklenjen 
med vsemi izvajalci, ki v letu 2014 izvajajo raziskovalni/e 
program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje. S spora-
zumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev 
raziskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje vklju-
čenih programov. Če sporazum ne bo priložen k prijavni 
vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za 
dopolnitve prijave, bo agencija prijavo oziroma prijave 
za preoblikovanje raziskovalnih programov s sklepom 
zavrgla.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko 
prijavne vloge.

V primeru, da se v preoblikovanje raziskovalnih pro-
gramov vključi tudi raziskovalni program, ki se mu finan-
ciranje v letu 2014 ne izteče, mora matična RO s konce-
sijo ali JRO, ki izvaja raziskovalni program, v razpisnem 
roku oddati poročilo o rezultatih ali poročilo o rezultatih 
za krajše obdobje financiranja raziskovalnega progra-
ma, če se je raziskovalni program na novo začel finan-
cirati v letu 2013 ali 2014.

11.4. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu eO-
brazci

Prijavna obrazca (prijavna vloga in poročilo o re-
zultatih) se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije 
eObrazci.

Spletni portal eObrazci lahko uporabljajo razisko-
valci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega 
portala eObrazci v matični JRO, zastopniki matične 
JRO, pooblaščenci zastopnikov matične RO s koncesijo 
in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci 
je možna na dva načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, 
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),

– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci 
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, 
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev 
v RO s koncesijo ali agencija).

12. Način, oblika in rok za oddajo prijav
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 

izvaja RO s koncesijo, v kateri je zaposlen vodja razi-
skovalnega programa, se prijave oddajo v skladu s 12.1. 
in 12.2. točko tega javnega razpisa.

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 
RO s koncesijo izvaja poleg javne raziskovalne orga-
nizacije, v kateri je zaposlen vodja raziskovalnega pro-
grama (v nadaljnjem besedilu: matična JRO), mora RO 
s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezulta-
tih) na javni razpis oddati le v papirnati obliki. RO s kon-
cesijo to stori tako, da natisnjeno prijavo, ki jo je matična 
JRO skladno z določili Javnega poziva za predložitev 
raziskovalnih programov za naslednje obdobje financi-
ranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za 
obdobje 2009–2014, ki je objavljen v istem Uradnem 
listu Republike Slovenije kot ta javni razpis, oddala na 
spletnem portalu agencije eObrazci, posreduje na agen-
cijo. Prijava, ki jo RO s koncesijo odda v papirnati obliki 
na javni razpis, mora biti opremljena z lastnoročnim 
podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO 
s koncesijo, vodje raziskovalnega programa in žigom 
RO s koncesijo ter v skladu z roki in določili tega javnega 
razpisa (tretji in četrti odstavek 12.2. točke tega razpisa).

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 
poleg matične RO s koncesijo izvaja tudi JRO, mora 
JRO prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) 
v papirnati obliki oddati na Javni poziv za predložitev 

raziskovalnih programov za naslednje obdobje financi-
ranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za 
obdobje 2009–2014, ki je objavljen v istem Uradnem 
listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni 
poziv) kot ta javni razpis. JRO to stori tako, da natisnje-
no prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih), ki jo 
je matična RO s koncesijo oddala na portalu agencije 
eObrazci, z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma 
pooblaščene osebe JRO, vodje raziskovalnega progra-
ma in žigom JRO ter v skladu z roki in določili javnega 
poziva, posreduje na agencijo.

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 
poleg matične RO s koncesijo izvaja še katera druga 
RO s koncesijo, mora RO s koncesijo prijavo (prijavno 
vlogo in poročilo o rezultatih) v papirnati obliki oddati na 
javni razpis. RO s koncesijo to stori tako, da natisnjeno 
prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih), ki jo je 
matična RO s koncesijo oddala na portalu agencije 
eObrazci, z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma 
pooblaščene osebe JRO, vodje raziskovalnega progra-
ma in žigom RO s koncesijo ter v skladu z roki in določili 
javnega razpisa (tretji in četrti odstavek 12.2. točke tega 
razpisa), posreduje na agencijo.

Prijavne vloge na portalu eObrazci ni možno oddati 
dokler ni oddano poročilo o rezultatih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebi-
na predloga raziskovalnega programa šteje za poslov-
no skrivnost.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil 
o rezultatih ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker 
lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

12.1. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o re-
zultatih) z digitalnim podpisom

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na sple-
tnem portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je po-
polna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma 
(zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja 
raziskovalnega programa). Prijava (prijavna vloga in 
poročilo/a o rezultatih) mora biti oddana do vključno 9. 5. 
2014 do 12. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na 
spletni portal agencije eObrazci do 9. 5. 2014 do 12. ure.

12.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o re-
zultatih) brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega 
programa nima/ta digitalnega potrdila, se prijava na 
javni razpis odda v elektronski obliki kot nepodpisa-
na (na spletni portal agencije eObrazci) in v papirnati 
obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom 
zastopnika oziroma pooblaščene osebe matične RO 
s koncesijo in vodje raziskovalnega programa ter žigom 
RO s koncesijo.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnato prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojnici, 
z oznako »Ne odpiraj – prijava – razpis za programe« 
in obvezno oznako prijave s spletnega portala agencije 
eObrazci (ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014/...), z oznako 
vede na ovojnici (prepišite vedo iz 6. točke prijavne vlo-
ge) ter nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Jav-
na agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana 
v elektronski in papirnati obliki. Prijava je oddana pra-
vočasno, če je v elektronski obliki oddana na spletni 
portal agencije eObrazci do 9. 5. 2014 do 12. ure in 
v papirnati obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 9. 5. 
2014 do 12. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, 
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oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do 9. 5. 2014 
do 12. ure (upošteva se poštni žig).

12.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na pred-

pisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 12.1. – 
elektronska; točka 12.2. – elektronska in papirnata) ter 
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge (sporazum 
med izvajalci raziskovalnega programa oziroma progra-
mov pri tipih prijave iz 11.1. in 11.3. točke), kot jih določa 
ta javni razpis.

13. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijavnih vlog bo v ponede-

ljek, 12. 5. 2014 ob 12. uri na sedežu agencije, Bleiwei-
sova cesta 30, 1000 Ljub ljana, odprla vse v roku dosta-
vljene in pravilno označene prijave.

Nepravilno označenih in prepozno oddanih oziro-
ma prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo 
obravnavala.

Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno 
s pravilnikom o koncesiji.

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o iz-
idu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izboru 
koncesioniranih raziskovalnih programov, predvidoma 
v mesecu decembru 2014.

15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

15.1. Razpisna dokumentacija je dostopna na sple-
tni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15.2. Vse dodatne informacije v zvezi 
z razpisom dobijo interesenti na spletni strani agencije 
http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana (kontaktne osebe: Silvia Boda-
nec, tel. 01/400-59-34, Ernesta Mlakar, tel. 01/400-59-74 
in Marko Belavič, tel. 01/400-59-41).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 1540-14-0001 Ob-1947/14

Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Repu-
bliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07, 54/10 Odl.US: 
U-I-15/10-13 – ZRom-S1), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 
14/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09, 3/13) objavlja Urad Vlade RS za narodnosti

javni razpis
za sofinanciranje delovanja romskih društev  

v letu 2014, JR-DRD2014
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad 

Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva 
ulica 25, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delova-

nja romskih društev v Republiki Sloveniji v letu 2014, ki 
podpira cilje javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega de-
lovanja romskih društev:

– na področju ohranjanja in krepitve identitete pri-
padnikov skupnosti,

– na področju medsebojnega povezovanja in sode-
lovanja različnih delov skupnosti,

– na področju ozaveščanja in boja proti diskrimina-
ciji in nestrpnosti,

– na področju aktivnega vključevanja v projekte 
v korist romske skupnosti.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje:
– predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveni-

ji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava 
oziroma društvo, ki deluje v javnem interesu,

– na dan objave javnega razpisa so registrirani 
najmanj eno leto,

– izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa,
– vsebina prijavljenega programa/delovanja je skla-

dna s predmetom javnega razpisa,
– za leto 2014 s strani Urada za narodnosti niso bili 

sofinancirani na podlagi predhodnega razpisa.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od 

zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za sofinanciranje
Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zah-

tevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, 
so naslednja:

– pomen prijavljenega programa/delovanja za 
spodbujanje aktivnega delovanja organizacij romske 
skupnosti,

– tradicija delovanja romskega društva,
– kakovost programa,
– registrirano delovanje v javnem interesu,
– zagotavljanje aktivnega sodelovanja različnih 

sub jektov.
Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago 

za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis 

znaša 60.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2014 

morajo biti porabljena v istem letu.
6. Predložitev vloge
Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključ-

no 14. 4. 2014. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila 
oddana priporočeno na pošti najkasneje 14. 4. 2014, 
oziroma istega dne osebno predložena Uradu Vlade 
RS za narodnosti. Nepravočasno prispele vloge bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem.

Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po 
pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Re-
publike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva ulica 25, 
1000 Ljub ljana.

Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem 
obrazcu in v zaprti ovojnici.

Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne od-

piraj – Prijava na javni razpis JR-DRD2014«,
– naslov Urada Vlade RS za narodnosti,
– naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani 

ovojnice.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 

15. 4. 2014.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo 
pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni, 
se zavržejo.

8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu 
javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa 
obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve 
o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma 
v 45 dneh od roka za predložitev vlog.



Stran 908 / Št. 21 / 28. 3. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

9. Besedilo in informacije javnega razpisa ter navo-
dila prijaviteljem

Besedilo in informacije javnega razpisa ter navodi-
la prijaviteljem bodo dostopni na internetnem naslovu 
Urada Vlade RS za narodnosti: http://www.un.gov.si/, 
zgornji meni »O URADU«, levi meni »Javne objave«, 
zavihek »Javni razpisi«. Na istem mestu bo dostopen 
tudi prijavni obrazec.

Na v prejšnjem odstavku navedenem naslovu bo 
objavljena tudi morebitna dopolnilna dokumentacija 
(morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, 
spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije ipd.).

10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pri-
dobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Urad 
Vlade RS za narodnosti, v času uradnih ur urada, na 
tel. 01/478-11-80, elektronski naslov: gp.un@gov.si.

Urad Vlade RS za narodnosti

Št. 169/2014 Ob-1943/14

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke 
Boštjančič, Draga, Draga 1, 1292 Ig, objavlja na podlagi 
20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) in smiselni uporabi 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12)

poizvedovalni razpis
za najem poslovnih prostorov za potrebe VDC

a) Prostorski pogoji
1. Prostori morajo biti prilagojeni osnovni dejavnosti 

varstveno delovnega centra (storitev vodenje in varstvo 
ter zaposlitev pod posebnimi pogoji), v skladu s Pra-
vilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce 
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06). 
Zaželeno je, da so prostori svetlejši in zračni.

2. Dostop do prostorov mora biti brez arhitekturnih 
ovir oziroma z možnostjo manjših prilagoditev, kot je to 
določeno z veljavnimi predpisi.

3. Prostori se morajo nahajati na območju, kjer je 
urejena prometna infrastruktura z možnostjo javnega 
prevoza ter na področju urbanega naselja. Prostori se 
morajo nahajati na področju Mestne občine Ljub ljana 
(od središča mesta oddaljeni največ 5 km).

4. Potrebna skupna tlorisna površina za dejavnost 
je cca 500,00 m2, in bo zajemala:

– delavnice,
– skladišče,
– jedilnico,
– dnevni ali večnamenski prostor s čajno kuhinjo,
– sobe za pomirjanje,
– garderobe za uporabnike in zaposlene,
– toaletne prostore za uporabnike in zaposlene,
– toaletne prostore za invalide,
– negovalno-higienski prostor,
– pisarniške prostore,
– pomožne prostore.
Prostori morajo imeti zagotovljenih tudi najmanj 6 

parkirnih mest, od tega morata biti najmanj 2 parkirni 
mesti namenjeni parkiranju invalidov, kar je vključeno 
v ceno najema.

Ponudbi je potrebno priložiti tloris prostorov, iz ka-
terega bo razvidna tudi celotna površina ponujenih pro-
storov.

5. V objektu mora biti zagotovljena trifazna napelja-
va električnega toka.

6. Objekt mora biti priključen na kanalizacijsko in 
vodovodno omrežje. Zagotovljeno mora biti ogrevanje 

in vgrajene morajo biti klimatske naprave. Omogočena 
mora biti priključitev na telekomunikacijske naprave. 
Za odčitavanje porabe mora biti zagotovljeno ločeno 
odčitavanje.

7. V primeru, da ima objekt več nadstropij, mora 
imeti urejeno dvigalo in možnost neposrednega dostopa 
z invalidskim vozičkom.

b) Drugi pogoji
1. Prostori oziroma stavba morajo imeti uporabno 

dovoljenje, izkazano pa mora biti tudi lastništvo prosto-
rov oziroma stavbe.

2. Zagotovljen mora biti dolgoročen najem prosto-
rov (najmanj 10 let) z možnostjo podaljšanja pogodbe in 
vselitvijo v roku 6 mesecev.

3. Ponudnik naj v ponudbi poda ceno za 1 m² (ce-
loten najem) in oceno stroškov obratovanja na 1 m².

4. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od dneva objave 
v Uradnem listu RS.

5. Ponudbe je potrebno posredovati na naslov: 
CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig.

6. Dodatne informacije lahko dobite na 
tel. 01/420-26-70 ali neposredno pri naročniku (CUDV 
Draga, Draga 1, 1292 Ig).

CUDV Draga

Št. 41/2014 Ob-1975/14

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), Uredbe o za-
gotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih 
(Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11), z dne 29. 10. 2012 
potrjenega Programa za izboljšanje energetske učin-
kovitosti (št. 3600-4/2013-4) ter Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07 in 61/08), Elektro energija, podjetje 
za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in 
storitve, d.o.o. objavlja

javni razpis
Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 

za nepovratne finančne spodbude za povečanje 
učinkovitosti rabe električne energije in ostalih 

vrst energije pri končnih odjemalcih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovra-

tne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa 
in v skladu z uredbo: Elektro energija, podjetje za proda-
jo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, 
d.o.o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljub ljana, v nadalje-
vanju sofinancer.

2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nada-
ljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spod-
bujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih vi-
rov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; 
v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), 
Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije 
pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10, 62/13, 
17/14 – EZ-1) in Program za izboljšanje energetske 
učinkovitosti, potrjen s strani Eko sklada, Slovenske-
ga okoljskega javnega sklada št. 3600-4/2013-4 z dne 
26. 11. 2013.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa (Energetsko učinkoviti 

z Elektro energijo 2014) je podelitev nepovratnih fi-
nančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) 
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za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih na območju Republike 
Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih 
ukrepov:

– vgradnja toplotnih črpalk in drugih naprav za pro-
izvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,

– vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsve-
tljave,

– vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne to-
plote,

– optimizacija tehnoloških procesov,
– izvedba energetskih pregledov,
– vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih 

pogonov,
– oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa 

in upravljanja z energijo pri upravljavcih,
– programi informiranja in ozaveščanja.
Za projekt se smatra ena zaključena celota posame-

znega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, 
časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le ukre-
pe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE 
in OVE. V skladu s tem pravilnikom se sofinanciranje 
v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih 
pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 
9. člena tega pravilnika.

4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sred-
stev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki 
so predmet javnega razpisa, znaša 1.069.172 EUR. Fi-
nanciranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči 
»Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih 
virov energije – regionalna pomoč št. SA.34281(2012/X). 
Za ukrepe svetovanja, to je informiranja in ozaveščanja 
ter izvajanja energetskih pregledov, se sredstva dode-
ljujejo po shemi »de minimis«, »Spodbujanje učinkovite 
rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – sveto-
valne storitve št.M001-5186773-2007.

5. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upra-

vičenci:
– občine, ki imajo za izvajanje programov učinko-

vite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije 
izdelan lokalni energetski koncept;

– drugi sub jekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, 
ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno 
s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, prav-

na oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali 
lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Prido-
bitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi 
pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti 
zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zave-
zanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 
(Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 
5/09, 96/09, 43/10 in 59/11).

V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi sub-
jekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za podje-
tja (opravljanje tržne dejavnosti).

V primeru pogodbenega financiranja investicije je 
prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju nasle-
dnjih pogojev:

– med partnerjema (uporabnikom storitve oziroma 
naročnikom in izvajalcem) mora biti sklenjena ustrezna 
dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let),

– ekonomski izračun cene za opravljeno storitev po 
pogodbi navedeni v prejšnji alineji tega odstavka, mora 
biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja 

sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na stra-
neh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani 
pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve.

Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je po-
godbeni odnos med izvajalcem in naročnikom, ki vklju-
čuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh 
področjih rabe energije v objektih in napravah naročni-
ka, kjer se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki 
deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. Kot 
pogodbeno financiranje se lahko štejejo tudi koncesijska 
razmerja.

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE 
se finančne spodbude podjetjem v okviru tega javnega 
razpisa podeljujejo po pravilih državnih pomoči, razen 
finančnih spodbud za velika podjetja za pripravo projek-
tne dokumentacije in izvedbo energetskega pregleda, 
ki se podeljujejo po pravilih »de minimis«. Ostalim upra-
vičencem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih 
o subvencijah.

Merila in vsi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upra-
vičenci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so ob-
javljeni v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na sple-
tni strani sofinancerja: »http://www.elektro-energija.si/« 
v rubriki Razpisi 2014.

6. Višina sofinanciranja in rok za izvedbo
Višina finančne spodbude za posamezen projekt se 

določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude 
zahtevanih sredstev, prijavljenih upravičenih stroškov 
glede na velikost podjetja/status sub jekta, z upošteva-
njem predvidenega prihranka energije in omejitve naj-
višje možne stopnje sofinanciranja.

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne 
sme:

– presegati 30 % vrednosti upravičenih stroškov 
projekta za velika podjetja ter v primeru pogodbenega 
sofinanciranja investicij;

– presegati 40 % vrednosti upravičenih stroškov 
projekta za srednja podjetja;

– presegati 50 % upravičenih stroškov projekta za 
mala in mikro podjetja ter občine in druge sub jekte.

Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo dolo-
čila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 
6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. 
Osnovna merila za določanja velikosti so število zapo-
slenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja.

Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini 
najmanj 25 % upravičenih stroškov, ki ne smejo predsta-
vljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali subven-
cij. Ta zahteva ne velja za javni sektor.

Sredstva, ki predstavljajo nepovratne finančne 
spodbude, predstavljajo sredstva, ki jih zbirajo doba-
vitelji energije ter toplote in sistemski operaterji distri-
bucijskih omrežij (v nadaljevanju sredstva za izplačilo 
spodbud). Sofinancer lahko glede na okoliščine poteka 
razpisa in število prejetih prijav upravičencem do sred-
stev izplača sorazmerno nižjo vrednost finančne spod-
bude oziroma zahteva povrnitev sorazmernega deleža 
že plačane spodbude.

Višina sofinanciranja ne sme presegati 
50.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja ne sme presegati 46,54 EUR 
nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno MWh ener-
gije, za posamezen projekt.

V primeru, da prijavitelj poda vloge za več ukrepov, 
se vsak ukrep obravnava posebej, kot ločen projekt, vi-
šina nepovratne finančne spodbude pa mora biti skladna 
z določili Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.

Projekt se mora izvesti in zaključiti najkasneje do 
31. 12. 2014. Podaljšanje je izjemoma mogoče, vendar 
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največ do konca meseca februarja 2015, o čemer bo 
na podlagi prejete upravičenčeve vloge za podaljšanje, 
odločala Elektro energije d.o.o.. Izplačila za zahtevke, 
posredovane po tem datumu, razen kadar bi bil zahte-
vek poslan naknadno zaradi okoliščin, na katere upravi-
čenec ni imel vpliva (okoliščine izven sfere upravičenca) 
in ob soglasju sofinancerja, niso več mogoča.

Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj dolžan 
sofinancerju povrniti morebitno nastalo škodo oziroma 
stroške obravnave vloge.

7. Izplačilo nepovratne finančne spodbude
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upra-

vičencu skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi po-
godbe o sofinanciranju, ki je sklenjena na podlagi sklepa 
o odobritvi sofinanciranja ter na podlagi pravočasno 
poslanega zahtevka za izplačilo, kateremu so priložena 
vsa dokazila o izvedbi in zaključku projekta, kot je to 
zahtevano v razpisni dokumentaciji.

8. Postopek oddaje vlog
Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis 

od naslednjega dne po objavi tega javnega razpisa da-
lje, vendar najkasneje do 9. 5. 2014 do 14. ure.

Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami 
javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Slednja na-
tančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo 
vloge. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse 
v celoti izpolnjene predpisane obrazce in priloge ter 
izpolnjuje druge zahteve iz tega javnega razpisa in raz-
pisne dokumentacije.

Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jezi-
ku in oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti označena na 
način, kot navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravil-
no označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na 
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Ele-
ktro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljub ljana, 
bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti.

Datum odpiranja je 12. 5. 2014. Na odpiranje vlog, 
ki ni javno, bodo uvrščene vse vloge, ki bodo na opisan 
način dostave prispele v vložišče sofinancerja pravilno 
označene in zaprte, in sicer najkasneje zadnji delovni 
dan pred odpiranjem vlog, to je 9. 5. 2014 do 14. ure.

Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo 
odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do porabe 
sredstev. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je 
mogoča od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro. Ne-
pravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene 
na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
sofinancerja: »http://www.elektro-energija.si/« v rubriki 
Razpisi. Dodatne informacije se dobijo z zahtevkom, 
oddanim na spletnih straneh Elektro energije d.o.o., 
rubrika Razpisi 2014.

Elektro energija, d.o.o.

 Ob-1976/14

V okviru finančnih mehanizmov EGP in Norveške 
je bil vzpostavljen Program za NVO v Sloveniji. Pro-
gram omogoča dostop do finančnih sredstev, usmer-
jenih v krepitev zmogljivosti nevladnega sektorja ter 
spodbujanju prispevka NVO k socialni pravičnosti, de-
mokraciji in trajnostnemu razvoju. Vrednost programa 
znaša. 1.875.000 evrov, od tega je skladu za projekte 
NVO namenjenih 1.593.750 evrov.

28. marca 2014 je bil objavljen drugi javni razpis, in 
sicer za male projekte NVO, kjer je na voljo 340.184,00 
evrov. Podprti bodo projekti na naslednjih vsebinskih 
področjih:

– Demokracija
– Človekove pravice
– Socialna enakost
– Otroci in mladostniki
– Varstvo okolja
– Zagotavljanje blaginje in socialne pravice.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom, Smer-

nice za prijavitelje projektnih predlogov in prijavni obraz-
ci so na voljo na spletni strani: http://www.norveski.nvo-
sklad.si/.

Rok za prejem projektnih prijav je 30. maj 2014, 
do 12. ure.

Upravljavec sklada za NVO bo v prvem tednu aprila 
2014 organiziral delavnice za pomoč pri pripravi prijav 
na razpis. Datumi in kraji delavnic so objavljeni na ome-
njeni spletni strani.

Regionalni Center za okolje  
za vzhodno in srednjo Evropo

 Ob-2053/14

Na podlagi:
– petega odstavka 66. b člena Energetskega zako-

na (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 
110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl. US, 51/04, 118/06, 9/07 
– popr., 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12, 94/12) in 
550. člena Energetskega zakona – EZ -1 (Uradni list 
RS, št 17/14);

– Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri 
končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 57/11),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – 
ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13);

– Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energi-
je in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 
89/08, 25/09, 58/12) ter

– v primeru sofinanciranja po pravilih o državnih 
pomočeh: sheme državne pomoči »Spodbujanje učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
– regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X) 
(UL 2012, C 51, str. 41);

– v primeru sofinanciranja po pravilih o pomočeh 
»de minimis«: sheme »de minimis« Spodbujanje učin-
kovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – 
svetovalne storitve, št. priglasitve: M001-5186773-2007;

– Programa velikih zavezancev za zagotavljanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjenega z 
odločbo Eko sklada j.s. št. 3600-5/2013-3 z dne 29. 11. 
2013 (v nadaljevanju »Program velikih zavezancev«);

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljublja-
na (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis PETROLURE/2014/R1
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo 

energetsko učinkovitost
1. Namen in predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih 

finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) 
za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih na območju Republike 
Slovenije, če gre za izvedbo enega od naslednjih ukre-
pov:

– izvedba energetskih pregledov (v nadaljevanju: 
U5),

– programov informiranja in ozaveščanja (v nada-
ljevanju: U10).

Za projekt se šteje ena zaključena celota posame-
znega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, 
časovna, finančna in funkcionalna povezanost.
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2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu in 
pravila podeljevanja spodbud

2.1. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednje ose-

be (v nadaljevanju vlagatelji):
– občine, ki imajo v skladu s 66. členom Energet-

skega zakona za izvajanje programov učinkovite rabe 
energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lo-
kalni energetski koncept;

– drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, 
ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno 
s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);

– podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, prav-

na oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali 
lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Prido-
bitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi 
pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti 
zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zave-
zanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 
(Uradni list RS, št. 117/06, s sprem. in dop.).

V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi su-
bjekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za pod-
jetja (opravljanje tržne dejavnosti).

2.2. Pravila podeljevanja spodbud
2.2.1. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki 

predstavljajo ukrep U10
Nepovratne finančne spodbude za izvajanje progra-

mov informiranja in ozaveščanja se podeljujejo v skladu 
s pravili o državnih pomočeh, pomočeh »de minimis« 
ter subvencijah, kot to določa Pravilnik o spodbujanju 
URE in OVE. Pri tem je potrebno upoštevati predvsem 
naslednje:

– majhnim in srednjim podjetjem se finančne spod-
bude podeljujejo po pravilih o državnih pomočeh razen 
v primerih iz naslednje alineje;

– majhnim in srednjim podjetjem se finančne spod-
bude podeljujejo po pravilih »de minimis«, če gre za 
sofinanciranje njihovega lastnega dela;

– velikim podjetjem se finančne spodbude podelju-
jejo po pravilih »de minimis«;

– občinam se finančne spodbude podeljujejo po 
pravilih o subvencijah, razen v primerih iz naslednje 
alineje;

– kadar je program informiranja in ozaveščanja, ki 
ga prijavlja občina, namenjen enemu ali več določenim 
podjetjem (tudi kadar so ta podjetja izbrana na javnih 
razpisih), se nepovratne finančne spodbude podeljujejo 
po pravilih »de minimis«, kadar gre za velika podjetja 
oziroma po pravilih o državnih pomočeh, kadar gre za 
majhna in srednja podjetja;

– drugim subjektom (javni skladi, javne agencije, 
ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge 
verske skupnosti) se finančne spodbude podeljujejo po 
pravilih »de minimis«, razen izjemoma v primerih iz na-
slednje alineje;

– drugim subjektom se finančne spodbude podelju-
jejo po pravilih o subvencijah, če gre za dejavnost, ki si 
ne izvaja kot tržna dejavnost (t.j. kadar drugi subjekti ne 
izvajajo te dejavnosti na trgu);

– kadar je določen drugi subjekt izbran kot izvajalec 
(javno naročilo) programa informiranja in ozaveščanja 
za občino in se ta izvajalec prijavi na razpis, je potrebno 
upoštevati, ali je a) publika točno določeno podjetje ozi-
roma več podjetij ali pa b) publika ni točno določena- v 
primeru a) se uporabljajo pravila o državnih pomočeh 
(mala in srednja podjetja) oziroma »de minimis« (velika 
podjetja), v primeru b) pa pravila o subvencijah; izvaja-
lec informiranja in ozaveščanja torej za občino izvaja 

projekt informiranja in ozaveščanja in za opravljeno 
storitev prejme plačilo.

2.2.2. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki 
predstavljajo ukrep U5

V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE 
se sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa izvaja:

– po pravilih za dodeljevanje subvencij, kadar se 
finančne spodbude za občine in druge subjekte,

– po pravilih za podeljevanje državnih pomoči, ka-
dar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki pred-
stavljajo mikro/mala in srednja podjetja,

– po pravilih »de minimis« za velika podjetja.
3. Pogoji za kandidiranje
3.1. Splošni pogoji
Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev 

finančne spodbude mora biti skladen s predmetom jav-
nega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo 
biti v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov ener-
gije pri končnih odjemalcih, Pravilnikom o spodbujanju 
URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo.

Državne pomoči oziroma pomoči po pravilih »de 
minimis« se ne dodeljujejo za dejavnosti navedene v 
5. oziroma 16. členu Pravilnika o spodbujanju URE in 
OVE.

Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude 
za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati, 
prav tako pa do tega trenutka ni bilo podano zavezujo-
če naročilo opreme oziroma izvajanja storitev zunanjih 
izvajalcev.

Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; dolo-
čen začetek in konec ter rok za izvedbo projekta.

Vlagatelj mora v vlogi prikazati zaključeno finančno 
konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti sredstva za 
vse neupravičene stroške ter upravičene stroške v delu, 
ki jih ne krije sofinancer. V kolikor se v postopku obrav-
nave vloge ugotovi, da so neupravičeni stroški višji kot 
tisti, ki jih je predvidel vlagatelj ali da se višina finančne 
spodbude dodeli v nižjem deležu, kot ga je predvidel 
vlagatelj, mora vlagatelj zagotoviti sredstva tudi za po-
večane neupravičene stroške oziroma za povečan delež 
upravičenih stroškov.

Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega raz-

pisa,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugo-

tovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne sto-
ritve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v 
vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež 
sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno 
stopnjo,

– o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo na-
ziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca 
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji,

– o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste 
upravičene stroške,

– da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izva-
jati ter da ni naročil opreme oziroma storitev zunanjih 
izvajalcev.

Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti 
tudi naslednjo podpisano izjavo:

– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu 
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insol-
ventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list 
RS, št. 126/07, s spremembami in dopolnitvami);

– da zoper njega ni uveden postopek prisilne porav-
nave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;

– da ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi dr-
žavne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom 
o preprečevanju korupcije,
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– da ob oddaji vloge za dodelitev spodbude ni 
v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih 
družb v težavah.

Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje mora pre-
dložiti tudi izjavo da investicije, pred izdajo potrdila o 
izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo 
členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupin-
skih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008), ni 
začel izvajati.

Sofinancer lahko od vlagatelja kadarkoli zahteva 
tudi druge izjave, s katerimi vlagatelj zagotavlja resnič-
nost dejstev, ki so pomembna za kandidiranje na razpisu 
oziroma izplačilo finančnih spodbud.

Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer, 
v primeru kršitve navedb, odstopi od pogodbe o sofi-
nanciranju ter zahteva vrnitev že izplačanih finančnih 
spodbud skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do dne vračila.

Ta razpis ne velja za naprave, katerih upravljavec 
mora pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih pli-
nov v skladu s predpisi, ki urejajo trgovanje s pravicami 
do emisije toplogrednih plinov.

Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko 
izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec (če 
gre za projekt, ki predstavlja ukrep U10 mora biti izvaja-
lec s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov 
energije ter iz drugih področij delovanja – npr. udeležba 
na seminarjih, izobraževanjih, izvedba izobraževanj na 
zadevnem področju). Javni naročniki morajo pri izbi-
ri izvajalca upoštevati določbe zakona, ki ureja javno 
naročanje. Vlagatelji, ki niso javni naročniki, morajo za 
naročila blaga in storitev pridobiti najmanj 3 ponudbe 
različnih izvajalcev, prav tako pa mora vlagatelj izbor po-
nudnika ustrezno utemeljiti. Ponudbe predstavljajo del 
dokumentacije, ki jo vlagatelji priložijo k vlogi. V primeru, 
da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan 
priložiti utemeljeno pisno obrazložitev.

Če gre za projekt, ki predstavlja ukrep U5 mora biti 
predmet projekta nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi 
pogoji.

Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2015. 
Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, ra-
zen kadar bi bil zahtevek poslan naknadno zaradi oko-
liščin, na katere upravičenec ni imel vpliva (okoliščine 
izven sfere upravičenca) in ob soglasju sofinancerja, 
niso več mogoča.

V kolikor se ugotovi, da sofinanciranje presega naj-
višjo višino financiranja iz javnih sredstev, ki je določena 
z zakonodajo, vlagatelj do presežnih sredstev ne bo 
upravičen oziroma jih bo moral vrniti skupaj z zamudni-
mi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila, skladno 
z devetim odstavkom 4. točke.

Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge 
za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem 
dokumentacije ali na drug način preveriti namensko 
porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije 
in izvedbe projekta z določili javnega razpisa, pogodbe 
o sofinanciranju in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi 
spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinancira-
nja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sred-
stev in kršitev predpisov ali določil pogodbe o sofinan-
ciranju, je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti 
vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva nakazila do dne vračila.

Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od 
vlagatelja različna oseba (npr. naročnik pri pogodbenem 

financiranju projekta), je dolžan vlagatelj posredovati 
sofinancerju na njegovo zahtevo o tej osebi vse podat-
ke, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih 
sredstev.

Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi 
vloge na javni razpis, pred izdajo sklepa in podpisom po-
godbe o sofinanciranju ter ob izplačilu sredstev. Kolikor 
se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso 
izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana 
oziroma vlagatelj ne bo upravičen do izplačila nepovra-
tnih sredstev.

Kolikor vlagatelj postane upravičenec do sofinan-
cerjevih nepovratnih sredstev mora pri izvajanju projekta 
zagotoviti ustrezno označitev sofinanciranih projektov v 
skladu z Navodili za prejemnike sredstev Petrolovega 
Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih, ki so objavljena 
na http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije/
objavljeni-razpisi.

3.2. Posebni pogoji
Za določanje višine prihrankov se uporabljajo nor-

mativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 4/10, Uradni list RS, št. 62/13, v nadaljevanju: 
Pravilnik) ali meritve, ki temeljijo na spremljanju pora-
be, (v metodologiji navedene normirane vrednosti se 
smiselno uporabljajo tudi za subjekte, za katere niso 
izrecno navedene).

3.2.1. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki 
predstavljajo ukrep U5

Izvajanje energetskega pregleda in končno poro-
čilo o izvedenem energetskem pregledu morata biti v 
skladu z zadnjo objavljeno (april 2007) Metodologijo 
izdelave energetskega pregleda Ministrstva za okolje 
in prostor (v nadaljevanju: Metodologija) in z Navodili o 
izdelavi poročila o izvedenem energetskem pregledu, 
ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Energetski 
pregled mora ustrezati kriterijem razširjenega energet-
skega pregleda. Končno poročilo o izvedenem energet-
skem pregledu predstavljata poročilo v obliki in obsegu, 
kot ga zahteva Metodologija, in predstavitev energet-
skega pregleda v obliki, kot je predpisana v Navodilu 
za izdelavo končnega poročila. Za svetovalno storitev 
izvedbe energetskega pregleda objekta na isti lokaciji 
se odobri finančna spodbuda po preteku najmanj pet 
let od zaključka prejšnjega energetskega pregleda, ne 
glede na to, ali je ta energetski pregled predstavljal 
razširjen pregled.

3.2.2. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki 
predstavljajo ukrep U10

Projekt informiranja in ozaveščanja mora biti skla-
den s strateškimi dokumenti dolgoročnega razvoja, ki so 
objavljeni na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor, in sicer z instrumenti Nacionalnega akcijske-
ga načrta za energetsko učinkovitost 2008–2016 (AN 
URE) oziroma s programi in ukrepi, navedenimi v Na-
cionalnem akcijskem načrtu za obnovljive vire energije 
2010-2020 (AN OVE). Skladnost projekta z instrumenti/
programi/ukrepi mora biti kvalitetno in jasno in logično 
predstavljena. Prav tako mora projekt podpirati prenos 
ali izvajanje direktiv EU.

Končno poročilo o izvedenem projektu predstavlja 
poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Navodilo za 
izdelavo končnega poročila, ki je priloga 1 k Pogodbi o 
sofinanciranju.

Ukrep se nanaša na informativne in ozaveščevalne 
dejavnosti za učinkovito rabo energije in obnovljive vire 
energije. Te dejavnosti vključujejo:
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– informiranje in motiviranje gospodarske družbe 
za uvajanje energetskega menedžmenta in uporabo 
sodobnih energetskih tehnologij za učinkovitejšo rabo 
energije;

– informiranje in motiviranje lokalne skupnosti za 
učinkovito rabo energije v stavbah;

– informiranje potencialnih investitorjev o naprednih 
energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, 
kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije in drugih ob-
novljivih virov energije;

– promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih vire 
energije v izobraževalnih programih za podjetja;

– informiranje in motiviranje gospodinjstev in uprav-
nikov več stanovanjskih stavb za učinkovito rabo ener-
gije v stanovanjskih stavbah.

Dejavnost mora biti ustrezno organizirana s progra-
mom, ki mora trajati najmanj štiri ure. O poteku dejav-
nosti je treba voditi evidenco o obravnavani vsebini, se-
znamu slušateljev in oceni njihove porabe energije, ki se 
da pokazati ali dokazati. V ta namen je potrebno izpolniti 
obrazec, ki je objavljen na spletni strani sofinancerja.

Pri navedenih aktivnostih velja naslednji dodatni 
pogoj:

– za delavnice oziroma dogodke je minimalna ude-
ležba na skupinskem dogodku najmanj 10 slušateljev 
na dogodek.

Do sredstev bodo upravičeni le tisti projekti, ki bodo 
imeli ob izpolnjevanju drugih pogojev razpisa, kakovo-
sten načrt za izvedbo predlaganih aktivnosti projekta, 
jasen in razčlenjen finančni načrt ter realne in potrebne 
stroške za izvedbo projekta.

Letni prihranek končne energije zaradi izobraževal-
nih in informativnih dejavnosti se izračuna na podlagi 
naslednje formule:






   += 






   ⋅+⋅= 












Pri tem pomeni:
PKEizobraževanje – prihranek končne energije [kWh/leto] 

zaradi izvajanja izobraževanja, informiranja in ozave-
ščanja na področju učinkovite rabe energije;

E – poraba električne energije [kWh/leto] v podjetju 
ali gospodinjstvu oziroma v primeru udeležbe upravnika 
stavb poraba gospodinjstev, ki živijo v večstanovanjskih 
stavbah, v zadnjem letu pred udeležbo na izobraževa-
nju;

G – poraba goriva [kWh/leto] v podjetju ali gospo-
dinjstvu v zadnjem letu pred udeležbo na izobraževanju 
ali, pri udeležbi upravnika stavb, poraba gospodinjstev, 
ki živijo v večstanovanjskih stavbah, ki jih upravlja uprav-
nik; če ni podatka, se upošteva normirana vrednost, ki je 
68 GJ na gospodinjstvo;

f – faktor prihranka energije zaradi izobraževanja, 
ki upošteva, da se že samo s t. i. mehkimi ukrepi, to je 
sprememba obnašanja, doseže 10-odstotni prihranek 
energije – normirana vrednost je 0,1.

Letno zmanjšanje emisij CO2 zaradi izobraževal-
nih in informativnih dejavnosti se izračuna na podlagi 
naslednje formule:
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   ⋅+⋅= 












Pri tem pomeni:
efEL –  emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri pro-

izvodnji električne energije v elektrarnah (glej razpredel-
nico Emisijski faktorji),
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efG: emisijski faktor (povprečen) [kgCO2/kWh] za 
gorivo v industriji, storitvenem sektorju in gospodinjstvih 
(glej razpredelnico Emisijski faktorji), upošteva se sek-
tor, iz katerega je udeleženec izobraževanja.

Emisijski faktorji za določanje zmanjšanja emisij 
ogljikovega dioksida

 

 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja
Skupna višina sredstev za finančne spodbude za 

projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 
70.000,00 EUR. Od tega skupna višina sredstev za 
finančne spodbude za ukrepe U5 znaša 20.000,00 UE, 
za ukrepe U10 pa 50.000,00 EUR.

Višina finančne spodbude za posamezen projekt se 
določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude 
zahtevanih sredstev, prijavljenih upravičenih stroškov 
glede na velikost podjetja/status subjekta, z upošteva-
njem doseženega prihranka energije in omejitve najvišje 
možne stopnje sofinanciranja.

Višina sofinanciranja posameznega projekta ne 
sme:

– presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov 
projekta za velika podjetja ter v primeru pogodbeništva;

– presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov 
projekta za srednja podjetja;

– presegati 50% upravičenih stroškov projekta za 
mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte.

Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo do-
ločila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z 
dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. 
Osnovna merila za določanja velikosti so število zapo-
slenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja.

V primeru podjetij, ki v skladu s Prilogo I k Uredbi 
Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, ob-
javljeni v UL L 214, 9. 8. 2008, predstavljajo partnerska 
ali povezana podjetja, se upoštevajo skupni podatki za 
izračun velikosti podjetja v skladu s 6. členom navede-
ne priloge.

Upravičeni stroški so navedeni pri posameznem 
ukrepu. Upravičen strošek za oba ukrepa pa predstavlja 
davek na dodano vrednost (v nadaljevanju »DDV«) za 
vlagatelje, ki si DDV ne morejo odbiti kot vstopni DDV.

Neupravičeni stroški pri obeh ukrepih so:
– dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od 

podanih omejitev upravičenih stroškov,
– ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni 

stroški,
– DDV za osebe, ki si DDV lahko odbijejo kot vsto-

pni DDV ter drugi davki.
Zamenjava načrtovane opreme in storitev v okviru 

upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe 
o sofinanciranju. Zamenjava je možna za enakovredno 
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ali boljšo opremo ali storitev, ki izpolnjuje pogoje tega 
razpisa. O zamenjavi načrtovane opreme in storitev v 
okviru upravičenih stroškov upravičenec seznani sofi-
nancerja.

Če je projekt že financiran iz drugih sredstev dr-
žavnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v na-
daljevanju: javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo 
sredstva v višini, ki ne sme presegati razlike med že 
podeljenimi sredstvi in najvišjo možno stopnjo sofinan-
ciranja po zakonodaji.

Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih 
iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemu-
doma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev.

Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v vi-
šini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo 
predstavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali 
subvencij.

Sredstva, ki predstavljajo nepovratne finančne 
spodbude, predstavljajo sredstva, ki jih zbirajo doba-
vitelji energije ter toplote in sistemski operaterji distri-
bucijskih omrežij na podlagi 67. člena Energetskega 
zakona (v nadaljevanju sredstva za izplačilo spodbud). 
Če sofinancer ne bo prejel sredstev za izplačilo spodbud 
v višini, kot so določena s Programom velikih zavezan-
cev, lahko upravičencem do sredstev izplača sorazmer-
no nižjo vrednost finančne spodbude oziroma zahteva 
povrnitev sorazmernega deleža že plačane spodbude.

4.1. Upravičeni stroški in omejitve sofinanciranja 
za ukrep U5:

Upravičen strošek je:
– izvedba razširjenega energetskega pregleda.
Posebne omejitve sofinanciranja:
– višina sofinanciranja posameznega projekta ne 

sme presegati:
– 4.000,00 EUR za javni in storitveni sektor,
– 4.000,00 EUR za industrijo,

– višina sofinanciranja posameznega projekta ne 
sme presegati 15,00 EUR nepovratnih sredstev za vsa-
ko prihranjeno MWh energije,

– najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta 
mora znašati najmanj 3.000,00 EUR.

4.1.2. Upravičeni stroški in omejitve sofinanciranja 
za ukrep U10:

Upravičen strošek je:
– organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih pri-

reditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle 
mize, konference, razstave, natečaji, ipd.).

Posebne omejitve sofinanciranja:
– višina sofinanciranja posameznega projekta ne 

sme presegati 10.000,00 EUR,
– višina sofinanciranja posameznega projekta ne 

sme presegati 15,00 EUR nepovratnih sredstev za vsa-
ko prihranjeno MWh energije,

– višina sofinanciranja posamezne delavnice ali do-
godka ne sme presegati 2.500,00 EUR na posamezno 
delavnico ali dogodek.

– projekti, katerih višina sofinanciranja po pravilih, 
ki so določena v tem odstavku, ne bi dosegla višine 
sofinanciranja vsaj 2.500,00 EUR, se ne sofinancirajo.

5. Priprava in popolnost vlog
Vsaka vloga mora vsebovati:
– obrazec »Vloga«;
– fotokopijo pooblastila ali drugega dokumenta iz 

katerega izhaja pooblastilo za vložitev vloge na javni 
razpis (če podpisnik ni zakoniti/statutarni zastopnik;

– akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokal-
ne skupnosti);

– izpisek iz Ajpesa (ne velja za samoupravne lokal-
ne skupnosti);

– tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki 
jih bodo izvajali različni izvajalci, z navedbo izbora ustre-
znega ponudnika oziroma v primeru, kadar treh ponudb 
ni bilo mogoče pridobiti, utemeljeno pisno obrazložitev 
(velja za osebe, ki niso javni naročniki);

– besedilo javnega razpisa za vsako predvideno 
storitev ali izjavo, da izvajalec je oziroma bo izbran v 
skladu s pravili o javnem naročanju, ki je del Obrazca št. 
1- jamstva prijavitelja (velja zgolj za javne naročnike in v 
primeru, če je to v skladu z zakonom potrebno);

– obrazec »Vzorec pogodbe o sofinanciranju PE-
TROLURE/2014/R1«;

– zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile (scan 
podpisanega izvoda) podpisane vloge in vseh obrazcev 
ter prilog v pdf formatu.

Dodatne priloge, ki jih mora vsebovati vloga za 
ukrep U5:

– odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energet-
skega koncepta (velja samo za samoupravne lokalne 
skupnosti v primeru prijave na ukrep U5),

– sklenjena pogodba med partnerjema (zgolj v pri-
meru pogodbeništva, v primeru prijave na ukrep U5).

Sofinancer ima kadarkoli pravico od vlagatelja zah-
tevati predložitev uradnega potrdila o poravnanih davč-
nih obveznostih do Republike Slovenije.

Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti 
izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpol-
njuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa 
in dokumentacije za prijavo.

Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na 
obrazcih, ki so dostopni na spletni strani sofinancerja 
(http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-
-ove/objavljeni-razpisi-2014), oziroma, ki jih prejme na 
podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: 
petrolure@petrol.si. Obrazci za oba ukrepa se razlikujejo. 
Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev 
upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem 
obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec 
izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo ra-
čunalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam 
sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar 
pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomen-
sko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

Vsi dokumenti, ki jih obsega vloga za sofinancira-
nje, morajo biti izdelani v slovenskem jeziku. Dokumen-
tom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jezi-
ku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V 
primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in 
tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod 
v slovenskem jeziku.

Vsi obrazci, ki so del razpisne dokumentacije (Obra-
zec št. 1 – Vloga in Obrazec št. 2 – Vzorec pogodbe o 
sofinanciranju), morajo biti lastnoročno podpisani in ži-
gosani oziroma parafirani na za to označenih mestih. 
Vsa ostala dokumentacija, ki jo bo vlagatelj smiselno 
priložil k prijavi, mora biti vsaj parafirana.

V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko 
verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna ver-
zija vloge.

V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projek-
tov, mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo. Sa-
mostojna vloga za ukrep U5 predstavlja izvedbo enega 
ukrepa na enem objektu.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri 
mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom 
»Vloga – Ne odpiraj, javni razpis PETROLURE/2014/
R1, UKREP: U5 / U10. Nepravilno označene ali odprte 
ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo 
sofinancer vrnil pošiljatelju.
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Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja 
(osebno, po pošti ipd.) od 2. 4. 2014 dalje in najkasneje 
do 30. 4. 2014 oziroma do obvestila o porabi sredstev. 
Prej ali kasneje dostavljene vloge se neodprte vrnejo 
pošiljatelju.

Šteje se, da je priporočeno pošiljko sofinancer pre-
jel oziroma da je vloga dostavljena v trenutku oddaje 
priporočene pošiljke.

6. Postopek obravnave vlog
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge bo odpi-

rala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija 
(v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, vsako 
delovno sredo in petek, do objave zaključka javnega 
razpisa. Za prvo odpiranje vlog veljajo glede preverjanja 
popolnosti vlog enaka pravila kot za posamezno odpira-
nje vlog, kot sledi v nadaljevanju.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse 
pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na 
način dostave prispele na naslov sofinancerja. Vsako 
sredo bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja 
prispele od srede do nedelje v preteklem tednu. Vsak 
petek bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja 
prispele v ponedeljek in torek v istem tednu. Vloge se 
bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Osebna dosta-
va vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka 
do petka med 8. in 14. uro. Nepravilno označene ali 
odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in 
jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne1, bodo 
pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 
dneh. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navede-
nem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so 
pomanjkljivosti odpravljene. Vloge, ki ne bodo pravoča-
sno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnitev 
formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Vloge ne 
smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg iz-
vedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje 
vlog (način odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno 
uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog.

7. Način izbire projektov za dodelitev finančnih 
spodbud

Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu 
prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dode-
ljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki 
so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče 
dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih 
glede na upravičene stroške.

Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega poobla-
ščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse 
pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom 
na podlagi odločitve komisije. Zoper sklep ima vlagatelj 
pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. 
Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi ka-
terih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti 
postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi 
odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena 
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je 
bila dodeljena pravica do finančne spodbude.

Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 
roku 90 dni od prejema popolne vloge. Sofinancer in 
upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju 
projekta na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi 
nepovratnih sredstev. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o 
dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v 
roku 8 dni od dokončnosti sklepa pristopiti k podpisu 

1 Kot nepopolna se šteje tudi vloga, ki ni podpi-
sana/žigosana ali parafirana, kot to zahteva 6. odstavek 
5. točke tega javnega razpisa.

pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za 
pridobitev finančne spodbude in do sredstev ne bodo 
upravičeni.

8. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud
Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v 

nadaljevanju: prejemnik) na podlagi zahtevka za sofi-
nanciranje, ki je sestavni del Priloge 2 k Pogodbi o sofi-
nanciranju, in mora vključevati tudi:

– seznam preverjenih računov in računov s specifi-
kacijo (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe 
projekta, če iz podatkov na računu oziroma posameznih 
verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za 
izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja dru-
gače);

– dokazila o plačilu celotnega računa (fotokopije 
plačane položnice –univerzalnega plačilnega naloga 
(UPN), potrdila (spletne) banke o opravljeni transakciji, 
blagajniški prejemek, itd.; izjava izvajalca ne šteje kot 
dokazilo o plačilu računa);

– v primeru, da je bil za isto naložbo dodeljen tudi 
kredit Eko sklada, dokazila o nakazilu dodeljenega kre-
dita;

– končno poročilo izvedenega projekta s predvide-
nimi prihranki energije s predstavitvijo projekta;

– originalno izjavo o zaključku naložbe, ki se nahaja 
na obrazcu št. 3 in ki jo za vsak izvedeni ukrep, za ka-
terega je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovra-
tne finančne spodbude, podpišeta prejemnik pravice do 
nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki 
pravice do nepovratne finančne spodbude skladno z od-
ločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spod-
bude) in izvajalec posameznega ukrepa;

– fotografije izvedene aktivnosti ter fotografije, ki 
označujejo pravilno označevanje projekta;

– drugo dokumentacijo (smiselno glede na pri-
javljeni ukrep, namen), ki jo sofinancer utemeljeno 
zahteva.

Znesek izplačila se uskladi s predloženim raču-
nom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izpla-
čilo sredstev se bo izvršilo glede na dejansko izkazane 
upravičene stroške, ki se povrnejo upravičencu največ 
v odobrenem deležu sofinanciranja.

Izplačilo spodbude se izvede v 60 dneh po prejemu 
zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni 
račun upravičenca. V primeru nezadostne višine zbranih 
sredstev za izplačilo spodbud v posameznem mesecu, 
se te izplačajo naknadno, ob prvem naslednjem prilivu 
sredstev na račun, ki je namenjen zbiranju teh sred-
stev, po vrstnem redu prejetja zahtevkov za izplačilo 
spodbude.

9. Drugo
Kot del razpisnih pogojev se štejejo tudi tipska po-

godba, vloga ter drugi obrazci, na katere se sklicuje ta 
razpis. Vlagatelj prevzema vsa jamstva in obveznosti, ki 
so navedene v teh dokumentih.

Sofinancer lahko kadarkoli pozove vlagatelja, da 
poda pojasnitve vloge ali predloži druge izjave.

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-na-
slovu: petrolure@petrol.si. Vprašanja je potrebno po-
slati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom 
za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni 
strani: www.petrol.si.

Petrol d.d., Ljubljana

Št. 122-3/2014-302 Ob-1932/14

Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi 
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za 
leto 2014 (Uradni list RS, št. 12/14) in Pravilnika o po-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 21 / 28. 3. 2014 / Stran 917 

stopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov 
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 35/05), naslednji

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja 

socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec 
za leto 2014

I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja 
javni razpis za izbor projektov in programov s področja 
socialnega varstva.

II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi preprečevanja zasvojenosti
4. Programi za otroke in mladino
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva vsebujejo
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri 
ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih 
posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsak-
danje življenje,

– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki 
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabni-
kom posameznih zdravstvenih storitev,

– programe invalidskih društev in druge programe 
za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti inva-
lidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov).

2. Programi za starejše vsebujejo
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja 

socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih 

opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije 

na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za samopo-

moč.
3. Programi preprečevanja zasvojenosti vsebujejo
– programe za vzpodbujanje zdravega odnosa do 

sebe in okolja v vrtcih in šolah,
– programe ustvarjalnega preživljanja prostega 

časa,
– programe, namenjene informiranju občanov 

o razširjenosti problema zasvojenosti v občini, prepo-
znavanju odvisnosti, možnostih zdravljenja ipd.

– reševanje socialnih stisk v zvezi s problemom 
zasvojenosti z različnimi vrstami drog.

4. Mladinski programi vsebujejo
– programe s socialno tematiko, namenjene otro-

kom in mladini za njihovo vključevanje v življenje in 
dogajanje v občini.

III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so registri-

rana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB2),

– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
socialnega varstva, ob pogoju, da:

a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na 
območju občine ne glede na sedež, če je program zasta-
vljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine 
Slovenj Gradec,

b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na 
področju socialno varstvenih dejavnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva,

d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih dejavnosti,

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju,

f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in ima-
jo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih 
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz 
drugih virov.

Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih organiza-

cij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema 
invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja so-
cialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih 
treh področij tega razpisa.

– Za področje programov za starejše se lah-
ko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj 
v 50 % predstavlja populacijo, starejšo od 65. let.

– Za področje mladinskih programov se lahko prija-
vijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade 
do 27. leta starosti.

– Za področje preprečevanja zasvojenosti ima-
jo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo 
v občini. Razpisana sredstva niso namenjena progra-
mom zdravljenja zasvojenosti.

Vsi prijavljeni programi, posebno pa še programi, 
opredeljeni v prvi alineji, ne smejo biti sestavni del re-
dnega delovanja posameznega prijavitelja in morajo kot 
taki občini doprinesti neko dodano vrednost v smislu iz-
vajanja socialnih programov. Kolikor bo ugotovljeno, da 
prijavljeni program ne bo vseboval te dodane vrednosti 
oziroma ne bo izpolnjeval katerega izmed meril in krite-
rijev za dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo s sklepom 
avtomatično izločen.

VI. Orientacijska vrednost programov
Predvidena orientacijska vrednost vseh programov 

v letu 2014 je 20.699,00 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 5.696,00 EUR,
– programe pod točko 2: 5.239,00 EUR,
– programe pod točko 3: 3.446,00 EUR,
– programe pod točko 4: 6.318,00 EUR, pri čemer 

je znesek v vrednosti 4.418,00 EUR namenjen izvaja-
nju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec, 
znesek v višini 1.900,00 EUR pa izvajanju programov 
znotraj MKC Slovenj Gradec.

V. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko z datumom oddaje 22. 4. 2014 ali 
v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 
12. ure istega dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati 
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upo-
števala.

Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni 
razpis – za področje 1 (ali 2, 3 oziroma 4, odvisno za 
katero področje se ponudba podaja).

V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več 
programi na različna področja, mora biti ponudba po-
dana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več 
programov istega področja pa lahko združi v eni po-
nudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej 
izdelano ponudbo.

VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija 

na sedežu naročnika dne 25. 4. 2014.
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Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 

ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo. 
V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava 
izločena kot nepopolna.

VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki 
obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

VIII. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej 

objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 14. ure.

Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite 
na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj 
Gradec, tel. 02/881-21-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za 
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva 
v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2014 lahko naj-
dete tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec 
z naslovom http://www.slovenjgradec.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 410-41/2014 Ob-1933/14

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – 
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 
99/09 in 3/13), Odloka o proračunu Občine Krško za 
leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/12) in 35. člena Statu-
ta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo, 5/03 in 57/06, 47/10 in 90/11), objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih  

in častniških združenj, ki delujejo  
v javnem interesu v Občini Krško za leto 2014

I. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.

II. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov veteranskih in častniških združenj, ki so se izvajali 
v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključ-
ka tega razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti: izvaja-
nje letnih programov veteranskih in častniških združenj, 
ki delujejo na območju Občine Krško.

III. Upravičenci za dodelitev sredstev po tem raz-
pisu:

Na razpis se lahko prijavijo veteranska in častniška 
društva/združenja na območju Občine Krško, ki izpolnju-
jejo vse naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje 

v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od 
dneva objave tega razpisa,

– da sodelujejo z organi Občine Krško in jih obve-
ščajo o svojih aktivnostih,

– da so programi za udeležence brezplačni oziroma 
ovrednoteni nepridobitno (vključujejo zgolj materialne 
stroške),

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo ak-
tivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini,

– da se povezujejo z zvezo ali združenji na nivoju 
države.

IV. Višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanci-

ranje delovanja in aktivnosti veteranskih in častniških 
združenj je 16.700,00 EUR na proračunski postavki 
1136, Dotacije organizacijam in društvom, v proračunu 
Občine Krško za 2014. Sredstva se delijo na podlagi 
meril, ki so sestavni del tega razpisa.

V. Rok za črpanje sredstev: rok za oddajo zah-
tevka za izplačilo odobrenih sredstev je 30. 11. 2014 
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 
Pogodbena sredstva se uporabljajo od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014.

VI. Pogoja in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavi-

telj sta:
– vsebina prijavljenega programa je v skladu 

s predmetom razpisa,
– vlagatelj je redno oziroma v celoti izpolnjeval svo-

je pogodbene obveznosti do Občine Krško.
2. Merila za izbor:

1. število članov s statusom,
2. program dela,
3. opisane in časovno opredeljene so vse aktiv-

nosti programa,
4. pri izvajanju programa sodelujejo tudi prosto-

voljci/prostovoljke,
5. program ima izdelano finančno konstrukcijo, 

iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja pro-
grama, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, 
delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev 
iz drugih virov.

Vsako posamezno merilo je ovrednoteno s točkami 
od 0 do 3. Če program prejme 0 točk pri 5. merilu, izpade 
iz nadaljnjega postopka.

Opozorilo:
Društvo lahko na tem razpisu sodeluje samo enkrat 

v letu 2014.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene pro-

grame in aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih 
virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko 
tega razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so mu bila 
odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati 
z istim programom in aktivnostmi za druga sredstva iz 
proračuna Občine Krško.

3. Način točkovanja:
Za vsa merila, ki so našteta zgoraj, bo točkovanje 

sledeče:

0 točk ne izpolnjuje (oz. ima najmanj članov)
1 točka slabo izpolnjuje
2 točki ne izpolnjuje v celoti

3 točke povsem izpolnjuje (oziroma ima največ 
članov)

Točkovanje za merilo 1 in 4 se opravi tako, da se 
društva primerjajo med seboj in dobi društvo z največ 
člani oziroma prostovoljci največ točk (3), društvo z naj-
manj člani oziroma prostovoljci pa najmanj točk (0).

4. Merila za dodelitev sredstev:
Maksimalno število doseženih točk je 15. Sofinan-

cirani bodo programi, ki bodo dosegli najmanj 5 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 5 točk
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju št. 5 – 

finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih sredstev 

proučila vse prijave ter jih ustrezno točkovala v skladu 
z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo 
imeli programi, ki bodo dosegli višje število točk. Komi-
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sija bo pri določitvi višine sredstev upoštevala dosežene 
točke, plan dela društva za leto 2014 ter preglednost 
finančnega plana za program dela društva v letu 2014. 
Ob upoštevanju vseh kriterijev, bo komisija pripravi-
la predlog za dodelitev sredstev.

VII. Vsebina vloge:
Vloga, na kateri se društva prijavijo na razpis, je 

sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zah-
tevane dokumentacije k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje 
osnovne podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in 
finančno ovrednotenje posameznih izvedenih program-
skih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo 
vse zahtevane priloge, ki so navedene v obrazcu prijave.

Zahtevana dokumentacija k vlogi mora vsebovati 
naslednje obvezne priloge:

1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev 
(kolikor prijavitelj tega dokazila ne bo priložil, ga bo pri-
dobila komisija po ur. dolžnosti),

2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu društva za 
leto 2013,

3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za 
leto 2013,

4. Pregleden vsebinski program dela društva za 
leto 2014,

5. Pregleden finančni načrt za program dela društva 
v letu 2014,

6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev razpisa
VIII. Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem 

razpisu morajo prispeti najkasneje do 4. 4. 2014 na 
naslov: Občina Krško, Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 
Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojni-
cah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako: »Ne odpiraj – Vloga javni razpis – Veteranska 
društva».

IX. Obravnava vlog
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v roku petih 

delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje 
vlog ne bo javno.

2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter pripravi-
la predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna 
komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopol-
nijo v roku petih dni od prejema obvestila. Nepopolna 
vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopol-
nili, se zavrže.

4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemelje-
ne pa zavrnejo.

5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo 
strokovna komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so 
sestavni del javnega razpisa.

6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga 
pripravi komisija, direktorica sprejme odločitev o dode-
litvi sredstev in izda sklepe o izboru prejemnikov sred-
stev.

7. Upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan 
po predložitvi pisnega zahtevka. Sredstva bodo upravi-
čenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

X. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki ob-
veščeni o izidu razpisa:

Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi 
sredstev direktor občinske uprave Občine Krško v roku 
30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom. Istočasno 
bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če 
upravičenci v roku osmih dni od prejema sklepa ne 
vrnejo podpisane pogodbe se šteje, da so odstopili od 
zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj 
vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na 
župana Občine Krško. Prepozno vložene pritožbe se 
zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Ob-
čino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb 
z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči 
župan, njegova odločitev je dokončna.

XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo ki vsebuje javni razpis, 

obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe lahko 
zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Ob-
čine Krško in na spletni strani, www.krsko.si.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom po-
sreduje Metka Resnik, tel. 07/498-12-01, e-mail: met-
ka.resnik@krsko.si, v času uradnih ur.

Občina Krško

Št. 33001-0001/2014-1 Ob-1939/14

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 45/08 – ZKme-1), Odloka o proračunu Ob-
čine Muta za leto 2014 (MUV, št. 4/14), in Pravilnika 
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetij-
stva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje 
2007–2013 (MUV, št. 26/07, 6/08) Občina Muta objavlja

javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje  

in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta  
v letu 2014

I. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Muta v letu 2013 po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) 
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. 
Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo

2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opre-

me
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za Naložbe v kmetijska gospodarstva za primar-

no pro izvodnjo:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične ose-

be, ki ustrezajo merilom za majhna in srednje velika 
podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) 
št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetij-
ski pro izvodov in imajo sedež na območju Občine Muta 
ali posedujejo kmetijska zemljišča na območju Občine 
Muta in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v 
nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);

(2) za Zagotavljanje tehnične podpore:
– registrirana stanovska in interesna združenja in 

zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: 
društva in združenja);

– organizacije, ki so registrirane za opravljanje sto-
ritev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja po-
deželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);

(3) za Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in 
opreme:

– sub jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-
sti transporta;
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(4) za Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah

– nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne na-

mene, upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva 

na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, 
se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke 
v skladu z Odlokom o proračunu Občine Muta za leto 
2014.

Skupna višina razpisanih sredstev znaša 
28.452,000 EUR.

Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi na-
slednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju pro-
računskih sredstev:

I. Pomoči, dodeljene po Uredbi za skupinske 
izjeme

Skupna višina razpisanih sredstev znaša 
14.952,00 EUR.

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo

1.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živi-
norejsko in rastlinsko pro izvodnjo,

1.2 urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

13.500,00 EUR.
Predmet pomoči:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živi-

norejsko in rastlinsko pro izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo no-

tranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) 
za prirejo mleka, mesa in jajc;

– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opre-
mo;

– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnja-
kov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje inten-
zivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, 
nasadov oljčnikov ter hmeljišč;

– nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripa-
dajočo opremo;

– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2 Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano 

pašo domačih živali;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in ra-

stlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen 
za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za 
rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omeje-
nimi dejavniki.

Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in iz-

boljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro po-
čutje živali,

– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in 
travnikov).

Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora 

biti predložena v skladu z zahtevami razpisne doku-
mentacije,

– investicija mora biti zaključena pred izplačilom 
sredstev,

– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-
stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetij-
skega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, 
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah,

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa,

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji 
vloge, glede na vrsto pro izvodnje oziroma sektor kmetij-
ske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve gle-
de okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev 
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjeva-
nju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti 
najkasneje do zaključka investicije,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob 
oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin,

– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za na-
men za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev.

Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pra-
vilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko 
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastr-
skega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna 
strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi);

– zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2011 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (samo 
A obrazec);

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa 
račun o izdelavi;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS 
Radlje ob Dravi); o upravičenosti naložbe, če je ta večja 
od 50.000 EUR;

– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpol-

njevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega 
ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge;

– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodar-
stvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali;

– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki 
niso podjetja v težavah.

Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sa-

dovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali 

vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali 
oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 
1240, 1180) ali

– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

– 200 m2 pro izvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 

(GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za 

preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje 
raba po GERK-ih.
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Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti na-

men kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem 
ukrepu, že prejel javna sredstva RS ali sredstva EU.

Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dode-
lijo za:

– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih 

zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen nakup 

kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev Republike Slovenije in EU in
– nakup pro izvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Sofinancira se:
– do 50 % upravičenih stroškov na območjih z ome-

jenimi dejavniki, vendar največ 1.500,00 EUR na upra-
vičenca;

– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja, 
vendar največ 1.500,00 EUR na upravičenca;

– če naložbe izvajajo mladi kmetje, se intenzivnost 
pomoči poveča za 10 % (te naložbe morajo biti opre-
deljene v poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22 
(c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe 
1698/2005). Naložba se lahko izvede v obdobju pet let 
po prevzemu kmetije.

Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška 

dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električ-
na oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opre-
me (za krmljenje, molžo in izločke …)

– stroški nakupa materiala, opreme in stroški novo-
gradnje pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje 
obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi 
izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče);

– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasa-
dov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave 
sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča 
in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, 
postavitev mrež proti toči …);

– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plaste-
njaka s pripadajočo opremo;

– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov 

(oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne 
čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč …);

– stroški izvedbe agromelioracijskih del, (stroški 
odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, 
gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apne-
njem, nakup in sejanje travnega semena, razen drena-
žna dela in material za drenažo …);

– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetoval-
cev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in 
licenc …).

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogo-
či, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede 
okolja, higiene in dobrega počutja živali.

Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 
podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli 

obdobju treh proračunskih let oziroma 500.000 EUR na 
območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in 
lokalnih virov.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna 

sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

1.452,00 EUR.
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetoval-

nih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav 
in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in 
spletišč.

Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna spo-

sobnost preživetja,
– krepitev človeških virov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobra-

ževanj oziroma stroritev z ustreznimi dokazili kot so 
kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec 
za to odloči,

– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na 
ustreznem območju,

– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnič-
ne pomoči v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo 
v teh oraganizacijah ne sme biti pogoj za dostop do 
tehnične podpore,

– upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program 
dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom,

– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 
Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko 
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– finančno ovrednoten program izvajalca izobra-
ževanj oziroma storitev;

– pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležen-
cev svetovanja.

Občina Muta z izvajalci sklene pogodbo, v kateri 
opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo 
le-teh ter način izvedbe plačil.

Omejitve:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, 

kakovosti za pro izvode iz drugih držav, generičnih pro-
izvodov in prehranjevalnih koristi generičnih pro izvodov,

– za stroške za storitve povezane z običajnimi ope-
rativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,

– za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru 
javne svetovalne službe.

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100 % stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 

in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro-
izvajalcem.

Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kme-

tov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč 
dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stro-
škov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, 
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, stro-
kovne ekskurzije,...):
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– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo 

tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali 

občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi opera-
tivnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno sve-
tovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.

3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih:

– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do 

vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki pred-

stavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane regije 
ali pro izvajalcev danega pro izvoda, če so informacije 
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro izvajalci 
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje 
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpo-
stavitve internetne strani).

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.

II. Pomoči de minimis
Skupna višina razpisanih sredstev znaša 

13.500,00 EUR.
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opre-

me
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

10.000,00 EUR.
Predmet pomoči:
Financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso 

ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže 

na odročnih krajih in zagotoviti ustrezen in kakovosten 
transport.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec izvajalec transporta mora biti regi-

striran za opravljanje dejavnosti tovornega transporta;
– upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti 

dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih 
območjih, z navedbo razdalj;

– upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti 
seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in 
številom prevozov letno;

– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport;
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na 

ime nosilca registrirane dejavnosti; v primeru, da je vklju-
čen v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec;

– izvajalec ne sme biti v finančnih težavah;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz 

Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko 
obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno do-
kumentacijo:

– potrdilo organizatorja prevoza.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za prevoze v nižini;
– za prevoze izven občine.

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do: 100 % upravičenih operativnih 

stroškov tovornega transporta.
Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza / kilometer 

v odročnih krajih.
Odročna območja: Sv. Primož nad Muto, Pernice, 

Sv. Jernej nad Muto, Mlake, Gortina (k.o. Zg. Gortina)
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 

koli podjetju, ne sme presegati 100.000 € bruto v kate-
rem koli obdobju treh proračunskih let.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 

3.500,00 EUR.
Predmet pomoči:
Financiranje stroškov naložb, ki so potrebne za 

začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za poso-
dobitev že obstoječe dopolnilne dejavnosti, za namen:

– predelava kmetijskih pro izvodov (mesa, mleka, 
vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih 
in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali, 
drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, 
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);

– neposredna prodaja kmetijskih pro izvodov na 
kmetijah in izven kmetije;

– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska de-
javnost – ogled kmetije in njene okolice, prikaz vseh del 
iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, prikaz 
vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, 
žičnice, vlečnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje 
površin za piknike;

– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na 
kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, sko-
dlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih 
galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, 
podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in di-
šavnic);

– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljenih 
virov na kmetiji;

– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem;

– izobraževanje na kmetiji, povezano s kmetijsko, 
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo;

– zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
– angažiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz 

lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Cilji ukrepa:
Povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opra-

vljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, 

opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pooblaščena 
pristojna institucija;

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti 
vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja;

– naložba mora iti v skladu s Standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpol-

njevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
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določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji;

– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne de-
javnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost 
najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, 
če le-ta še ni registrirana;

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji.

Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno z računal-

niško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposa-

bljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo 

projekta.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sred-

stev RS in EU in nakup pro izvodnih pravic.
Višina sofinanciranja
Sofinancira se do: 50 % upravičenih stroškov, ven-

dar največ 1.500,00 EUR na upravičenca.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu 

koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v ka-
terem koli obdobju treh proračunskih let.

V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do 18. aprila 2014.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev finančnih 

sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Muta v letu 2014«,

– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot do-
kazila k posameznim ukrepom.

Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremlje-
ne z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne 
odpiraj – Razpis kmetijstvo 2014«, na naslov Občina 
Muta, Glavni trg 17,2366 Muta. V primeru, da upravi-
čenec pošilja več vlog za več namenov, mora biti vsaka 
vloga v svoji kuverti.

VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan 

in sicer bo odpiranje vlog dne, 22. aprila 2014. Komisija 
bo opravila pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogo-
jev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu.

Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu 

odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja 
pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. 
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev, 
namenu in opravičljivih stroških za posamezen ukrep. 
Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z ak-
tivnostjo za katera so sredstva namenjena. Hkrati se jih 
pozove k podpisu pogodbe.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upra-
vičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema 
sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne ob-
veznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo 
s pogodbo.

Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne 
dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo 
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom 
župana zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku 
dodelitve sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja 
prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene 
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji kori-
ščenja 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 pogodba morata biti dostavljena na 
Občino Muta najkasneje do 15. 11. 2014.

Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene 
aktivnosti za ukrepe, morajo biti z datumom po prejemu 
sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa odobri-
tve, kot račune z datumom po 15. 11. 2014 komisija ne 
bo upoštevala.

Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 
2014. Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti Odlok 
o proračunu Občine Muta za leto 2014.

VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohra-

njanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta 
spremlja in preverja pri prejemnikih in na terenu namen-
sko porabo sredstev komisija.

V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pri-
dobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za 
programsko obdobje 2007 – 2013, mora prejemnik sred-
stev vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. 
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sred-
stev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog 
vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V pri-
meru ugotovljenih neresničnih podatkov, upravičencu 
ne bodo za določen namen odobrena sredstva in izgubi 
pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za na-
slednjih pet let.

VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumen-
tacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Muta (www.muta.si) 
ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v tajni-
štvu Občine Muta, tel. 02/887-96-00, v času uradnih ur: 
v ponedeljek od 8. ure do 14.30; v sredo od 8. ure do 
16.30, v petek od 8. ure do 12.30.

Občina Muta

 Ob-1941/14

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni 
list RS, št. 98/00), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09) in določil Odloka o proračunu Občine 
Krško za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/12) Občina 
Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, objavlja

javni razpis
za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega 

širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v Občini Krško

I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je del-
na povrnitev stroškov izvedbe odprtega širokopasovne-
ga omrežja elektronskih komunikacij v Občini Krško na 
podlagi sprejetega sklepa o potrditvi koncepta gradnje 
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odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komu-
nikacij v Občini Krško, katerega je sprejel Občinski svet 
Občine Krško na 39. seji, dne 17. 5. 2010 (povezava: 
http://www.krsko.si/994).

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Splošni pogoji kandidiranja:
– upravičenci po javnem razpisu so fizične osebe 

s stalnim prebivališčem v Občini Krško, ki so lastniki 
stanovanjske stavbe do katere so izvedli zemeljska dela 
na priključku oziroma na sekundarnem omrežju v skupni 
dolžini več kot 50 m v lastni režiji.

2. Pogoji pri izvedbi odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij:

– podeljena pravica graditi, za kar se šteje notar-
sko overjena pogodba o pridobitvi lastninske ali kakšne 
druge stvarne oziroma obligacijske pravice, s katero se 
dovoljuje gradnja oziroma izvajanje del na vseh nepre-
mičninah v lasti vlagatelja oziroma v lasti članov gospo-
dinjstva, ki bodo potrebne za gradnjo širokopasovnega 
omrežja,

– zapisnik o prevzemu del,
– skica izvedbe (pri izgradnji in izračunu je po-

trebno upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve na 
širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, razen 
v primeru, da bi bila izvedba odprtega širokopasovnega 
omrežja elektronskih komunikacij nesorazmerno draga).

3. Povračilo stroškov izvedenih del:
– vračilo se izvede v višini 3 EUR/m izvedenih del, 

vendar se kot osnova za izračun upoštevajo dolžine 
priključkov in sekundarnih vodov, ki na posameznika 
presegajo 50 m.

III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kr-

ško za leto 2014, po programu 13069001 Investicijska 
vlaganja v telekomunikacijsko omrežje, pod proračun-
sko postavko 4426, konto 4119; OB-054-07-0169 – Gra-
dnja odprtega širokopasovnega omrežje elektronskih 
telekomunikacij, v višini 70.000,00 EUR.

IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali v zvezi 

z gradbenimi in eventualno obrtniškimi deli ter se po-
vrnejo v višini 3 EUR/m izvedenih del, pri čemer se 
kot osnova za izračun upoštevajo dolžine priključkov in 
sekundarnih vodov, ki na posameznika presegajo 50 m.

Uporabniki oziroma lastniki stanovanjskih stavb na 
področju naselij, kjer se je v preteklosti gradilo kanaliza-
cijsko omrežje in jim je bilo omogočeno sofinanciranje 
kabelske kanalizacije v okviru javnega razpisa za sofi-
nanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov 
in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, 
niso upravičeni do kakršnekoli refundacije. Navedeno 
velja tudi za uporabnike v naseljih, kjer je v tem trenut-
ku predvideno brezžično širokopasovno omrežje in se bo 
v prihodnjih letih optično omrežje gradilo sočasno s ka-
nalizacijskim ter za tiste lastnike stanovanjskih stavb, ki 
imajo omogočen priklop na omrežje kabelske televizije.

Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti popolno 

vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Razpi-
sna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa 
v Uradnem listu RS na razpolago na sedežu Centra za 
podjetništvo in turizem Krško (CPT Krško), Cesta krških 
žrtev 46, Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.
cptkrsko.si), pod rubriko Aktualno in na spletni strani 
Občine Krško (www.krsko.si), pod rubriko Javni razpisi.

VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Center za podjetništvo in turizem Krško, 
Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško.

Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega 
delovnega ponedeljka v mesecu, razen v mesecu juliju 
in avgustu, ko odpiranje vlog ne bo potekalo. Odpiranje 
vlog se bo izvajalo vsak prvi torek v mesecu po roku za 
oddajo vlog. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo 
vloge do prvega delovnega ponedeljka v mesecu aprilu. 
Vloge se bodo sprejemale do porabe sredstev oziroma 
najkasneje do prvega delovnega ponedeljka v mesecu 
novembru.

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora 
biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Raz-
pis za delno povrnitev stroškov izvedbe odprtega širo-
kopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini 
Krško«.

Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno 
oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahte-
vanimi prilogami.

VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna ko-

misija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, 
in sicer vsak prvi delovni torek v mesecu po roku za od-
dajo vlog. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, 
da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev 
vloge le-to dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji 
ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. 
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja 
pogojev, ki so navedeni v 2. točki II Splošni pogoji za 
pridobitev sredstev.

Prejete vloge se bodo obravnavale po časovnem 
zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih 
popolnih vlog več, kot je na voljo razpoložljivih sredstev 
glede na namembnost sofinanciranja, bodo imele pred-
nost vloge, ki bodo prispele prej.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
s sklepom v roku petnajst dni od dne, ko bo komisija 
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem 
sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo 
z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dode-
litvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in 
pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski 
račun upravičenca v roku 30 dni od začetka veljavnosti 
pogodbe.

VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred-

stev izvaja predstavnik Občine Krško, ki opravlja nadzor 
nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kon-
trolo pri izvedbi priključitve na širokopasovno omrežje pa 
izvaja predstavnik upravljavca Kostak d.d.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
pa so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov 
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je 
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva 
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne-
va nakazila dalje.

Občina Krško

Št. 430-0015/2014-1 Ob-1945/14

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, na podlagi 219. člena Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Odloka 
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 
(Uradni list, RS št. 18/14), in 31. člena Statuta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 49/10), objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja društvene 
dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota  

v letu 2014 na področju kmetijstva  
in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi

I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društve-
ne dejavnosti.

II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih 
sredstev znaša 1.500 EUR.

III. Upravičenci: društva in njihove zveze s področja 
kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki 
imajo sedež na območju Mestne občine Murska Sobota.

IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

– registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki 
urejajo društva;

– delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom 
povezanimi dejavnostmi;

– realno izvedljiv program dela za leto 2014;
– pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve (obrazca 1 

in 2) in zahtevane priloge navedene v razpisni doku-
mentaciji;

– pri podaji vloge, je treba upoštevati določbe Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list 
RS, št. 45/10, s spremembami).

V. Osnovna merila
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in 

pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma zveze,
– zagotavljanje čim širše predstavitve kmetijskim 

uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Me-

stne občine Murska Sobota,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organi-

zacijami,
– vsebina, kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama.
VI. Upravičeni stroški: upravičeni stroški povezani 

z delovanjem društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stro-

škov. Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in doka-
zila o plačilu, izstavljeni od vključno 1. 1. 2014. Dodelje-
na sredstva se morajo porabiti v letu 2014.

VIII. Vsebina vloge
Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obraz-

ca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je od začetka javnega 
razpisa na voljo med uradnimi urami na Mestni občini 
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobo-
ta, soba št. 8 (Silvija Kouter) in na spletni strani, www.
murska-sobota.si, rubrika Razpisi/kmetijstvo.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo 
na Mestni občini Murska Sobota, Oddelek za gospodar-
ske in negospodarske dejavnosti, Kardoševa ulica 2, 
9000 Murska Sobota, ali na tel. 02/525-16-63, kontaktna 
oseba je Silvija Kouter.

IX. Rok in način vložitve vloge
Rok za vložitev vloge je 28. 4. 2014 do 12.ure.
Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 
Murska Sobota, oziroma se vloži neposredno v spre-
jemni pisarni mestne občine. Predložena vloga mora 
biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni 
strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na 
sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – vloga« 
s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kme-
tijstvo«.

X. Obravnava vlog
Odpiranje vlog vodi komisija in bo 28. 4. 2014 ob 

12.30.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog 

opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi po-
gojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma 
v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija 
pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upra-
vičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom.

O odločitvi bo vlagatelj obveščen v roku petnajst dni 
po odločitvi in prejemnik pozvan k podpisu pogodbe. Če 
se v roku osem dni od prejema poziva nanj ne odzove, 
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena 
pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. 
Rok dopolnitve je sedem dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v nave-
denem roku ne dopolni, se zavrže.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za 
preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev na 
naslov Mestne občine Murska Sobota v roku osem dni 
od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je do-
končna. Prepozno vložena pritožba se zavrže.

XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev mora pre-

jemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uve-
ljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer:

– če so bila sredstva nenamensko uporabljena,
– če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sred-

stev navajal neresnične podatke.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 007-01/2014-3 Ob-1948/14

Občina Komen objavlja na podlagi 219. člena Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 3/13), 3. in 7. člena Pravil-
nika o sofinanciranju programov na področju družbe-
nih dejavnosti in turizma v Občini Komen (Uradni list 
RS, št. 43/08, 25/09, 36/13), Letnega programa športa 
v Občini Komen za leto 2014, št. 67102-01/2014-3, 
Letnega programa kulture Občine Komen za leto 2014, 
št. 61003-01/2014-3 in Odloka o proračunu Občine Ko-
men za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13)

javni razpis
za sofinanciranje programov na področju 

družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen  
v letu 2014

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov naslednjih izvajalcev:

A. izvajalcev Letnega programa kulture – društev, 
zavodov, zasebnih zavodov, ustanov, posameznikov kot 
izvajalcev javnih kulturnih projektov in drugih pravnih 
oseb z neprofitno dejavnostjo na področju kulture,

B. izvajalcev Letnega programa športa – društev, 
javnih zavodov in drugih organizacij (druge neprofitne 
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov re-
gistrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa) 
na področju športa,

C. društev, združenj, javnih zavodov in drugih ne-
profitnih organizacij na področju humanitarnih, preven-
tivnih in socialnih dejavnosti,

D. društev, združenj in ostalih neprofitnih organiza-
cij (veteranske in stanovske organizacije),

E. društev, združenj in drugih neprofitnih organizacij 
na področju turizma.
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2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki imajo 

sedež na območju Občine Komen oziroma so organi-
zacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij 
registrirane v Občini Komen in so registrirani člani pre-
bivalci Občine Komen,

– izvajalci programov, opredeljeni v točki 1., ki izva-
jajo programe na območju Občine Komen ali za Občino 
Komen.

Izvajalci morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– so registrirani po veljavni zakonodaji najmanj leto 

dni,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in orga-

nizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno 

dostavljajo letne programe dela oziroma načrte aktiv-
nosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih re-
zultatih,

– za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih 
virov proračuna Občine Komen,

– za isti program/projekt ne kandidirajo na javnem 
razpisu po kateremkoli drugem pravilniku o sofinancira-
nju dejavnosti s strani Občine Komen,

– imajo do Občine Komen poravnane vse obvezno-
sti, kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna 
v preteklem letu.

Sredstva se lahko dodelijo le izvajalcem, za katere 
ne veljajo omejitve iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB2).

3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A, B, C, D, ali E je potreb-

no vložiti na predpisanem obrazcu »Prijava na Javni raz-
pis za sofinanciranje programov na področju družbenih 
dejavnosti in turizma v Občini Komen v letu 2014« in ji 
priložiti naslednje obvezne priloge:

– predstavitev organizacije z vsemi podatki o regi-
straciji: naziv, točen naslov, ime in priimek zakonitega 
zastopnika oziroma odgovorne osebe, številko transak-
cijskega računa, naziv banke, davčno številko (predpi-
san obrazec),

– izjavo o številu članov (predpisan obrazec),
– vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih 

programov (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten program dela za leto 2014,
– poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine 

Komen v letu 2013 (le v primeru, če je prijavitelj prejel 
proračunska sredstva v letu 2013 in do objave razpisa 
ni oddal poročila v skladu s Pogodbo o proračunskem 
sofinanciranju programov in projektov v letu 2013),

– fotokopijo Odločbe o registraciji*,
– fotokopijo Statuta*.
*Izvajalcem, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo 

statuta vložili v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Statuta 
in fotokopije Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.

4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega raz-
pisa

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ko-
men za leto 2014 na proračunskih postavkah:

– 180312 'Sofinanciranje javnih kulturnih progra-
mov po razpisu' v višini 32.500 EUR,

– 180519 'Sofinanciranje letnega programa športa 
po razpisu' v višini 32.500 EUR,

– 200415 'Sofinanciranje programov neprofitnih iz-
vajalcev s področja sociale' v višini 7.526 EUR,

– 180417 'Programi stanovskih in domoljubnih or-
ganizacij' v višini 3.600 EUR,

– 140306 'Sofinanciranje turističnih programov po 
razpisu' v višini 11.000 EUR.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2014.

5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov
Upravičenost, izbor programov in višino sofinancira-

nja programov bodo na podlagi priloženih dokumentov, 
pomena izvajanja programov za občane Občine Komen, 
kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov na po-
dročju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen 
ugotavljale in predlagale strokovne komisije, ki jih bo 
v skladu z navedenim aktom imenoval župan.

6. Merila za vrednotenje programov
Programi se bodo vrednotili na podlagi Pravilni-

ka o sofinanciranju programov na področju družbenih 
dejavnosti in turizma v Občini Komen in točkovnikov 
oziroma meril, določenih za posamezna področja (A, B, 
C, D, E). Strokovne komisije bodo pri vrednotenju vseh 
programov upoštevale tudi naslednje splošno merilo za 
izbor in vrednotenje prijavljenih in izbranih programov:

Posamezni prijavitelji lahko prijavljajo programe ozi-
roma projekte na vseh področjih, od tega morajo opre-
deliti 1 vodilni projekt. Prijavitelji, ki imajo sedež v Občini 
Komen, so upravičeni do 10 % pribitka na točke, ki so jih 
dosegli pri vodilnemu projektu.

6.a. Vrednotenje programov izvajalcev letnega pro-
grama kulture

Programi izvajalcev letnega programa kulture se 
bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za 
vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega 
plana kulture, ki je priloga razpisne dokumentacije ter 
v skladu z določbami Letnega plana kulture v Občini 
Komen za leto 2014, po naslednjih kriterijih:

– sodelovanje ter organizacija koncertov, predstav 
in prireditev,

– organizacija in izvedba projektov, akcij,
– udeležba na srečanjih in festivalih,
– dosežki na tekmovanjih,
– redne vadbene dejavnosti.
6.b. Vrednotenje programov izvajalcev letnega pro-

grama športa
Programi izvajalcev letnega programa športa se 

bodo izbirali in vrednotili v skladu z Merili, normativi in 
pogoji za izvajanje letnega programa športa v Občini 
Komen, ki so priloga razpisne dokumentacije, po nasle-
dnjih kriterijih:

– programi športne vzgoje otrok, mladine in štu-
dentov,

– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih ka-

drov ter razvojne in strokovne naloge v športu,
– delovanje športnih društev.
6.c. Vrednotenje programov izvajalcev na področju 

humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti
Programi izvajalcev na področju humanitarnih, pre-

ventivnih in socialnih dejavnosti se bodo izbirali in vre-
dnotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov 
in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in 
socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in dru-
gih stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne doku-
mentacije, po naslednjih kriterijih:

– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.d. Vrednotenje programov izvajalcev na področju 

veteranskih ter drugih stanovskih organizacij
Programi izvajalcev na področju veteranskih in dru-

gih stanovskih organizacij se bodo izbirali in vrednotili 
v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in 
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projektov na področju humanitarnih, preventivnih in so-
cialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih 
stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne dokumen-
tacije, po naslednjih kriterijih:

– pomen, vsebina programa,
– organizacija in udeležba na prireditvi.
6.e. Vrednotenje programov izvajalcev na področju 

turizma
Programi izvajalcev na področju turizma se bodo 

izbirali in vrednotili v skladu z merili za vrednotenje 
programov na področju turizma, ki so priloga razpisne 
dokumentacije, po naslednjih kriterijih:

– turistične prireditve,
– izdaja turističnih publikacij,
– promocijska aktivnost,
– izobraževalna dejavnost.
7. Razpisni rok
Rok za predložitev prijav je 30 dni od objave javne-

ga razpisa v Uradnem listu RS.
8. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena 

na predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi 
prilogami. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci 
z navodili in merili) je od dneva te objave do izteka pri-
javnega roka dosegljiva:

– na spletni strani Občine Komen: www.ko-
men.si/objave/razpisi

– v sprejemni pisarni Občine Komen v poslovnem 
času občinske uprave.

Popolna vloga mora biti oddana osebno v sprejemni 
pisarni Občine Komen ali pa poslana po pošti obvezno 
priporočeno na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 
Komen v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpi-
som na prednji strani:

– v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavite lja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni 

razpis na področju družbenih dejavnosti in turizma – Ne 
odpiraj« in oznaka prijave (A, B,C, D, ali E),

– v spodnjem desnem kotu naslov občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovne komisije 

ne bodo obravnavale.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in 

kriteriji javnega poziva.
Po poteku razpisnega roka bodo strokovne komisije 

odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpirajo se samo v roku 
dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki 
vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, 
se v roku osmih dni od odpiranja vlog pozove, naj vlo-
ge dopolnijo v roku osmih dni od izdaje pisnega poziva 
k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne 
bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavrže-
jo. Prav tako se s sklepom zavržejo prepozne vloge in 
vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.

Vloga je pravočasna, če je oddana na pošti 30. 
dan po objavi javnega razpisa (upošteva se poštni žig) 
oziroma predložena v sprejemni pisarni Občine Komen.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisna dokumentacija.

9. Obveščanje o izidu razpisa: prijavitelji bodo o iz-
idu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni 
od datuma odpiranja prijav.

10. Način sofinanciranja: na podlagi sklepov o do-
delitvi sredstev bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe, 
s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji korišče-
nja dodeljenih sredstev.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainte-
resirani, po tel. 05/731-04-61 pri Poloni Makovec ozi-
roma po elektronski pošti: polona.makovec@komen.si 
(za področja A, B, C in D) ter pri Tomažinčič Roku, po 
tel. 05/769-00-56 oziroma po elektronski pošti: tic.sta-
njel@komen.si (za področje E), v času uradnih ur.

Občina Komen

Št. 430-0011/2014-2 Ob-1949/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Od-
loka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 18/14) in Statuta Mestne obči-
ne Murska Sobota – (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 
49/10) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardo-
ševa 2, 9000 Murska Sobota,

javni razpis
za izbiro mladinskih programov oziroma projektov, 

ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina 
Murska Sobota

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za 

pripravo in izvedbo programov oziroma projektov ter 
drugih aktivnosti (v nadaljevanju: programi oziroma pro-
jekti), ki jih bodo upravičenci – pravne osebe zasebnega 
prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podje-
tniki in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju: pri-
javitelji) izvajali v letu 2014 na območju Mestne občine 
Murska Sobota na področju mladine.

Predmet javnega razpisa so: programi in projekti 
za izvajanje letnega programa na področju dejavnosti 
mladih v Mestni občini Murska Sobota.

2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja mla-
dih v Mestni občini Murska Sobota, katerih realizacija 
bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje aktivnosti ter 
angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in 
družbeno življenje v Mestni občini Murska Sobota.

3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti pro-
grame oziroma projekte na področju delovanja mladih 
v letu 2014 v Mestni občini Murska Sobota.

4. Upravičenci
Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki 

izvajajo mladinske programe v Mestni občini Murska 
Sobota. Predlagatelj mora imeti sedež oziroma stalno 
prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota 
in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti 
do Mestne občine Murska Sobota, če je v preteklih le-
tih prejel sredstva iz proračuna Mestne občine Murska 
Sobota. Prijavitelj mora imeti prav tako poravnane vse 
davke in prispevke. Prijavitelj lahko z istim programom 
kandidira samo na en javni razpis v MOMS. Pri podaji 
vloge, je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– UPB).

Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo 
programe oziroma projekte, ki bodo izvajani v letu 2014. 
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, imenovana 
s strani župana Mestne občine Murska Sobota. Komisija 
bo zavrgla vloge neupravičenih prijaviteljev ter nepopol-
nih in prepozno oddanih vlog. Mestna občina Murska 
Sobota lahko v primeru naknadne ugotovitve o neiz-
polnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi 
o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne 
sklene pogodbe.
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Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prija-
vitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni tečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne ob-
čine Murska Sobota.

5. Vloga
Vloga je popolna, če upravičenec v predpisanem 

roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso 
zahtevano razpisno dokumentacijo.

5.1 Obvezne priloge k vlogi:
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi zahtevanimi 

podatki in prilogami, kot je navedeno v razpisni doku-
mentaciji,

– izjava, da so vsi podatki podani v vlogi na javni 
razpis vključno z vsemi prilogami resnični in točni,

– izjava, da so vsi podatki v vlogi razen dispozicije 
projekta javni,

– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu navedeni 
podatki točni in da se dovoljuje preverjanje namenske 
porabe odobrenih proračunskih sredstev,

– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna re-
gistrirana dejavnost, ki ne sme biti starejša od 90 dni 
(samo gospodarske družbe in samostojni podjetniki),

– fotokopija letnega poročila za leto 2013 (zaključ-
nega računa za leto 2013),

– podpisan (parafiran) vzorec pogodbe.
5.2 Dopolnitev vloge
Komisija bo najkasneje v roku 8 dneh od odpiranja 

vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso 
bile popolne, da jih dopolnijo. Vsebina dispozicije projek-
ta ni predmet dopolnitve vloge. Nepopolne vloge, ki jih 
upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema 
pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi 
tudi po faksu oziroma elektronski pošti.

6. Višina sredstev
Sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov in 

programov so zagotovljena v proračunu Mestne občine 
Murska Sobota za leto 2014, v višini do 8.820,00 EUR 
na proračunski postavki 18052002 – Sofinanciranje pro-
gramov za mladino.

Maksimalna višina sofinanciranja je do 70 % vre-
dnosti projekta (brez DDV).

7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2014.

8. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga v skladu z razpisno dokumentacijo 

mora biti dostavljena na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, do vključ-
no do 28. 4. 2014, oziroma najpozneje ta dan oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti v za-
pečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji 
strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga 
na razpis: Mladinski programi oziroma projekti 2014«, 
na zadnji strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: 
naziv ter poštni naslov (sedež). Vloge, ki ne bodo 
prispele pravočasno, bodo vrnjene prosilcem. Vloge 
morajo biti natisnjene, natipkane ali čitljivo napisane 
v slovenskem jeziku.

Vloge prijaviteljev, ki so vložene prepozno; vloge, 
ki so nepravilno označene; vloge, ki ne ustrezajo vsem 
pogojem sodelovanja; vloge, ki niso dopolnjene v dolo-
čenem roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpi-
sa, se zavržejo.

Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-
njene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer 
v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije 
projekta, so javni. Vlagatelj vloge zagotavlja, da so vsi 
podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi 
prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da 
se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za jav-
nost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne 
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, 
dne 30. 4. 2014.

10. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi vlagatelji 
bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izi-
du javnega razpisa.

11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska 
Sobota, vsak delovni dan.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije 
so na voljo vsak delovni dan, med 9. in 10. uro, po 
tel. 02/525-16-65 – kontaktna oseba Darja Kadiš. More-
bitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektron-
ski pošti na elektronski naslov: darja.kadis@murska-so-
bota.si oziroma po faksu: +386/2/525-16-14.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0014/2014-2 Ob-1950/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Od-
loka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 18/14) in Statuta Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) 
objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 
9000 Murska Sobota,

javni razpis
za sofinanciranje dodatne oziroma razširjene 

dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke 
v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma 

razširjene dejavnosti, ki jih izvajajo pravne osebe zaseb-
nega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni 
podjetniki, samostojni kulturni delavci, ki po programu 
vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo s predšolsko 
in osnovnošolsko populacijo določene programe in so 
iz Mestne občine Murska Sobota.

Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno 
preživljanje časa v okviru šole.

V okviru tega razpisa so razpisane teme:
Pod sklop I – samo za osnovne šole in glasbeno 

šolo iz Mestne občine Murska Sobota:
– udeležba učencev in mentorjev na predmetnih 

tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetni-
ku osnovne in glasbene šole – programi za nadarjene 
učence,

– udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih 
ter organizacija tekmovanj in prireditev s področja inte-
resnih dejavnosti po posameznih področjih,

– program šolske organizacije in skupnosti: Vesela 
šola, bralna značka, otroški parlament, taborniki, orga-
nizacija tedna otroka, program veselega decembra ...,

– sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok 
na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih 
področij,
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– vključevanje učencev in mentorjev v mednarodno 
sodelovanje preko razpisnih projektov,

– organizacija in vključevanje šolskih in predšolskih 
športnih programov in tekmovanj,

– vključevanje osnovnošolskih otrok v organizirano 
vadbo športne rekreacije,

– organizacija taborov,
– revije in tekmovanja glasbenih šol,
– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, ta-

borov in delavnic ...),
– sodelovanje z drugimi šolami.
Pod sklop II – Drugi zavodi, društva, klubi, samo-

stojni podjetniki, samostojni kulturni delavci in zveze 
ter druge organizacije, ki po programu vzgojno-izobra-
ževalnih zavodov izvajajo s osnovnošolsko populacijo 
določene programe:

– izvajanje programa razširjene dejavnosti, krožkov, 
delavnic, interesnih dejavnosti, taborov, tekmovanj, ki ne 
spadajo v redni program osnovne šole,

– organizacija glasbenih prireditev (koncertov, ta-
borov in delavnic ...),

– sodelovanje z drugimi šolami.
Pod sklop III – za predšolske otroke:
– sodelovanje predšolskih otrok na krožki, intere-

snih dejavnostih, razpisnih natečajih za delavnice in 
tabore iz različnih področij,

– vključevanje predšolske otroke in mentorjev 
v mednarodno sodelovanje preko razpisnih projektov,

– organizacija in vključevanje predšolskih športnih 
programov in tekmovanj,

– vključevanje predšolskih otrok v organizirano vad-
bo športne rekreacije,

– organizacija taborov.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-

pisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
– Osnovne šole in Glasbena šola in Vrtec, katerih 

ustanoviteljica je v skladu z Odloki o ustanovitvi vzgoj-
no-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska So-
bota;

– drugi zavodi, društva, klubi, samostojni podjetniki, 
samostojni kulturni delavci in zveze ter druge organiza-
cije, ki po programu vzgojno-izobraževalnih zavodov 
izvajajo s predšolsko in osnovnošolsko populacijo dolo-
čene programe in so iz Mestne občine Murska Sobota, 
ter niso sofinancirani iz drugih proračunskih postavk 
proračuna Mestne občine Murska Sobota. Izvajalci teh 
programov si morajo k vlogi pridobiti vsaj eno soglasje 
ravnateljev osnovnih šol.

3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi temami 
v predmetu razpisa,

– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do 
15. 12. 2014,

– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo 
samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– fotokopija letnega poročila za leto 2013 (zaključni 
račun),

– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 46/11 – 
UPB2).

4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.

5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma 

razširjeno dejavnost znaša do:
Sklop I) 25.500,00 EUR,
Sklop II) 5.793,00 EUR,
Sklop III) 17.100,00 EUR.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 

sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena do 15. 12. 
2014.

7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: 
vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Me-
stna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota, do vključno 28. 4. 2014, oziroma najpozneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrb-
tni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 
Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne 
odpiraj – vloga: Dodatna oziroma razširjena dejavnost 
za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni občini 
Murska sobota za leto 2014 – Sklop I, ali Dodatna ozi-
roma razširjena dejavnost za predšolske in osnovnošol-
ske otroke v Mestni občini Murska sobota za leto 2014 
– Sklop II, ali Dodatna oziroma razširjena dejavnost 
za predšolske in osnovnošolske otroke v Mestni občini 
Murska sobota za leto 2014 – Sklop III.«

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto 
za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Me-
stne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota, dne 29. 4. 2014. V primeru nepopolnih izpol-
njenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno 
pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni 
od prejema pošte.

9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi 

obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnje-
ne bodo vse vloge:

– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-
čen v 7. točki tega razpisa,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-
stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije,

– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in poseb-

nih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne 
dokumentacije,

– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril 
za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za pre-
veritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 
osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na na-
slov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 
Murska Sobota.

Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki 
je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na 
dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovni-
ku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno 
vložena pritožba se zavrže.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine 
Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču 
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Mur-
ska Sobota, vsak delovni dan.

11. Dodatne informacije
Dodatne informacije vlagatelji dobijo po telefonu 

vsak dan, od 8. do 12. ure, oziroma po e-pošti, in sicer 
pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-65, e-pošta: darja.ka-
dis@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota
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Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Od-
loka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 18/14) in Statuta Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) 
objavlja Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju: 
MOMS), Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje programov za področje tehnične 

kulture ter uvajanja mladih v znanost  
v MOMS v letu 2014:  

I) področje tehnične kulture  
II) uvajanje mladih v znanost

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov za 

področje tehnične kulture ter uvajanja mladih v zna-
nost v MOMS v letu 2014, ki jih izvajajo pravne ose-
be zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, 
samostojni podjetniki. Organizacije (v nadaljevanju 
upravičenci), ki izvajajo programe s področja tehnične 
kulture ter uvajanja mladih v znanost za populacijo na 
območju MOMS.

Z razpisom želimo spodbujati aktivnosti na področju 
tehnične kulture ter uvajanja mladih v znanost.

V okviru tega razpisa so razpisane teme:
– pod sklop I) programi in projekti za izvajanje le-

tnega programa tehnične kulture v MOMS,
– pod sklop II) programi in projekti za izvajanje 

letnega programa uvajanja mladih v znanost v MOMS.
2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-

pisu
Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelj 

za kandidiranje na javnem razpisu.
– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe 

javnega prava, samostojni podjetniki, ki izvajajo pro-
grame s področja tehnične kulture ter uvajanja mladih 
v znanost.

3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

– vsebina vloge je v skladu s razpisanimi temami 
v predmetu razpisa,

– prednost imajo javno vzgojno izobraževalni zavo-
di, katere ustanovitelj je MOMS,

– dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do 
30. 10. 2014,

– fotokopija letnega poročila za leto 2013 (zaključni 
račun),

– vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo 
samo na en javni razpis v MOMS,

– vloga mora biti v skladu z Zakonom o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB2).

4. Merila za izbor vlog:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost finančne konstrukcije.
5. Okvirna višina sredstev
Orientacijska vrednost razpisa znaša do:
Pod sklop I) 4.500,00 €;
Pod sklop II) 1.440,00 €.
6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za leto 2014 morajo biti porabljena do 30. 10. 2014.
7. Rok za predložitev vlog in način predložitve: 

vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Me-

stna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska 
Sobota do vključno 28. 4. 2014 oziroma najpozneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrb-
tni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. 
Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: » Ne 
odpiraj – vloga: področje tehnične kulture oziroma sklop 
I« ali »Ne odpiraj- vloga: področje uvajanja mladih v zna-
nost oziroma sklop II«.

8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto 
za javnost. Komisija za odpiranje vlog bo vloge odpirala 
v sejni sobi MOMS, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, 
dne 5. 5. 2014. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija 
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozva-
la, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od 
prejema pošte.

9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa
O vlogah odloči s sklepom na podlagi predloga 

strokovne komisije župan najkasneje v roku 60 dni po 
zaključku odpiranja razpisa.

Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije,

– vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev,
– vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril 

za ocenjevanje ocenila kot neustrezna.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za pre-

veritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 
osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na na-
slov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 
Murska Sobota.

Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki 
je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na 
dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovni-
ku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno 
vložena pritožba se zavrže.

10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumen-
tacija je na voljo na spletnih straneh MOMS (www.mur-
ska-sobota.si) in v vložišču MOMS, Kardoševa 2, 9000 
Murska Sobota, vsak delovni dan.

11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlaga-
telji dobijo po telefonu vsak dan od 8. do 12. ure oziroma 
po e- pošti in sicer pri Darji Kadiš: tel. 02/525-16-65, 
e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0018/2014-3 Ob-1963/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni 
list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah 
(Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na podlagi Odloka 
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 18/14) Mestna občina Murska Sobo-
ta, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2014 

sofinancirala Mestna občina Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa in razpisna podro-

čja: predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za 
pripravo in izvedbo projektov, ki jih bodo upravičenci – 
pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega 
prava, samostojni podjetniki, avtorji, avtorske skupine in 
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samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju: prijavitelji) iz-
vajali v letu 2014 na področju kulture: in sicer predvsem 
na območju Mestne občine Murska Sobota (v nadalje-
vanju: MOMS).

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na 
naslednjih področjih:

– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).
2. Namen in cilj javnega razpisa: namen razpisa je 

spodbujanje aktivnosti na področju kulture v MOMS, ka-
terih realizacija bo imela ugodne učinke na vzpodbujanje 
razvoja kulture v MOMS. Cilj razpisa je podpreti projekte 
na področju kulture v letu 2014, ki se bodo prednostno 
izvajali v MOMS in so usmerjeni v razvoj in dostopnost 
kulture v MOMS.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vsi pravni sub jekti, ki so 

registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture 
ali drugih dejavnosti, občinska društva in zveze, avtorji 
in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci. Pri-
javitelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče na 
območju MOMS in ne sme imeti neizpolnjenih pogod-
benih obveznosti do MOMS, če je v preteklih letih prejel 
sredstva iz proračuna MOMS. Prijavitelj mora imeti prav 
tako poravnane vse davke in prispevke.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo 
projekte, ki bodo izvajani v letu 2014. Če prijavitelj pri-
pravi dva ali več projektov, jih mora oddati ločeno.

4. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni pri-
javitelji:

– ki so za isti namen 100 % sofinancirana iz drugih 
sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča 
ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet 
sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne 
poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne ob-
čine Murska Sobota,

– za katere velja omejitev poslovanja po Zakonu 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

5. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-

njenih za predmet razpisa je 16.600,00 EUR. Sredstva 
so predvidena v proračunu MOMS, na proračunski 
postavki 18033003 Sofinanciranje projektov kulturnih 
društev in ustanov, konto 4120-00 Tekoči transferi ne-
profitnim organizacijam in ustanovam in 4133-02 Te-
koči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in 
storitve.

Maksimalna višina sofinanciranja je do 70 % vre-
dnosti projekta.

6. Kriteriji za izbiro projektov
6. 1 Splošni kriteriji za izbiro projektov:
– vsebina, obseg, usklajenost in pomen projekta za 

kulturni razvoj v MOMS,
– kakovost in učinkovitost projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost projekta,
– nekomercialen značaj projekta,
– dolgoročni pomen projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so 

udeleženi v izvedbi, za kakovostno izvedbo projekta,

– realno ovrednoten in uravnotežen projekt,
– stopnja predlagane finančne soudeleženo-

sti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Na razpisnih področjih bodo prednostno obrav-

navani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo 
tudi prednostne kriterije. Prednostni razpisni kriteriji so 
sestavni del razpisne dokumentacije.

6.3. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire 

ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni 

kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni 
s točkami in dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani 
bodo tisti projekti, ki jih bo MOMS na predlog strokov-
ne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov za 
leto 2014. Najvišje število prejetih točk za posamezen 
projekt je 100 točk.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa mo-
rajo biti porabljena v proračunskem letu 2014. Skrajni 
rok za predložitev zahtevkov in poročil je 30. 10. 2014.

8. Razpisni rok: razpis je odprt od 28. 3. 2014 do 
28. 4. 2014.

9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti kuverti 
s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga: Kulturni projekt 2014«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne 
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopol-
njuje le v razpisnem roku, na način kot velja za pošiljanje 
vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko, v zaprti ovojnici 
z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vlo-
ga: Kulturni projekt 2014«, z obvezno navedbo na katero 
vlogo se dopolnitev nanaša.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu: komisija za 
odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 29. aprila 2014. 
V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od 
odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega roka 
dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem 
roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. 
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih 
podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpi-
snega roka. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo 
prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka 
odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, po-
membnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev.

12. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko 
dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na 
vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 
vsak delavnik, od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 
15.30 in ob petkih od 7.30 do 13.30, ali na spletnih stra-
neh Mestne občine Murska Sobota, www.murska-so-
bota.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak 
delavnik, med 8. in 9. uro, na Oddelku za gospodarske 
in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska So-
bota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu: 
darja.potocnik@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 
4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom o izved-
bi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, 
št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni 
list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na osnovi Odloka o prora-
čunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 (Ura-
dni list RS, št. 18/14) Mestna občina Murska Sobota, 
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja

javni razpis
za izbiro kulturnih programov,  

ki jih bo v letu 2014 sofinancirala  
Mestna občina Murska Sobota

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih 

programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini 
Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo iz-
vajalci programov realizirali v letu 2014.

2. Razpisna področja in cilji razpisa:
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov 

v letu 2014 na naslednjih področjih:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– večzvrstna dejavnost.
Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev 

na področju kulture v letu 2014. MOMS bo sofinancirala 
stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, 
ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2014 na obmo-
čju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje 
projektov in prireditev kulturnih izvajalcev.

MOMS bo programe na vseh razpisnih področjih 
podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim dru-
štvom, ki delujejo na območju MOMS;

– podpiranje kakovostnih programov, ki so po-
membni za promocijo Murske Sobote v tujini in splošen 
kulturni razvoj MOMS;

– povečanje dostopnosti programov in projektov 
občinstvu na območju MOMS;

– povečanje raznolikosti kulturnih programov na 
območju MOMS.

Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-
štva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna 
društva raznovrstnih dejavnosti na območju MOMS. 
Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug 
razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena pro-
računska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso 
upravičene.

3. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-

njenih za predmet razpisa je 9.750,00 EUR. Sredstva 
so predvidena v proračunu MOMS za leto 2014 na pro-
računski postavki 18033002 Sofinanciranje delovanja 
kulturnih društev, konto 4120-00 Tekoči transferi nepri-
dobitnim organizacijam in ustanovam.

4. Vloga: vloga je popolna, če prijavitelj v predpisa-
nem roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso 
zahtevano razpisno dokumentacijo.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 

o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

Izvajalec mora zadostiti naslednjim pogojem na 
javnem razpisu:

– je registriran za opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;

– ima sedež v MOMS;
– opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
– ima potrjen program s strani izvršnega organa 

društva;
– deluje na področju kulture najmanj eno leto;
– zanj ne veljajo omejitve poslovanja po Zakonu 

o integriteti in preprečevanju korupcije.
Na javni razpis se lahko prijavijo društva oziroma 

posamezne sekcije ali skupine v okviru društva.
6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje vlog za izbor 

kulturnih programov
Popolne vloge bo na osnovi splošnih in predno-

stnih kriterijev razpisa obravnavala strokovna komisija. 
Izbrani bodo tisti programi predlagateljev, ki bodo v po-
stopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih 
razpisnih kriterijev prejeli največ točk. Način razvrščanja 
programov in podrobnejša merila za ocenjevanje glede 
na višino doseženih točk so sestavni del prijavnih obraz-
cev za posamezna razpisna področja. Višina odobrenih 
sredstev za program je odvisna od skupne višine preje-
tih točk za posamezen program pri čemer med izbrani-
mi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine 
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2014.

8. Rok razpisa: razpis je odprt od 28. 3. 2014 do 
28. 4. 2014.

9. Način pošiljanja in vsebina razpisa
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter ob-
vezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno 
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina 
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota 
v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga: Kulturni 
programi 2014«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne 
bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj 
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

10. Dopolnitev vloge
Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem 

roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot 
priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji 
strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni programi 
2014« z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolni-
tev nanaša.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 

29. aprila 2014. V primeru nepopolno izpolnjene vloge 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec 
v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do 
določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da prijavi-
telj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga 
s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in 
popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo po-
tekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga 
strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku 
dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni 
o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe 
in dodelitvi sredstev.

11. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 

ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Mur-
ska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 7.30 do 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 21 / 28. 3. 2014 / Stran 933 

14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 
do 13.30, ali na spletnih straneh Mestne občine Murska 
Sobota, www.murska-sobota.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko 
zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak de-
lavnik, med 8. in 9. uro na Oddelku za gospodarske in 
negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska So-
bota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu: 
darja.potocnik@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 430-0017/2014-3 Ob-1965/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07- UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni 
list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah 
(Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) ter na osnovi Odloka 
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 18/14) Mestna občina Murska Sobo-
ta, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja

javni razpis
za izbiro investicijskih projektov na področju 

kulture, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna 
občina Murska Sobota

1. Predmet razpisa: predmet razpisa je izbira pro-
jektov za sofinanciranje nujnih posegov pri investicij-
skem vzdrževanju prostorov, nakupa opreme za potrebe 
delovanja neprofitnih organizacij na področju kulture, 
izdelave konservatorskih načrtov, izdelave projektne do-
kumentacije za obnovo ter obnove objektov nepremične 
sakralne in kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekt) 
vseh neprofitnih organizacij, ki so v Mestni občini Mur-
ska Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s po-
dročja kulture ali so na območju Mestne občine Murska 
Sobota lastniki oziroma upravljavci nepremične sakralne 
in kulturne dediščine.

2. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vse neprofitne organi-

zacije, ki so v Mestni občini Murska Sobota registrirane 
za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na 
območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma 
upravljavci nepremične sakralne in kulturne dediščine, ki 
izpolnjujejo kriterije in zahteve iz tega javnega razpisa. 
Prijavitelji lahko na ta javni razpis prijavijo samo projekte 
ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2014.

Pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 – UPB2).

3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost raz-
položljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 
6.100,00 EUR. Sredstva so predvidena v proračunu 
MOMS za leto 2014 na proračunski postavki 18035002 
Ostali programi v kulturi, konto 4310-00 Investicijski 
transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.

4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt 
za financiranje

a) Projekt investicijskega vzdrževanja prostorov za 
potrebe delovanja neprofitnih organizacij na področju 
kulture, izdelave konservatorskih načrtov in projektne 
dokumentacije za obnovo ter obnova objektov nepre-
mične sakralne in kulturne dediščine ustreza kriterijem 
tega razpisa, če:

– gre za projekte nujne obnove, katerih odložitev bi 
povzročila nadaljnjo škodo na objektu,

– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in pro-
mociji Mestne občine Murska Sobota,

– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganih inve-

sticijskih projektov ne sme presegati 70 % vseh predvi-
denih stroškov.

b) Projekt nakupa opreme za potrebe delovanja 
neprofitnih organizacij na področju kulture ustreza krite-
rijem tega razpisa, če:

– gre za opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje 
programa,

– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in pro-
mociji Mestne občine Murska Sobota,

– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za delovanje 
neprofitnih organizacij na področju kulture,

– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in traj-
nejše delovanje neprofitnih organizacij,

– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in finančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek sofinanciranja projektov naku-

pa opreme ne sme presegati 50 % vseh predvidenih 
stroškov.

5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2014. Skrajni rok 
za predložitev zahtevka je 30. 10. 2014.

6. Rok razpisa: razpis je odprt od 28. 3. 2014 do 
28. 4. 2014.

7. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in 

mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obve-
zne priloge in podatke, določene v razpisni dokumenta-
ciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko 
ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska 
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zaprti ku-
verti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga: investicijski projekti 
2014 – kultura«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in 
naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne 
bodo upoštevane. V primeru, da posamezni vlagatelj 
na razpis prijavlja več projektov, mora biti vsaka vloga 
poslana v ločeni kuverti z ustreznimi oznakami.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

8. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje 
le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, 
in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z ozna-
ko na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: 
investicijski projekti 2014 – kultura« z obvezno navedbo 
na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

9. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu: komisija za 
odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 29. aprila 2014. 
V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od 
odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega roka 
dopolni vlogo. V primeru, da prijavitelj v zahtevanem 
roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavrže-
na. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki 
so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku 
razpisnega roka. Na podlagi predloga strokovne komi-
sije bodo prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev od 
zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okolišči-
nah, pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev.

10. Razpisna dokumentacija
Zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo 

ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska 
Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik, od 7.30 do 14.30, 
ob sredah, od 7.30 do 15.30, in ob petkih, od 7.30 do 
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13.30, ali na spletnih straneh Mestne občine Murska 
Sobota: www.murska-sobota.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko 
zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu, vsak de-
lavnik, med 8. in 9. uro, na Oddelku za gospodarske in 
negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska So-
bota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu: 
darja.potocnik@murska-sobota.si.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 41001-182/2014 Ob-1992/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11, 100/11, 111/13), v skladu s Pravil-
nikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ura-
dni list RS, št. 43/10), Sklepom o imenovanju strokov-
nih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor 
(št. 03201-9/2008 z dne 16. 10. 2012, 18. 10. 2012, 
20. 12. 2012, 20. 5. 2013, 12. 7. 2013 in 13. 1. 2014) ter 
sklepom št. 41001-182/2014-1 o izvedbi javnega razpi-
sa, objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov,  

ki jih bo v letu 2014 sofinancirala  
Mestna občina Maribor  

(v nadaljevanju: projektni razpis JPR-KUL-2014)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, 

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
1. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji raz-

pisa
Predmet razpisa je sofinanciranje in subvencionira-

nje kulturnih projektov (v nadaljevanju projektov) javnih, 
nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij in posame-
znikov, ki delujejo na področju kulture in bodo izvedeni 
v letu 2014 na območju Mestne občine Maribor.

Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarja-
nja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritve-
ne umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne umetnosti, 
intermedijske umetnosti, literatura, kulturna dediščina in 
avdiovizualno ustvarjanje.

Mestna občina Maribor bo projekte v okviru pro-
jektnega razpisa JPR-KUL-2014 sofinancirala v skladu 
z naslednjimi dolgoročnimi cilji: povečevanje kakovosti 
ponudbe kulturnih dobrin in povečevanje dostopnosti 
kulturnih dobrin na območju MOM.

Mestna občina Maribor bo izbrala predloge za sofi-
nanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro 
kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list 
RS, št. 43/10).

Mestna občina Maribor bo na podlagi projektnega 
razpisa JPR-KUL-2014 na vseh razpisnih področjih so-
financirala predvidoma do največ 100 projektov.

Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. Pomen izrazov
– Nevladne in zasebne kulturne organizacije s sta-

tusom pravne osebe so društva, ustanove in druge 
nevladne organizacije ter zavodi in gospodarske orga-
nizacije.

– Posamezniki so avtorji, ki delujejo na razpisnih 
področjih.

– Samozaposleni na področju kulture so fizične 
osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva za kulturo in ki 
delujejo na razpisnih področjih.

– Javni zavodi so pravne osebe, ustanovljene 
s strani Mestne občine Maribor ali države, registrirane 
za opravljanje javne službe s področja kulture.

– Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po 
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izve-
dena na območju Mestne občine Maribor v letu 2014, 
njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz 
prijaviteljevega izpolnjenega prijavnega obrazca, vse-
binske utemeljitve in obveznih prilog.

– Upravičene osebe so vsi predlagatelji projektov, 
ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

– Odgovorna oseba predlagatelja projekta je ose-
ba, ki zastopa, predstavlja in vodi organizacijo, ki se pri-
javlja na razpis, oziroma je samozaposleni na področju 
kulture, če je sam prijavitelj, ali je posameznik v vlogi 
avtorja, če je sam prijavitelj (v nadaljevanju: izvajalec).

3. Opredelitev razpisnih področij
a) Uprizoritvene umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in postproduk-

cijo različnih oblik, praks in izrazov gledališke ustvar-
jalnosti od dramskega, lutkovnega, ambientalnega in 
pouličnega gledališča, eksperimentalne in raziskovalne 
gledališke prakse ter sodobni ples in fizično gledališče. 
Produkcija so projekti, katerih premiera bo realizirana 
v letu 2014, postprodukcija pa zajema ponovitve in go-
stovanja tistih projektov v letu 2014, ki so bili premierno 
izvedeni na območju Mestne občine Maribor do vključno 
31. 12. 2013 in ki še niso bili sofinancirani s strani Me-
stne občine Maribor.

b) Glasbene umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo izvirnih glasbe-

nih del ter produkcijo in organizacijo koncertov, koncer-
tnih ciklov, festivalov in dogodkov na področju umetniške 
(klasične) glasbe, etno glasbe, sodobnih glasbenih zvr-
sti (elektronska, elektroakustična, improvizirana glasba, 
jazz, rock…), glasbeno-scensko, zborovsko in folklorno 
ustvarjanje ter neprofitno glasbeno založništvo – izdaje 
nosilcev zvoka, ki se obvezno zaključijo s predstavitve-
nim koncertom. Koncertni ciklus mora obsegati najmanj 
pet koncertov, festival pa najmanj sedem koncertov 
v strnjenem časovnem obdobju.

c) Vizualne umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo umetniških del 

in organizacijo razstav, enovito (tematsko ali konceptu-
alno) zasnovanih razstavnih ciklov, intervencij v javnem 
prostoru in ostalih projektov s področja tradicionalnih 
in sodobnih likovnih zvrsti, vključno s svetlobnim obli-
kovanjem, fotografijo, ilustracijo, stripom, arhitekturo in 
oblikovanjem. Predmet razpisa niso oblikovanja spletnih 
strani in projekti, namenjeni trženju.

d) Intermedijske umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo 

umetniških projektov, ki temeljijo na ustvarjalni, reflektiv-
ni in raziskovalni uporabi novih (informacijskih, komuni-
kacijskih) tehnologij.

e) Literatura
Projektni razpis obsega izdajo izvirnih leposlovnih, 

esejističnih in kritiških del s področja kulture, izdajo izvir-
nih del iz humanističnih ved, še posebej del o literaturi, 
umetnosti in kulturi, in izvedbo projektov, ki bistveno 
prispevajo k razvijanju bralne kulture ter uveljavitvi in 
promociji literarne ustvarjalnosti.

f) Avdiovizualno ustvarjanje
Projektni razpis obsega izvedbo projektov, ki po-

membno prispevajo k uveljavitvi in promociji avdiovizu-
alne kulture in ne temeljijo na informativnih, razvedrilnih 
in propagandnih namenih (video in druga AV dela so ra-
zumljena kot avtonomna umetniška dela in ne kot likov-
na dela, izobraževalno sredstvo ali dokument o drugih 
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prireditvah oziroma dogodkih). Predmet sofinanciranja 
je produkcija ustvarjalnih filmskih in video izdelkov, del 
na področju radijskega in televizijskega umetniškega 
ustvarjanja ter umetniških projektov, namenjenih prikazu 
izključno preko svetovnega spleta, ki so zaključena in 
enovita avdiovizualna dela, izvedena v letu 2014. Pred-
met sofinanciranja so lahko tudi stroški postprodukcije 
v smislu tehnološkega dokončanja umetniškega dela, ki 
še niso bili sofinancirana s strani Mestne občine Maribor.

g) Kulturna dediščina
Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo 

projektov, s katerimi se javnosti predstavlja premična 
kulturna dediščina in arhivsko gradivo, razvija stroka 
ter razvija pozitiven odnos okolja do kulturne dediščine. 
Predmet razpisa niso dejavnosti, ki sodijo v okvir izvaja-
nja javne službe varstva kulturne dediščine.

Za vsa razpisna področja velja, da mora predlagani 
projekt, če temelji na ustvarjanju izvirnega umetniškega 
dela, vključevati tudi njegovo javno objavo, predstavitev 
oziroma izvajanje.

4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na ta razpis se lahko prijavijo:
– nevladne in zasebne organizacije, ki imajo opra-

vljanje kulturno – umetniških dejavnosti, dejavnosti s po-
dročja kulturne dediščine ter posredovanje kulturnih do-
brin v Sloveniji registrirano kot osnovno oziroma primarno 
dejavnost in imajo sedež v Mestni občini Maribor ter kate-
rih prijavljeni projekti niso sofinancirani iz drugih razpisov 
Mestne občine Maribor. Organizacije, ki so na podlagi 
javnega razpisa JPRJI-KUL-2014-2015 izbrane za izva-
janje programa v javnem interesu in upravičene do sofi-
nanciranja v višini več kot 25.000,00 EUR, se na ta razpis 
ne morejo prijaviti, oziroma bodo njihove vloge zavržene;

– samozaposleni na področju kulture, ki imajo stal-
no ali začasno prebivališče v Mestni občini Maribor,

– posamezniki, ki so samostojni avtorji prijavljenega 
projekta, s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni 
občini Maribor, pri čemer se v tem razpisu kot avtorstvo 
ne upošteva idejnih zasnov prireditev, jubilejnih in drugih 
dogodkov, delavnic ipd. Avtorstvo prav tako ne zajema 
produkcije in organizacije projektov,

– javni zavodi, ki imajo sedež v Mestni občini Mari-
bor ter imajo registrirano opravljanje kulturno – umetni-
ških dejavnosti, dejavnosti s področja kulturne dediščine 
ter posredovanje kulturnih dobrin kot osnovno oziroma 
primarno dejavnost. ter katerih prijavljeni projekti niso 
sofinancirani v sklopu njihovih rednih dejavnosti, ki jih 
financirata Mestna občina Maribor ali država. Omenjeni 
javni zavodi lahko podajo vloge samo na razpisno po-
dročje »g) Kulturna dediščina«.

Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo izvajalci 
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– da bo prijavljen projekt v celoti izveden v letu 
2014; z izjemo področja uprizoritvenih umetnosti pred-
met razpisa niso projekti oziroma kulturni dogodki, ki so 
bili izvedeni do 31. 12. 2013 (postprodukcija); predmet 
razpisa niso projekti, ki bodo dokončani v letu 2015;

– da bo prijavljen projekt izveden na območju Me-
stne občine Maribor; v primeru projektov, ki so sestavlje-
ni iz več dogodkov, velja, da mora biti na območju Me-
stne občine Maribor izvedena premiera oziroma osrednji 
dogodek projekta; v primeru prijave postprodukcije (velja 
samo za uprizoritvene umetnosti) mora biti premiera 
projekta izvedena na območju Mestne občine Maribor 
do vključno 31. 12. 2013.

– da je predlagatelj projekta svoje morebitne po-
godbene dolžnosti do Mestne občine Maribor v zadnjih 
petih letih izpolnjeval skladno s pogodbeno določenimi 
medsebojnimi obveznostmi,

– da zaprošeni znesek ne presega 70 odstotkov 
vrednosti upravičenih stroškov posameznega projekta;

– da za projekt prijavitelja ni podal vloge tudi drugi 
prijavitelj;

– da je vsebina projekta prijavljena samo enkrat;
– da vsebina projekta ni bila financirana na podlagi 

drugih oziroma prejšnjih razpisov oziroma iz interventnih 
sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov Mestne 
občine Maribor; za prijavitelje, ki na podlagi javnega 
razpisa JPRJI-KUL-2014 v letu 2014 v MOM izvajajo 
programe v javnem interesu, velja, da vsebina prijavlje-
nega projekta ni vključena v izvajanje programa oziroma 
v prijavo programa na razpis;

– da izvajalec dovoljuje objavo podatkov o prijavi-
telju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu z na-
menom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na 
spletni strani Mestne občine Maribor, skladno s predpisi 
o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu 
osebnih podatkov,

– da izvajalec nima omejitev poslovanja na podlagi 
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK 
Uradni list RS, št. 69/11 – UPB 2, 81/13).

Omejitev števila vlog:
Nevladne in zasebne kulturne organizacije lahko na 

posamezno razpisno področje podajo največ tri vloge, 
pri čemer lahko na vsa razpisna področja dajo skupaj 
največ šest vlog.

Samozaposleni v kulturi lahko na posamezno raz-
pisno področje podajo največ dve vlogi, pri čemer lahko 
na vsa razpisna področja skupaj podajo največ tri vloge.

Posameznik lahko vloži največ eno vlogo.
Javni zavodi lahko vložijo največ dve vlogi in to 

izključno na razpisno področje »g) Kulturna dediščina«.
V primeru preseganja navedenih omejitev števila 

vlog posameznega izvajalca bo upoštevan vrstni red 
njihovega prispetja, presežne vloge pa bodo zavržene.

V okviru tega razpisa Mestna občina Maribor ne bo 
sofinancirala projektov, ki ne bodo izvedeni v letu 2014. 
Predmet sofinanciranja iz tega razpisa tudi niso projek-
ti oziroma dogodki s področja izobraževanja, vključno 
z izobraževanjem o dejavnostih na področju kulture, 
osrednji in spremljevalni programi ob podelitvah nagrad 
ter proslavljanju obletnic, obeležitvah praznikov in drugih 
dogodkov in podobno.

5. Upravičeni stroški sofinanciranja
Mestna občina Maribor bo izbranim izvajalcem so-

financirala le upravičene stroške prijavljenega projekta. 
Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo navedene 
pogoje:

– so povezani s prijavljenim projektom in so nujno 
potrebni za uspešno pripravo in izvedbo projekta,

– izvajalec jih je napovedal v prijavi projekta,
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslo-

vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti,

– so/bodo dejansko nastali,
– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi iz-

virnih dokazil.
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo 

breme, ki ga nosi izvajalec projekta.
Izvajalec je dolžan v vlogi navesti vse predvidene 

vire financiranja.
Če so skupni predvideni oziroma realizirani prihodki 

izvajalca za ta projekt večji od predvidenih izdatkov za 
upravičene stroške projekta, se ustrezno zmanjša delež 
sredstev Mestne občine Maribor.

Zaprošeni znesek sofinanciranja projekta s strani 
Mestne občine Maribor ne sme presegati 70 odstot-
kov predvidenih upravičenih stroškov. Upoštevaje raz-
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položljiva razpisna sredstva, oceno finančne konstruk-
cije prijavljenega projekta ter ocenjene možnosti drugih 
virov financiranja programa se lahko Mestna občina 
Maribor odloči za sofinanciranje manjšega deleža upra-
vičenih stroškov projekta.

Za postprodukcijo na področju uprizoritvenih ume-
tnosti velja, da zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme 
presegati 50 odstotkov celotne vrednosti projekta in ne 
več kot 4.200,00 EUR.

6. Razpisni kriteriji
Razpisni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpi-

snih področjih so:
1. Kakovost in strokovna utemeljenost projekta 

(izvirna zasnova projekta in ustvarjalni pristop ter aktu-
alnost in angažiranost projekta, strokovna ustreznost, 
izvedljivost) (do 45 točk).

2. Reference prijavitelja in izvajalcev, ki so vklju-
čeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandi-
dirajo (do 10 točk)

3. Dopolnjevanje in zaokroževanje kulturne po-
nudbe v mestu (do 10 točk);

4. Dostopnost (do 15 točk)
5. Stopnja predlagane finančne soudeleženo-

sti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi ter 
glede na obseg in vsebino projekta realno finančno 
ovrednoten projekt (do 10 točk)

6. Komercialna naravnanost projekta (od -15 
do 0 točk)

7. Uporaba kriterijev
Strokovne komisije bodo pravočasne in popolne 

vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom dolo-
čene pogoje, obravnavale na podlagi razpisnih kriterijev.

Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna 
razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje 
možno število točk je 90. V izbor za sofinanciranje bodo 
uvrščeni projekti glede na doseženo število točk na 
posameznem razpisnem področju, pri čemer točkova-
nje med posameznimi razpisnimi področji ni primerljivo. 
V primeru enakega števila točk znotraj razpisnega po-
dročja bodo najprej uvrščeni tisti projekti, ki imajo boljšo 
oceno kriterijev 1 do 4, v nadaljnjem primeru enakega 
števila točk pa tisti projekti, ki imajo višje ocenjen kriterij 
1. V sofinanciranje se ne morejo uvrstiti projekti, ki pri 
kriteriju 1 ne dosežejo ocene najmanj 30 točk.

Strokovne komisije bodo predlagale višino sredstev 
sofinanciranja za posamezen projekt z upoštevanjem 
obsega in zahtevnosti projekta, števila prejetih točk ter 
drugih okoliščin, kot so število projektov, uvrščenih na 
seznam odobrenih projektov, možnost drugih virov fi-
nanciranja ipd. Med izbranimi projekti predlagateljev ni 
primerljivosti višine odobrenih sredstev z višino prejetih 
točk.

Ob za sofinanciranje izbranih projektih bo določe-
na tudi rezervna lista projektov, ki bodo sofinancirani 
v primeru neporabljenih sredstev, odstopov izvajalcev 
od izvedbe izbranih projektov ipd. V primeru enakega 
števila točk bodo najprej sofinancirani tisti projekti, ki 
imajo boljšo oceno kriterijev 1 do 4, v nadaljnjem pri-
meru enakega števila točk pa tisti projekti, ki imajo višje 
ocenjen kriterij 1.

Na podlagi predloga strokovne komisije izda župan 
o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamič-
no odločbo, s katero odloči o odobritvi ter o višini sofi-
nanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega 
projekta.

V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih 
sredstev lahko župan izda novo odločbo, s katero se na 
podlagi rezervne liste odobri financiranje že zavrnjenega 
projekta ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega 

projekta. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prej-
šnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sofinanciranja.

Pri sofinanciranju na podlagi rezervne liste 
bodo prednostno obravnavani projekti z rasmisnega 
področja, na katerem je prišlo do sprostitve sredstev.

Odločbe iz petega odstavka tega člena so podlaga 
za sklepanje pogodb o sofinanciranju projektov.

8. Predvidena višina sredstev
Višina sredstev za sofinanciranje v tem javnem raz-

pisu izbranih projektov znaša 213.500 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo 
biti porabljena v proračunskem letu 2014 za projekte 
izvedene v letu 2014.

10. Razpisni rok: razpis se prične 28. 3. 2014 in 
zaključi 28. 4. 2014

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje 

z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo obveznih 
prilog (obrazec št. 1 – A, B, C, D, E, F, G),

– obrazec z izjavami predlagatelja (obrazec št. 2),
– izjava o izključnem avtorstvu projekta (za prijavi-

telje posameznike) (obrazec št. 2a),
– vzorca pogodbe za sofinanciranje projekta 

(obrazca št. 3a in 3b),
– oprema ovojnice (obrazec št. 4).
Izvajalec projekta mora v vlogi na razpis predložiti 

naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen ozi-

roma žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu,
– podpisan ter ustrezno potrjen oziroma žigosan 

obrazec z izjavami izvajalca o izpolnjevanju pogojev 
razpisa (obrazec št. 2),

– podpisano izjavo o izključnem avtorstvu projekta 
(obrazec št. 2a) – samo v primeru, če je izvajalec posa-
meznik – avtor,

– podpisan in ustrezno potrjen oziroma žigosan 
vzorec pogodbe (obrazec št. 3a ali 3b – odvisno od pri-
čakovanih sredstev MOM).

Obvezne priloge iz druge alineje predhodnega od-
stavka so:

– dokazilo o pravnem statusu (izpis iz registra AJ-
PES, iz katerega je razviden sedež, datum registracije 
ter osnovne oziroma glavne registrirane dejavnosti in 
ki ni starejše od 6 mesecev) – ni potrebno za javne 
zavode, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor, in za 
posameznike – avtorje),

– podpisana in ustrezno potrjena oziroma ožigosa-
na izjava partnerja, soproducenta ali sozaložnika s točno 
navedbo oblike in finančnega obsega sodelovanja (v 
primeru, da izvajalec v vlogi navaja partnersko sodelo-
vanje z drugimi),

– ustrezno dokazilo o stalnem ali začasnem prebi-
vališču v Mestni občini Maribor za samozaposlene v kul-
turi oziroma posameznike, ki ni starejše od 12 mesecev.

12. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce 

izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila 
za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo 
na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.

Po končanem izpolnjevanju vloge morajo prijavite-
lji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati in žigosati. 
Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska 
ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa 
oziroma na obrazcih.
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Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati 
v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno 
v predpisanem roku in v zaprti ovojnici poslati s priporo-
čeno pošto na naslov Mestna občina Maribor, Ulica he-
roja Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddati osebno v spre-
jemni pisarni Mestne občine Maribor v času uradnih ur. 
Vloge, ki bodo oddane ali osebno vročene v drugih ura-
dih oziroma pisarnah Mestne občine Maribor, ne bodo 
ocenjene in bodo vrnjene predlagateljem.

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na spre-
dnji strani kuverte nalepiti obrazec 4 s črtno kodo, ki ga 
ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija. Na obrazcu 4 
je obvezno potrebno dopisati naziv in naslov prijavitelja 
ter razpisno področje na katerega se prijavlja (a. upri-
zoritvene umetnosti, b. glasbene umetnosti, c. vizualne 
umetnosti itd.).

Prijavitelj, ki se na javni razpis JPR–KUL–2014 
prijavlja z več vlogami, mora vsako vlogo poslati v svoji, 
ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti ustre-
zen obrazec v spletni aplikaciji.

Vloga mora vsebovati vse sestavine vloge ter ob-
vezne priloge in podatke, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec projekta stri-
nja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

Izvajalec lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo 
na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot pripo-
ročeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici na naslov 
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 
Maribor z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopol-
nilna vloga projektni razpis JPR-KUL-2014« – z obvezno 
navedbo vloge, na katero se dopolnitev nanaša.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana preko 
spletne aplikacije do vključno 28. 4. 2014 in ni bila odda-
na priporočeno s povratnico na pošto do vključno 28. 4. 
2014, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana 
v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor dne 28. 4. 
2014 do vključno 15. ure.

Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpi-
sna dokumentacija po določbah iz točke 11, oziroma ni 
poslana oziroma oddana na način, kot je to zahtevano 
v točki 12 (velja tudi za dopolnitve vlog).

Za neupravičeno osebo se šteje izvajalec, ki ne 
izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 4.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje 

vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladi-
no Mestne občine Maribor imenuje vodja urada. Odpira-
nje vlog se bo pričelo dne 6. 5. 2014 ob 10. uri, v prosto-
rih Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor.

Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 
nadaljnjega postopka izločila vloge:

– ki jih niso vložile upravičene osebe,
– ki niso pravočasne,
– ki presegajo omejitev najvišjega števila vlog po 

izvajalcu (presežne vloge).
Izvajalci bodo za vloge, za katere bo po odpiranju 

ugotovljeno, da so formalno nepopolne, pozvani k do-
polnitvam. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopol-
njene ali bodo dopolnjene neustrezno, bo komisija za 
odpiranje vlog izločila iz nadaljnjega postopka.

Vlogo, ki ni pravočasna, ni popolna, je ni vložila 
upravičena oseba ali je presežna, župan zavrže s skle-
pom.

Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor 
bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpi-
ranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu 
področne strokovne komisije glede izbire in višine sofi-

nanciranja prijavljenega projekta. Izvajalcu bo določen 
rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu ko-
misije pisno izreče. Izvajalec bo v zakonsko določenem 
roku pozvan k izjasnitvi.

Župan Mestne občine Maribor bo z odločbo odločil 
o sofinanciranju posameznega projekta. Na osnovi od-
ločbe bo Mestna občina Maribor s predlagatelji izbranih 
projektov sklenila pogodbe o sofinanciranju projekta.

V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja 
pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru progra-
ma ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Maribor 
spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta ne sklene 
pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v pri-
meru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če 
projekt ni izveden) Mestna občina Maribor razveže že 
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev 
pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

Plačila pogodbenih sredstev bodo izvedena na 
osnovi popolnih zahtevkov, ki jih izvajalci projektov iz-
stavijo Mestni občini Maribor v praviloma 15 dneh po 
izvedbi projekta. Pri plačilih pogodbenih sredstev se 
upošteva 30 dnevni rok od prispetja popolnega zahtevka 
izvajalca projekta. Za projekte izvedene v drugi polovici 
novembra 2014 se v soodvisnosti z datumom prispelega 
zahtevka upošteva zadnji izplačilni rok v letu 2014, za 
projekte izvedene v decembru 2014 pa velja, da predla-
gatelj do 15. decembra 2014 predloži bodisi zahtevek 
za že izveden projekt ali pa zahtevek z dokazili o stanju 
priprave projekta, ki bo izveden do 31. decembra 2014; 
v takem primeru mora predlagatelj do 15. januarja 2015 
dopolniti zahtevek z dokazili o izvedbi projekta.

14. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom dobite na Uradu za kulturo 
in mladino Mestne občine Maribor, Slovenska 40, 2000 
Maribor, Bojan Labovič, tel. 02/220-12-91, e-pošta: bo-
jan.labovic@maribor.si.

Mestna občina Maribor

 Ob-1993/14

Na podlagi 106i. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – 
ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
09/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 
101/13 – ZIPRS1415), 219. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mi-
ren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 68/08) ter Odloka 
o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 25/13 in 99/13) Občina Miren - Ko-
stanjevica objavlja

javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje 
 in razvoj kmetijstva in podeželja 

 v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kme-

tijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica (v na-
daljevanju: občina), bo občina v letu 2014 dodeljevala 
pomoči za naslednje ukrepe:

A.) Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni po-
moči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarja-
jo s pro izvodnjo kmetijskih pro izvodov (v nadaljevanju: 
skupinske izjeme):
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– Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo.

– Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju.

B.) Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de 
minimis« za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejav-
nosti na kmetijah (v nadaljevanju: »de minimis«):

– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah in naložbe v opravljanje storitev in trženja na 
kmetijah.

C.) Drugi ukrepi
– Sofinanciranje priprave projektov na podeželju.
– Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju.
II. Višina sredstev
Sredstva v višini 17.000,00 EUR so zagotovljena 

v proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 
na proračunski postavki 11029001, konto 410217.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:

A.) Skupinske izjeme 12.000 EUR
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo. 11.000 EUR
2. Zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju 1.000 EUR

B.) »De minimis« 3.000 EUR
5. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in naložbe v opravljanje storitev  

in trženja na kmetijah.
3.000 EUR

C.) Drugi ukrepi 2.000 EUR
6. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju. 1.000 EUR
7. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju. 1.000 EUR

Kolikor sredstva znotraj skupin ukrepov A, B in C ne 
bodo porabljena, se lahko s sklepom Strokovne komisije 
za izvedbo javnega razpisa prerazporedijo in dodelijo 
za druge ukrepe znotraj posamezne skupine ukrepov 
A, B in C.

III. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 

pro izvodnjo
A.) Skupinske izjeme za kmetijstvo
I. Namen ukrepa:
Posodabljanje in prestrukturiranje primarne kme-

tijske pro izvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti 
v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohra-
njanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.

II. Cilji ukrepa:
– zmanjšanje pro izvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pridelave,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in iz-

boljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro 
počutje živali.

III. Upravičenci:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki izpolnju-

jejo merila za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 
I k Uredbi ES št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo in imajo v uporabi kmetijska zemljišča, ki 
ležijo na območju Občine Miren - Kostanjevica za na-
ložbe, ki se bodo izvedle na območju Občine Miren - 
Kostanjevica.

IV. Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evi-

denco kmetijskih gospodarstev in mora imeti urejeno 
stanje zemljišč – GERK,

– upravičenec mora imeti v uporabi najmanj 1 ha 
primerljivih kmetijskih površin*,

– pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodar-
stvom, ki niso podjetja v težavah,
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– pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omo-
goči, da doseže nove uvedene minimalne standarde 
glede okolja, higiene in dobrega počutja živali,

– za isto investicijo lahko upravičenec v obdobju od 
leta 2007 do leta 2013 (oziroma veljavnosti pravilnika) 
pridobi sredstva samo enkrat,

– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o graditvi objektov, prostorskem načrto-
vanju in varstvu okolja.

* Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali 

hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin 

ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha barjanskih (močvirnih) travnikov ali drugih 

površin.
Pomoč se ne odobri za:
– nakup pro izvodnih pravic, živali in letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– za preproste naložbe za nadomestitev,
– samostojen nakup zemljišč,
– drenažna dela ali opremo za namakanje in na-

makalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju 
prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %.

V. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov na OMD (območja 

z omejenimi dejavniki),
– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja,
VI. Višina pomoči
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu 

podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli 
obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre 
za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki.

VII. Ostali pogoji
– Investicija mora biti zaključena do 30. 11. 2014.
– Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca 

kmetijskega gospodarstva.
– Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in 

potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 
30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu).

– Naložbe izvedene pred datumom prejema skle-
pa o odobritvi sredstev iz naslova tega javnega razpisa 
(tudi računi izdani pred datumom prejema sklepa) ne 
morejo biti predmet vloge po tem razpisu.

– Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR, 
najvišji pa 4.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na 
leto.

VIII. Predmet ukrepa so naslednje naložbe:
1.1. Urejanje pašnikov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti izdelano skico ureditve 

pašnika,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki ze-

mljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave skice za ureditev pašnika,
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov 

z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čre-
dnike (koli, žica, izolatorji, pašni aparat),

– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 
živino.

Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo do-
kumentacijo:

– skico ureditve pašnika s popisom del in z grafič-
nim prikazom na kopiji katastrskega načrta ter opisom 
opreme in tehnologije paše,

– ponudbo oziroma predračun za nameravano na-
ložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o iz-
delavi,

– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe 

o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca.
1.2. Urejanje trajnih nasadov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo biti vpisani v Register pro-

izvajalcev kolikor se v državi vodi tak register,
– upravičenci morajo imeti izdelano skico ureditve 

nasada s popisom del,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki ze-

mljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški
– stroški postavitve trajnega nasada (razen vinogra-

dov): stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev 
novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, 
nakup mreže za ograjo,

– stroški nakupa večletnega sadilnega materiala.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo do-

kumentacijo:
– odločbo o vpisu v register pro izvajalcev,
– skico ureditve nasada s popisom del in z grafič-

nim prikazom na kopiji katastrskega načrta,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano na-

ložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o iz-
delavi,

– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe 

o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca.
1.3. Nakup in postavitev mrež proti toči
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti izdelano skico postavitve 

mreže s popisom del,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki ze-

mljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški
– stroški nakupa mrež ter ostalega potrebnega ma-

teriala in stroški postavitve mrež.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo do-

kumentacijo:
– skico postavitve mreže s popisom del in z grafič-

nim prikazom na kopiji katastrskega načrta,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano na-

ložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o iz-
delavi,

– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe 

o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca.
1.4. Nakup in postavitev rastlinjakov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti izdelano skico postavitve 

rastlinjaka s popisom del,
– upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki ze-

mljišč, ki se urejajo.
Upravičeni stroški
– stroški nakupa materiala in stroški postavitve ra-

stlinjaka.
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Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo do-
kumentacijo:

– skico postavitve rastlinjaka s popisom del in z gra-
fičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta,

– ponudbo oziroma predračun za nameravano na-
ložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o iz-
delavi,

– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe 

o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca,
1.5. Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in 

spremljevalnih objektov ter nakup opreme hlevov
Posebni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo imeti ustrezno prostorsko in 

projektno dokumentacijo.
Upravičeni stroški
– stroški projektne dokumentacije za novogradnjo 

in adaptacijo hlevov,
– stroški gradnje ali adaptacije hlevov in ureditve 

izpustov ter stroški nakupa materiala,
– samo v sklopu novogradnje hleva so upravičeni 

stroški tudi: stroški za nakup materiala za novogradnjo 
gnojne jame ali gnojišča,

– stroški za nakup materiala za novogradnjo ali 
adaptacijo senika, silosa ali staje,

– stroški za nakup opreme hlevov (oprema za kr-
mljenje, molžo in izločke).

Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo do-
kumentacijo:

– ustrezno projektno dokumentacijo,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano na-

ložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o iz-
delavi,

– ustrezno veljavno upravno dovoljenje, če je po-
trebno, ali kolikor navedeni dokumenti niso potrebni in 
je bil objekt le preurejen, dokazilo o ustreznosti objekta 
za obratovanje,

– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe 

o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca.
1.6. Nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije
Posebni pogoji upravičenosti:
– nosilec kmetijskega gospodarstva mora predložiti 

izjavo, da se preživlja izključno s kmetijsko dejavnostjo,
– nakup mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega 

od naštetih ciljev podpore, ki ga upravičenec navede 
v vlogi,

– v primeru nakupa rabljene kmetijske mehaniza-
cije mora upravičenec predložiti izjavo prodajalca, da 
za predhodni nakup le-te niso bila pridobljena sredstva 
iz javnih virov,

– nosilec kmetijskega gospodarstva mora nabavlje-
no mehanizacijo uporabljati vsaj pet (5) let, za kar se 
obveže z izjavo.

Upravičeni stroški
– stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske me-

hanizacije.
Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo do-

kumentacijo:
– ponudbo oziroma predračun za nameravano na-

ložbo,
– izpis GERK-a,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe 

o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,

– izjavo upravičenca,
– izjavo prodajalca (za rabljeno kmetijsko meha-

nizacijo),
– kopijo overjene kupoprodajne pogodbe (za rablje-

no kmetijsko mehanizacijo).
2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem 

sektorju
I. Namen ukrepa:
Namen podpore je omogočiti kmetom in delavcem 

na kmetijskem gospodarstvu pridobivanje novih znanj, 
medsebojno izmenjavanje znanj in zagotavljanje ustre-
zne strokovne usposobljenosti na področju primarnega 
kmetijstva ter povečati konkurenčnost kmetijskih go-
spodarstev.

II. Cilji ukrepa:
– izboljšati učinkovitost in usposobljenost človeških 

virov,
– zmanjševanje stroškov pridelave,
– organizacija strokovnih prireditev,
– širjenje znanstvenih dognanj, publikacij in sple-

tišč.
III. Upravičenci:
– društva in združenja s področja kmetijstva in ra-

zvoja podeželja ter varstva in zaščite živali kot izvajalci 
ali organizatorji tehnične podpore v kmetijskem sektorju,

– organizacije registrirane za izvajanje tehnične 
podpore v kmetijskem sektorju.

IV. Splošni pogoji upravičenosti:
– društva, združenja in organizacije morajo biti re-

gistrirane za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem 
sektorju,

– dejavnosti tehnične podore v kmetijskem sektorju 
se morajo udeležiti ali morajo biti deležni nosilci kmetij-
skih gospodarstev s stalnim bivališčem v Občini Miren 
- Kostanjevica,

– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev 
izobraževanja in usposabljanja in ne sme vključevati 
neposrednih plačil v denarju pro izvajalcem.

V. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
VI. Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja kmetov in delavcev na 

kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja progra-
mov za usposabljanje,

– na področju svetovalnih storitev, ki jih opravljajo 
tretje strani: honorarji za storitve, ki ne spadajo med traj-
ne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi 
operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno 
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,

– na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, 
stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov,

– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki pred-
stavljajo dejanske podatke o pro izvajalcih iz dane regije 
ali pro izvajalcih danega pro izvoda, če so informacije 
in predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro izvajalci 
enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo do-
kumentacijo:

– dokazilo o registraciji društva, združenja, orga-
nizacije,

– plan izvedbe izobraževanja, usposabljanja s stro-
škovno opredelitvijo po vsebinah,

– plan izvedbe svetovalnih storitev s stroškovno 
opredelitvijo po vsebinah,

– plan organizacije forumov za izmenjavo znanj 
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter so-
delovanja na njih s stroškovno opredelitvijo po vsebinah,
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– plan izdelave publikacije, kot so katalogi ali sple-
tišča s stroškovno opredelitvijo po vsebinah,

– navedbo udeležencev s stalnim bivališčem v Ob-
čini Miren - Kostanjevica,

– izjavo o prejetih sredstvih.
VII. Ostali pogoji
– Plani izvedbe posameznih dejavnosti, ki so pred-

met vloge morajo biti zaključeni do 30. 11. 2014.
– Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na upra-

vičenca.
– Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in 

potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 
30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu).

– Dejavnosti izvedene pred datumom prejema skle-
pa o odobritvi sredstev iz naslova tega javnega razpisa 
(tudi računi izdani pred datumom prejema odločbe) ne 
morejo biti predmet vloge po tem razpisu.

– Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR, 
najvišji pa 1.000 EUR na upravičenca na leto.

B.) Splošna pravila za gospodarstvo – pomoči »de 
minimis«

1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in 
naložbe v opravljanje storitev in trženja na kmetijah

I. Namen ukrepa:
Ukrep je namenjen za naložbe, ki so potrebne za 

začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za poso-
dobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejav-
nosti in sicer za:

– naložbe v izgradnjo, obnovo ali ureditev objektov 
kot so: turistične kmetije, mlekarnice, sirarnice, sušilni-
ce, prostori za pripravo čebeljih pro izvodov, hladilnice, 
vinske kleti,

– naložbe v nakup opreme za predelavo, pakiranje 
in skladiščenje kmetijskih pro izvodov,

– naložbe v opremo prostorov za prodajo in promo-
cijo kmetijskih pro izvodov,

– naložbe v promocijo kmetijskih pro izvodov.
II. Cilji ukrepa:
– spodbujanje predelave kmetijskih pro izvodov na 

kmetijskih gospodarstvih z namenom njihovega trženja 
in zagotovitve dodatnega vira dohodka,

– spodbujanje razvoja turizma na kmetijah,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– spodbujanje konkurenčnosti kmetij.
III. Upravičenci:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki izpolnju-

jejo merila za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 
I k Uredbi ES št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko de-
javnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini 
Miren - Kostanjevica in v uporabi kmetijska zemljišča, ki 
ležijo na območju občine ter so registrirani za opravlja-
nje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

IV. Splošni pogoji upravičenosti:
– dejavnost se mora izvajati v okviru dopolnilne de-

javnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni 
investiciji.

V. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
VI. Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo, obnovo ali ureditvijo 

objektov (turistične kmetije, mlekarnice, sirarnice, sušil-
nice, prostori za pripravo čebeljih pro izvodov, hladilnice 
za kapacitete primerljive s pro izvodnjo kmetije, vinske 
kleti in podobno),

– nakup nove opreme za predelavo, pakiranje in 
skladiščenje kmetijskih pro izvodov,

– nakup nove opreme za opremo prostorov za pro-
dajo in promocijo kmetijskih pro izvodov,

– stroški promocije kmetijskih pro izvodov.

Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo do-
kumentacijo:

– dokument o registraciji dopolnilne dejavnosti,
– za naložbe povezane z gradnjo: ustrezno veljav-

no upravno dovoljenje in izjavo o zaključku investicije 
(predloži ob zaključku investicije),

– predračun za nameravano naložbo,
– strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe 

o investiciji,
– izjavo o prejetih sredstvih,
– izjavo upravičenca.
VII. Ostali pogoji
– Sofinancirajo se naložbe izvedene v času od za-

ključka razpisa v letu 2013 (od 1. 12. 2013) do zaključka 
tekočega razpisa (30. 11. 2014). Naložba mora biti za-
ključena do 30. 11. 2014.

– Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca 
kmetijskega gospodarstva.

– Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in 
potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 
30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu).

– Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR, 
najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na 
leto.

VIII. Višina pomoči
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena posame-

znemu kmetijskemu gospodarstvu, ne sme presegati 
200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračun-
skih let.

C.) Drugi ukrepi
1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje tistih projektov, ki 

podpirajo razvoj podeželja.
II. Upravičenci:
Registrirana stanovska in interesna društva, zdru-

ženja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, goz-
darstva in prehrane, na območju občine, za neprofitne 
dejavnosti.

III. Splošni pogoji upravičenosti:
– projekt v pripravi, ki je predmet podpore se mora 

izvajati na območju občine ali na območju občine in 
širše.

IV. Upravičeni stroški:
– stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na 

nacionalnih in mednarodnih razpisih.
V. Višina sofinanciranja:
Občina sofinancira največ do 100 % upravičenih 

stroškov brez DDV za pripravo projektov v času od za-
ključka razpisa v letu 2013 (od 1. 12. 2013) do zaključka 
tekočega razpisa (30. 11. 2014). Naložba mora biti za-
ključena do 30. 11. 2014.

Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo do-
kumentacijo:

– dokument o registraciji,
– opis projekta,
– finančno konstrukcijo stroškov priprave vloge pro-

jekta,
– izjavo upravičenca.
VI. Ostali pogoji
– Sofinancirajo se priprave projektov izvedene 

v času od zaključka razpisa v letu 2013 (od 1. 12. 2013) 
do zaključka tekočega razpisa (30. 11. 2014). Naložba 
mora biti zaključena do 30. 11. 2014.

– Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca 
projekta.

– Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in 
potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 
30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu).
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– Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR, 
najvišji pa 1.000 EUR na upravičenca na leto.

2. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju
I. Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje realizacije tistih 

projektov, ki podpirajo razvoj podeželja.
II. Upravičenci:
Registrirana stanovska in interesna društva, zdru-

ženja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, goz-
darstva in prehrane, na območju občine, za neprofitne 
dejavnosti.

III. Splošni pogoji upravičenosti:
– projekt, ki je predmet podpore se mora izvajati na 

območju občine ali na območju občine in širše.
IV. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe projektov (ureditev turističnih poti, 

turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega 
materiala, materialni stroški prireditev).

V. Višina sofinanciranja:
Občina sofinancira največ do 100 % upravičenih 

stroškov brez DDV za izvedbo projektov v času od za-
ključka razpisa v letu 2013 (od 1. 12. 2013) do zaključka 
tekočega razpisa (30. 11. 2014). Naložba mora biti za-
ključena do 30. 11. 2014.

Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo do-
kumentacijo:

– dokument o registraciji,
– opis projekta,
– finančno konstrukcijo izvedbe projekta iz katere 

morajo biti razvidni vsi viri financiranja,
– izjavo upravičenca.
VI. Ostali pogoji
– Sofinancirajo se projekti izvedeni v času od za-

ključka razpisa v letu 2013 (od 1. 12. 2013) do zaključ-
ka tekočega razpisa (30. 11. 2014). Naložba mora biti 
zaključena do 30. 11. 2014. Vsi računu in dokazila se 
morajo glasiti na nosilca projekta.

– Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in 
potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 
30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu).

– Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR, 
najvišji pa 1.000 EUR na upravičenca na leto.

V. Vloge in roki za predložitev vlog
Obrazce vlog in izjave dobite na sedežu Občine Mi-

ren - Kostanjevica: Miren 137, 5291 Miren in na spletni 
strani http://www.miren-kostanjevica.si pod rubriko: Raz-
pisi in javne razgrnitve. Za dodatne informacije pokličite: 
tel. 05/330-46-70.

Vlogo s popolno dokumentacijo je potrebno predlo-
žiti na naslov: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 
5291 Miren, osebno ali priporočeno po pošti (velja poštni 
žig), najkasneje do 28. aprila 2014. Na ovojnici mora biti 
naveden pripis: »Ne odpiraj – JR kmetijstvo«.

VI. Pregled in ocenitev vlog
Pravočasno prispele vloge bo obravnavala Stro-

kovna komisija za izvedbo javnega razpisa za dodelitev 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Miren - Kostanjevica v letu 2014 (v nadaljeva-
nju: Komisija) po vrstnem redu dospelosti.

Upravičenci, ki bodo vložili nepopolne vloge bodo 
pozvani k dopolniti vloge v roku 8 dni od prejema pozi-
va za dopolnitev. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo 
dopolnjene bodo s sklepom zavržene kot nepopolne.

Komisija bo izvedla strokovni pregled popolnih vlog, 
jih ocenila in pripravila predlog prejemnikov sredstev.

Pri ocenjevanju vlog bo komisija prednostno obrav-
navala:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo in sicer:

1.1. Urejanje pašnikov
1.2. Urejanje trajnih nasadov
1.3. Nakup in postavitve mreže proti toči
1.4. Nakup in postavitev rastlinjakov
1.5. Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in 

spremljevalnih objektov ter nakup
 opreme hlevov
2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in 

naložbe v opravljanje storitev in trženja na kmetijah.
Navedene naložbe bodo v mejah razpoložljivih 

sredstev javnega razpisa sofinancirane:
– pod točko 1. 40 % oziroma (na OMD) 50 % upravi-

čenih stroškov (vendar največ 4.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto),

– pod točko 2. 50 % upravičenih stroškov (vendar 
največ 4.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto),

v primeru večjega števila vlog pa sorazmerno manj, 
vendar prednostno pred drugimi naložbami oziroma 
ukrepi.

Za ukrepe pod točko A. Skupinske izjeme, bodo 
odobrena sredstva za upravičene stroške samo za še 
neizvedene naložbe (računi morajo biti datirani po da-
tumu prejema sklepa o odobritvi sredstev in do 30. 11. 
2014).

Za ukrepe pod točko B. »De minimis« in točko C. 
Drugi ukrepi bodo sredstva odobrena tudi za že izve-
dene investicije in sicer od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014 
(predračuni in računi, izdani od zaključka prejšnjega 
razpisa (1. 12. 2013), do zaključka tekočega razpisa 
(30. 11. 2014).

Za investicije, za katere je že bila pridobljena po-
moč, ni mogoče več pridobiti nove oziroma dodatne 
pomoči.

O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal 
tajnik občinske uprave, najkasneje v roku 60 dni po izte-
ku roka za oddajo vlog. Zoper sklep tajnika je dopustna 
pritožba na župana in sicer v roku 8 dni od prejema.

Upravičenci, ki jim bodo sredstva dodeljena, bodo 
pozvani k podpisu pogodbe. Če upravičenci ne bodo 
sklenili pogodbe v roku 8 dni od prejema poziva k pod-
pisu pogodbe se bo štelo, da so umaknili vlogo za pri-
dobitev sredstev.

Upravičenci katerim bodo sredstva dodeljena in 
bodo prejeli sklep o dodelitvi sredstev ali z občino skle-
nili pogodbo, ne bodo pa realizirali investicije, na razpis 
v letu 2015 ne bodo imeli pravice kandidirati.

VII. Izplačilo sredstev
Upravičenci bodo črpali sredstva na podlagi zah-

tevkov o izplačilu katerim morajo predložiti račune, ki 
se glasijo na upravičenca, dokazila o plačilu računov 
in poročilo o izvedenih delih ob predložitvi zadnjega 
zahtevka.

Računi morajo vsebovati vse elemente računa, ki 
so predpisani z veljavno zakonodajo. Davek ni upravi-
čeni strošek.

Za potrdilo o plačilu se upošteva original položnica 
(ali fotokopija), v primeru plačila z gotovino pa račun 
s pripisom: Plačano z gotovino in priložen blagajniški 
prejemek ali izpis iz registrske blagajne.

Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in 
potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 
30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu).

Občina Miren - Kostanjevica

 Ob-1994/14

Na podlagi Statuta Občine Mokronog - Trebelno 
(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB1) in Odloka o proračunu 
Občine Mokronog - Trebelno za leto 2014 (Uradni list 
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RS, št. 32/13 in 5/14) župan objavlja obvestilo o javnih 
razpisih.

Občina Mokronog - Trebelno obvešča občane in 
druge zainteresirane, da bo objavila naslednje javne 
razpise za leto 2014:

– Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev 
letnega programa športa v Občini Mokronog - Trebelno 
za leto 2014;

– Javni razpis za sofinanciranje programov s po-
dročja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini 
Mokronog - Trebelno za leto 2014;

– Javni razpis za izbor kulturnih programov in pro-
jektov na področju kulturne dejavnosti za leto 2014;

– Javni razpis za dodeljevanje sredstev za progra-
me na področju kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno 
za leto 2014;

– Javni razpis za sofinanciranje programov turistič-
nih društev v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2014;

– Javni poziv za sofinanciranje programov, ki 
niso predmet drugih razpisov v Občini Mokronog - Tre-
belno za leto 2014.

Javni razpisi so objavljeni na spletni strani 
http://www.mokronog-trebelno.si in v občinskem glasilu 
Odsev (št. 27, marec 2014). Dodatne informacije lahko 
dobite na tel. 07/349-82-60.

Občina Mokronog - Trebelno

 Ob-1999/14

Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih pro-
gramov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS, 
št. 66/07), Meril in kriterijev za vrednotenje programov 
na področju kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu 
Občine Straža za leto 2014 (Uradni list RS, št. 102/12, 
6/14) in 6. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, 
št. 7/07 in 27/08), objavlja Občina Straža, Ulica talcev 9, 
8351 Straža

javni razpis
za financiranje kulturnih programov  

v Občini Straža za leto 2014
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sred-

stev: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih progra-
mov v Občini Straža v višini 18.020,00 EUR iz proračun-
ske postavke 18007 sofinanciranje programov društev 
na področju kulture in 18043 Kulturne prireditve.

2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
kulturnih programov:

– društvo, ki ima registrirano kulturno dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju ustvarjanja in 

posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni 
programi v interesu občine in so vpisani v razvid samo-
stojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo,

– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizaci-
je, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju kulture,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 

javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini 

Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na 

področju kulturne,
– da izvajajo programe kulture, ki so vključeni v ob-

činski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske 

(sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organiza-
cijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavno sti,

– da imajo urejeno evidenco o članih in imajo ureje-
no dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva 
(velja za društva), ter da delujejo v skladu z zakonom,

– da občini redno posredujejo podatke o članstvu, 
poročila o organizaciji programov in doseženih rezulta-
tih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravlje-
nih vajah in nastopih,

– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2014 bomo sofinancirali naslednje pro-

grame:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna dejavnost 

društva, sofinanciranje pevskih zborov, glasbene dejav-
nost, sofinanciranje gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, 
folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin, sofi-
nanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),

– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja imajo pod 

enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih progra-
mov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini 
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinan-
ciranje programov v letu 2014.

5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
in način prijave.

Prijavitelji morajo prijavo oddati do 30. 4. 2014 na 
naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene 
z »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Kultura 2014«. 
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu 
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Pri-
ložen mora biti natančen opis prijavljenih programov 
z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju 
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa.

6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 8. 5. 2014 odprla komisija, ki jo 

imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska upra-
va, ter ugotovila ali je posamezna vloga pravočasna, 
ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če 
ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni po-
polna, ga o tem obvesti in pozove, da jo v roku osmih 
dni ustrezno dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge 
komisija obravnava in pripravi predlog izbire programov 
in predlog delitve razpoložljivih sredstev za kulturne 
programe. Sklep o izbiri programa in delitvi razpoložljivih 
proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlo-
ga komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku postopka. 
Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo 
o sofinanciranju kulturnih programov. Občina Straža lah-
ko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali 
razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila 
upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo in 
ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na na-
slovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža v času 
uradnih ur in na spletni strani Občine Straža, www.ob-
cina-straza.si.

Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo pre-
ko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obci-
na-straza.si, ali na tel. 07/384-85-56.

Občina Straža

 Ob-2000/14

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov 
organizacij in društev na področju humanitarnih dejav-
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nosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov in njihovih združenj v Občini Straža (Uradni 
list RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje pro-
gramov organizaciji in društev na področju humanitarnih 
dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka 
o proračunu Občine Straža za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 102/12, 6/14) in 6. člena Statuta Občine Straža (Ura-
dni list RS, št. 7/07 in 27/08), objavlja Občina Straža, 
Ulica talcev 9, 8351 Straža

javni razpis
za financiranje programov organizacij in društev 
na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev 

interesnih in stanovskih dejavnosti občanov  
in njihovih združenj v Občini Straža za leto 2014

1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje programov or-

ganizacij in društev na področju humanitarnih dejav-
nosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov in njihovih združenj v Občini Straža v višini 
10.600,00 EUR iz proračunske postavke 18023.

2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
programov:

– organizacije, društva, združenja in zveze, ki so 
registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, ter 
interesnih in stanovskih dejavnosti.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 
javni razpis:

– da imajo sedež ali stalno prebivališče v Občini 
Straža,

– društva, ki delujejo na področju humanitarnih de-
javnosti imajo lahko sedež tudi izven območja Občine 
Straža, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine 
Straža,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini in ostalo dokumentacijo,

– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti,

– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o re-
alizacijo programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

4. V letu 2014 bomo sofinancirali naslednje pro-
grame:

– programi neprofitnih izvajalcev na področju hu-
manitarnih dejavnosti,

– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki 
imajo svoj sedež v Občini Straža,

– programi organizacij, društev, združenj in zvez, ki 
imajo svoj sedež izven območja Občine Straža.

Kulturna in športna društva ne morejo sodelovati 
na tem razpisu. Izbrane programe bomo sofinancirali 
na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov orga-
nizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, 
ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov 
in njihovih združenj v Občini Straža. Dodeljena sredstva 
bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 
2014.

5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
in način prijave.

Prijavitelji morajo prijavo oddati do 30. 4. 2014 na 
naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene 
z »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Humanitarna, 
interesna, stanovska 2014«. Na hrbtni strani mora biti 
naveden naslov prijavitelja.

Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu 
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). 

Priložen mora biti natančen opis prijavljenih progra-
mov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o iz-
polnjevanju pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega 
razpisa. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo 
upoštevala.

6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Komisija, ki jo imenuje župan, bo 8. 5. 2014 odprla 

vloge in zapisniško naredila seznam vseh prispelih vlog 
po predlagateljih in vsebinah. Izvajalci, ki bodo v razpi-
snem roku poslali nepopolne vloge, jih bodo morali na 
poziv Občine Straža, v roku 8 dni, dopolniti. Prijavite-
lji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo 
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju 
programov. Občina Straža lahko javni razpis brez ka-
kršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del 
razpoložljivih sredstev.

7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo 
in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na 
naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, 
v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža, 
www.obcina-straza.si.

Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo pre-
ko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obci-
na-straza.si ali preko tel. 07/384-85-56.

Občina Straža

 Ob-2001/14

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98, 45/99, 113/07 in 71/08), Pravilnika o vre-
dnotenju športnih programov v Občini Straža (Uradni list 
RS, št. 66/07, 51/10 in 29/11), Pogojev, meril in kriterijev 
za vrednotenje športnih programov v Občini Straža, Od-
loka o proračunu Občine Straža za leto 2014 (Uradni list 
RS, št. 102/12, 6/14) in 6. člena Statuta Občine Straža 
(Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) in Letnega programa 
športa v Občini Straža za leto 2014, objavlja Občina 
Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža

javni razpis
za financiranje programov športa  

v Občini Straža za leto 2014
1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih programov 

športa Občini Straža v višini 48.760,00 EUR, iz prora-
čunske postavke 18027.

2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
športnih programov:

– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za 

posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizaci-

je, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 

javni razpis:
– da imajo sedež v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje športne dejav-

nosti,
– da izvajajo program športne aktivnosti, ki so vklju-

čene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtova-
nih športnih aktivnosti,

– da imajo za določene programe zagotovljeno re-
dno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
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– da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih 
tekmovalcih in imajo urejeno, dokumentacijo v skladu 
z zakonom, ki ureja društva, ter da delujejo v skladu 
z zakonom,

– da občini redno posredujejo podatke o članstvu, 
poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih 
ter plan načrtovanih aktivnosti,

– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa,
– izvajati morajo programe, ki so v letnem progra-

mu športa,
– aktivno morajo skozi vse leto sodelovati in dopri-

nesti k razvoju športnih programov,
– skrbeti oziroma zagotavljati morajo, da se v njiho-

ve programe vključuje čim več občanov občine,
– skrbeti morajo za športno vzgojo občanov Občine 

Straža,
– v tekočem letu morajo za občane na domačem 

področju organizirati enkrat letno predstavitev oziroma 
prireditev,

– skozi vse leto morajo upravičenci sodelovati z ob-
čino in pomagati pri organizaciji dogajanj, ki jih organi-
zira občina,

– redno morajo poročati o svojih dejavnostih občini 
in pošiljati članek za objavo v občinskem glasilu Stražan.

4. V letu 2014 bomo sofinancirali naslednje vrste 
in dejavnosti opredeljene v letnem programu športa 
v občini Straža.

Zap. 
št. Nameni po merilih Znesek v €

za leto 2014

I. Športna vzgoja otrok in mladine 12.104,00

II. Kakovostni šport 16.276,00

III. Vrhunski šport 6.828,00

IV. Športna rekreacija-rekreativna dejavnost odraslih 7.276,00

V. Športne prireditve 6.276,00

Skupaj za razpis 48.760,00

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega 
programa športa. Izbrane programe športa bomo sofi-
nancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih 
programov v Občini Straža in letnega programa športa 
v Občini Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena za 
sofinanciranje programov športa v letu 2014.

5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
in način prijave.

Prijavitelji morajo prijavo oddati do 30. 4. 2014 na 
naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene 
z »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Šport 2014«. 
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Prijava mora biti izdelana na prijavnem obrazcu 
razpisne dokumentacije naročnika (Občine Straža). Pri-
ložen mora biti natančen opis prijavljenih programov 
z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju 
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega razpisa.

6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 8. 5. 2014 odprla komisija, ki jo 

imenuje župan. Vloge bo pregledala komisija, ter ugoto-
vila ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je vložila 
upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prija-
va katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem ob-
vesti in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni. 
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Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in 
pripravi predlog izbire programov in predlog delitve raz-
položljivih sredstev za športne programe. Sklep o izbiri 
programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev 
sprejme župan na podlagi predloga komisije. Prijavite-
lji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo 
z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju 
športnih programov. Občina Straža lahko javni razpis 
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le dolo-
čen del razpoložljivih sredstev.

Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih ni vložila 
upravičena oseba, se s sklepom zavržejo.

7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: enotne obrazce za prijavo 
in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na 
naslovu: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, 
v času uradnih ur in na spletni strani Občine Straža, 
www.obcina-straza.si.

Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo pre-
ko elektronske pošte na naslovu: andreja.kren@obci-
na-straza.si ali preko tel. 07/384-85-56.

Občina Straža

Št. 604-0001/2014-201 Ob-2005/14

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: 
U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Statuta 
Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 20/2013) objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

izobraževanja odraslih v letu 2014
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Obči-

na Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne 
na Koroškem.

2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet javnega razpisa: občina bo v skladu 
s Proračunom Občine Ravne na Koroškem za leto 2014 
sofinancirala naslednje programe:

3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti iz-
obraževanja odraslih s sedežem na območju Občine 
Ravne na Koroškem

4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne 

na Koroškem ter za občane Občine Ravne na Koro-
škem,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih programov in aktivnosti,

– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2. mora biti 

izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja.
4.3. Merila in kriteriji za izbor
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spo-

daj navedeno:

Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze 

za tretje življenjsko obdobje – 40 točk;
– Obseg posameznega programa je 40 ur in več 

– 10 točk;
– V posamezni program je vključenih vsaj 10 ude-

ležencev – 10 točk;
– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov 

(nadgradnja) za isto skupino udeležencev:
– vsaj 3 leta – 20 točk,
– nad 3 leta – 30 točk;

– Vključene so različne oblike učenja (skupaj mo-
žnih 40 točk):

– tečaji / delavnice – 10 točk,
– študijski krožki – 10 točk,
– razstave – 10 točk,
– ekskurzije – 10 točk;

– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10 točk.
Drugi izobraževalni programi – Teden vseživljenj-

skega učenja
– koordinacija Tedna vseživljenjskega učenja – 

30 točk;
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prire-

ditev v Tednu vseživljenjskega učenja s strani Andrago-
škega centra RS – 20 točk;

– prireditve so občinskega pomena – 20 točk;
– dejavnost se kontinuirano izvaja:

– do vključno 5 let – 5 točk,
– od 6 do vključno 10 let – 10 točk,
– nad 10 let – 20 točk.

5. Okvirna višina sredstev:
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine 2.206 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do višine 

2.328 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-

ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2014.

7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v spre-

jemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri Andreji 
Jezernik ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, 
s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izo-
braževanje odraslih 2014«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem 
oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno 
22. 4. 2014.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in 
naslov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komi-
sija opravila 23. 4. 2014, ob 13. uri, v mali sejni sobi 
Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne 
na Koroškem.

9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu 
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji po-
polnih vlog.

10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za iz-

vajanje programov izobraževanja odraslih v skladu 
z razpisno dokumentacijo, ki jo od 28. 3. 2014 dobijo 
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, pri 
Urošu Hergi.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine: http://www.ravne.si.

Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini 
Ravne na Koroškem, pri mag. Mariji Vrhovnik Čas, 
tel. 02/821-60-07).
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11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Ko-
roškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov 
izobraževanja odraslih za leto 2014.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 603-0003/2014-201 Ob-2006/14

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o postop-
kih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 50/07 in 61/08) in Pravilnika o vrednotenju 
mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja 
delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna Ob-
čine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 17/2012, 10/2014) objavlja Občina Ravne na 
Koroškem

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih,  
ki se sofinancirajo iz proračuna  

Občine Ravne na Koroškem za leto 2014,  
v okvirni višini 5.000 €

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.

2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinan-
ciranje mladinskih programov in projektov, ki so v jav-
nem interesu v Občini Ravne na Koroškem in se bodo 
izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in 
projektov.

3. Osnovna razpisna področja tega razpisa je so-
financiranje zlasti naslednjih mladinskih programov in 
projektov, ki:

– vključujejo neformalno izobraževanje in druge 
obšolske dejavnosti,

– vključujejo zastopanje in uveljavljanje interesov 
mladih,

– vključujejo informativna središča in druge oblike 
informiranja ter svetovanja mladim,

– vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
– vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
– vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje pro-

stega časa,
– vključujejo programe za preprečevanje uživanja 

drog in drugih nevarnih substanc,
– spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mla-

dimi,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski 

programi in projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izo-

braževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru 

ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organi-
ziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,

– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje 

odvisnosti,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj 

znanstvenega značaja.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna 

vsem mladim v Občini Ravne na Koroškem.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1. Pravica do sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in 

projektov imajo neprofitne organizacije, zavodi, društva, 
zveze, zasebniki, mladinski sveti in druge organizacije, 
ki so nosilci programov in projektov, namenjenim izključ-

no mladim med 15. in 29. letom. Sofinanciranji se mla-
dinski programi oziroma projekti, ki so ovrednoteni višje.

4.2. Pogoji sofinanciranja
Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci mladinskih 

programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za ka-
tero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na 
Koroškem;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti;

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Ravne na Koroškem (mladi od 15. do 29. leta, kot je 
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega 
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Rav-
ne na Koroškem);

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev 
iz drugih virov;

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poro-
čilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.

4.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska stro-

kovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa za 
sofinanciranje mladinskih programov in projektov, ki jo 
imenuje župan Občine Ravne na Koroškem.

Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo 
vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih 
pogojev.

5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 
namenjenih za predmet razpisa, znaša 5.000 €

6. Merila in kriteriji za izbor: pri izboru posameznega 
programa bodo upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni 
v prilogi 19. člena Pravilnika o vrednotenju mladinskih 
programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mla-
dih, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ravne na 
Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posamezne-
ga programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja pozivnih 
kriterijev in razpoložljivih finančnih sredstvih.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2014.

8. Razpisni rok: razpis se prične 28. 3. 2014 in se 
zaključi 6. 5. 2014.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor programov oziroma 

projektov,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Urošu Hergi, vsak delovni dan.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine: http://www.ravne.si.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zape-
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čatene kuverte morajo ponudniki do 6. 5. 2014 oddati na 
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 
2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne 
odpiraj« ter z označbo »Javni razpis – Mladina 2014«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila 
zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s pri-
poročeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine 
Ravne na Koroškem.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime 
in naslov prijavitelja.

Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za 

družbene dejavnosti Občine Ravne na Koroškem, 
tel. 02/821-60-07 (mag. Majda Vrhovnik Čas).

12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina 
Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa ob-
vestila najkasneje v roku 30 dni po oddaji popolne vloge, 
odpiranje prispelih ponudb bo 7. 5. 2014, ob 15. uri, na 
sedežu Občine Ravne na Koroškem.

13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o so-
financiranju programov.

14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo 
prispele pravočasno, ne bomo obravnavali ter jih bo ko-
misija s sklepom zavrgla.

Občina Ravne na Koroškem

 Ob-2011/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopku za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Od-
loka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 18/14) in Statuta Mestne obči-
ne Murska Sobota – (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 
49/10) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardo-
ševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2014

na področjih:
A) Socialnega varstva ter
B) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali ne-

profitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva.

Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, 

ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega 
varstva,

2. programi za aktivno preživljanje prostega časa 
otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi 
počitnicami,

3. organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in 
preventivni programi za delo z mladimi,

4. programi za pospeševanje socialne vključeno-
sti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi 
revščine,

5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasil-
nih dejanj,

6. programi vključevanje socialne izključenosti in-
validnih oseb,

7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo 
ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi te-
žavami v duševnem zdravju,

8. programi za zmanjševanja nasilja nad ženskami 
in otroki,

9. programi svetovanja preko telefona otrokom in 
mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih 
stiskah,

10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih 
stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih 
drog ter drugih oblik zasvojenosti,

11. programi medgeneracijskih in drugih skupin za 
samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju 
skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših 
in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih 
ter prostovoljnega dela za stare.

Pod B)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v jav-

nem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih 

otrok med poletnimi počitnicami,
3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini 

Murska Sobota,
4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za 

zdrav način življenja,
5. programi za promocijo posameznih zdravstve-

nih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja 
manjših propagandnih gradiv za potrebe posameznih 
programov,

6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-
ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na 
javni razpis:

Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo pro-
gram, ki je predmet razpisa za A ali B področje. Na raz-
pis se lahko prijavijo:

– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavo-
di, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejav-
nosti razpisanih programov,

– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in ne-
profitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale 
socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, 
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom ali verske 
skupnosti,

– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in 
profitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovi-
jo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali 
socialne in zdravstvene potrebe svojih članov,

– invalidske in humanitarne organizacije kot prosto-
voljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in 
drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo 
posebne socialne in zdravstvene programe in storitve, 
utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih 
funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj inva-
lidov,

– druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske pro-
grame na področju sociale in zdravstva ali občinske 
programe izboljšanje kvalitete življenja za občane MO 
Murska Sobota,

– vloga mora biti dana v skladu z Zakonom o integri-
teti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 
– UPB2).

Izvajanje programov se mora nanašati na območje 
MO Murska Sobota oziroma njene občane.

III. Orientacijska vrednost razpisa:
Orientacijska vrednost razpisa za obe področji za 

leto 2014 je 50.000,00 EUR in sicer:
– za področje A 35.000,00 EUR
– za področje B 15.000,00 EUR.
IV. Rok izvedbe:
Dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti pora-

bljena v letu 2014.
V. Merila za izbor programov:
a. Kvaliteta in realnost predloženega programa
1. program ima postavljene jasne cilje, ki so v skla-

du s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb upo-
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rabnikov/članstva oziroma so v interesu MO Murska 
Sobota,

2. potencialni uporabniki programa so jasno opre-
deljeni,

3. metoda dela, strokovna ravnanja in druge aktiv-
nosti v programu zagotavljajo doseganje ciljev,

4. število ur vključenosti posameznega uporabnika 
v program v določenem časovnem obdobju omogoča 
doseganje zastavljenih ciljev programa,

5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (šte-
vilo izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove re-
ference …)

6. program ima opredeljen ustrezen način evalva-
cije doseganja ciljev,

7. reference ponudnika (program je bil že izveden 
in evalviran).

b. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-
gramu

1. program temelji na principu samopomoči in sa-
moorganizacije uporabnikov,

2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načr-
tovanju, izvedbi in evalvaciji programa,

3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni 
s pravicami in postopki pritožbe v programu,

4. izvajalci programa so tudi prostovoljci.
c. Finančna konstrukcija programa
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo 

prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vklju-
čeni vsi /in samo/ stroški programa, razviden je namen 
odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi 
v programa),

2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih po-
stavk na področju socialnega varstva,

3. stroški programa glede na število uporabnikov 
niso bistveno višji od stroškov v istovetnih programih, 
razen v primerih, ko je odstopanje utemeljeno glede na 
cilje in druge specifičnosti programa.

VI. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejemajo sredstva v višini 80 % 

vseh predvidenih odhodkov programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja progra-

ma/projekta – stroški dela redno in honorarno zapo-
slenih ter materialni stroški, povezani z izvajanjem pro-
grama, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven 
zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in stroški 
supervizije za strokovne delavce.

3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela 
bodo upoštevani veljavni predpisi oziroma cena stroškov 
dela za posamezna področja.

4. Investicije ne bodo financirane.
5. Po proučitvi prijav bo določen obseg sredstev za 

stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinanci-
rala. Pri tem bo upoštevano predvsem nujno število za-
poslenih na število uporabnikov v istovetnih programih 
ter specifičnost prijavljenega programa.

6. Materialni stroški programa se bodo krili tako, da 
bo po proučitvi prijav na razpis ter zaključnih računov in 
poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenjen 
nujen obseg materialnih stroškov programa. Pri odme-
ri višine sredstev bo upoštevana nujnost posamezne-
ga stroška za izvajanje programa ter primerjava višine 
stroškov na uporabnika med posameznimi istovetnimi 
programi.

Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne 
bodo iz predvidenih odhodkov upoštevali tisti odhodki, 
ki jih MO Murska Sobota v skladu s svojo usmeritvijo 
in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki pro-
grama bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede 
na njihov pomen za izvajanje programa. S pregledom 

finančne konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih stro-
kovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s katerimi program 
dosega zastavljene cilje, bo na osnovi meril določena 
višina sredstev, ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila 
za izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega obsega 
sredstev bo izvajalec programa s pogodbo pooblaščen 
in zadolžen za čimbolj racionalno uporabo sredstev 
in to na način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega 
programa.

VII. Način sofinanciranja programov:
Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov in načinu 

njihovega sofinanciranja za leto 2014. Na podlagi skle-
pa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov 
za leto 2014:

a. izvajalcem programov, katerih programi bodo 
prejeli največ 3.500,00 EUR bodo sredstva nakazana 
dvakrat letno in sicer za prvo polletje v mesecu juniju, 
za drugo polletje pa v mesecu septembru, po izstavitvi 
zahtevka za nakazilo sredstev za posamezno polletje.

b. izvajalcem programov, katerih programi bodo 
prejeli več kot 3.500,00 EUR bodo sredstva nakazova-
na mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, 
po izstavitvi s strani izvajalca programa za nakazilo za 
posamezni mesec v letu 2014.

VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na obrazcu 

2014 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje progra-
mov socialnega varstva – Področje A« ali »Prijava na 
javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega 
varstva – Področje B.«

Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo 
(Obrazec 2014, vzorec pogodbe) na vložišču Mestne 
občine Murska Sobota, Kardoševa 2, pritličje, vsak de-
lavnik od 9. do 12. ure pri Manueli Hochstetter ali na 
spletni strani Mestne občine Murska Sobota, www.mur-
ska-sobota.si Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo zainteresirani po telefonu vsak delavnik, med 
9. in 12. uro na Oddelku za gospodarske in negospodar-
ske dejavnosti, tel. 02/525-16-64- mag. Rofina Bernjak.

2. Popolna ponudba vsebuje:
– Izpolnjena prijava na razpis, obrazec 2014, z vse-

mi zahtevanimi podatki.
– Odločba oziroma sklep o registraciji (od upravne 

enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in 
zavode), ki so registrirani za opravljanje socialno var-
stvenih dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto 
odločbe ali sklepa o registraciji se lahko predloži od-
ločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju socialnega ali zdravstvenega varstva.

– Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti 
Statističnega urada Republike Slovenije. Če se priloži 
odločba o statusu društva, ki deluje v javnem interesu, 
obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti ni po-
trebno priložiti.

– Zaključni račun za leto 2013.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potreb-

no poslati v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina 
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, 
ovojnice pa morajo biti v zgornjem, levem kotu jasno 
označene z oznako: »Ponudba – Ne odpiraj!« »Javni 
razpis za sofinaciranje programov socialnega varstva 
za leto 2014 za področje A« ali »Javni razpis za sofinan-
ciranje programov zdravstvenega varstva za leto 2014 
za področje B« odvisno od tega, za katero področje se 
prijavljate.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov prijavite lja!
4. Rok za oddajo ponudb je 28. april 2014.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je 

zadnji dan roka za oddajo do 13. ure oddana na vložišču 
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Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje 
ali če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporoče-
na pošiljka.

5. Nepravočasno ali nepravilno označene ponud-
be bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti 
na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj. Iz 
nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse 
ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.

Program je potrebno, skupaj z zahtevano dokumen-
tacijo, predložiti v kuverti, označeni na način, predpisan 
v točki 3/VIII. Ponudbe z več programi so lahko oddane 
v eni kuverti.

6. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pri-
čela dne 7. maja 2014. Odpiranje bo na Mestni občini 
Murska Sobota in ne bo javno.

7. Ponudniki bodo o izboru programov, ki jih bo 
sofinancirala Mestna občina Murska Sobota obveščeni 
v roku 45 dni od dneva, ko bo končano odpiranje po-
nudb.

8. Posebni pogoji – Mestna občina Murska Sobo-
ta si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih 
sredstev, kolikor na razpis ne bodo prijavljeni ustrezni 
programi.

Mestna občina Murska Sobota

Št. 603-8/2014 Ob-2030/14

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje, kot koncedent in Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, tr-
govina i putnička agencija, Geistlicha Emila 50, 51523 
Baška, Republika Hrvaška, kotkoncesionar, na podlagi 
12. člena Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske 
javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in so-
cialno ogrožene otroke in učence s stalnim prebivali-
ščem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Za-
kona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Sklepa o določitvi 
subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za 
zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in 
učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na obmo-
čju Mestne občine Celje za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 20/14), objavljata

javni razpis
za izbor uporabnikov programa socialnih kolonij  

v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška)  
in pridobitev nepovratnih sredstev  

za subvencioniranje storitev programa socialnih  
in programa zdravstvenih kolonij za leto 2014

1. Pooblastilo za vodenje in odločanje v postopku 
javnega razpisa: Mestna občina Celje je z javnim poo-
blastilom v skladu z 12. in 23. členom Odloka o konce-
siji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških 
kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene otroke in 
učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
(Uradni list RS, št. 25/13), pooblastila koncesionarja 
Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, trgovina i putnička agencija, 
Geistlicha Emila 50, 51523 Baška, Republika Hrvaška (v 
nadaljevanju »Celeia d.o.o.«), za izvedbo in odločanje 
v postopku predmetnega javnega razpisa.

2. Predmet javnega razpisa
Skladno s prejšnjo točko družba Celeia d.o.o. raz-

pisuje:

A. izbor uporabnikov za program kolonij socialno 
ogroženih predšolskih otrok in učencev s stalnim prebi-
vališčem v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program 
socialnih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;

B. subvencioniranje programa socialnih kolonij in 
sicer:

i. so do polne subvencije oziroma do v celoti brez-
plačnega programa upravičeni predšolski otroci in učen-
ci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka);

ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene pro-
grama) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, 
v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugo-
tovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % 
neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred otro-
škega dodatka);

C. izbor uporabnikov za program zdravstvenih kolo-
nij predšolskih otrok in učencev s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program zdra-
vstvenih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;

D. subvencioniranje programa zdravstvenih kolonij, 
v trajanju 10 dni na en obrat, in sicer:

i. so do polne subvencije oziroma do v celoti brez-
plačnega programa upravičeni predšolski otroci in učen-
ci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka);

ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene pro-
grama) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, 
v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugo-
tovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % 
neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred otro-
škega dodatka).

3. Vsebina programa socialnih in programa zdra-
vstvenih kolonij

Program socialnih kolonij in program zdravstvenih 
kolonij se bosta izvedla v Celjskem domu v Baški (otok 
Krk, Hrvaška) v času med 30. junijem 2014 in 29. av-
gustom 2014.

Čas trajanja posamezne kolonije (socialne in zdra-
vstvene) je 10 dni.

V okviru kolonije je za otroka/učenca zagotov ljeno:
– prevoz na lokacijo kolonije in nazaj;
– prenočitev v več posteljnih sobah s skupnimi sa-

nitarijami;
– štirje obroki prehrane dnevno (zajtrk, kosilo in 

večerja ter popoldanska malica), neomejena količina 
čaja ali soka, kosilo pred odhodom, sendviči in napitek 
ob odhodu;

– športna in družbena animacija;
– 24-urno vzgojno varstvena oskrba;
– dnevna prisotnost višje medicinske sestre, v pri-

meru nastopa večjih zdravstvenih problemov pa zago-
tovitev takojšnjega prevoza do bližnjih bolnišnic (Baška, 
Krk, Reka) z lastnim vozilom.

Posamezne socialne in zdravstvene kolonije se 
bodo predvidoma izvajale v naslednjih terminih:

a) 30. 6. – 10. 7. 2014;
b) 10. 7. – 20. 7. 2014;
c) 20. 7.- 30. 7. 2014;
d) 30. 7. – 9. 8. 2014;
e) 9. 8. – 19. 8. 2014;
f) 19. 8. – 29. 8. 2014.
Kandidat lahko v svoji prijavi označi zaželeni ter-

min (priporočeno), pri čemer pa si koncesionar Celeia 
d.o.o. pridržuje pravico, da zaradi prezasedenosti po-
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sameznega termina ali starostne strukture posamezne 
skupine termina, kandidata razvrsti v drugi termin. Koli-
kor dodeljeni termin kandidatu ne bo ustrezal se lahko 
s koncesionarjem dogovori za drug termin, če je le-ta še 
prost ali pa odstopi od prijave v roku 15 dni od prejema 
sklepa o izbiri.

Opis
Program socialnih 

kolonij
v EUR

Program 
zdravstvenih 

kolonij
v EUR

CENA NA DAN NA UPORABNIKA:
– Cena prenočišča – poln penzion
– Drugi stroški – pedagoško osebje
– Stroški prevoza na osebo
SKUPAJ 47,50 47,50

ŠTEVILO DNI BIVANJA 10,00 10,00

SKUPNA CENA IZVEDBE PROGRAMA NA UPORABNIKA 475,00 475,00

subvencioniranje s strani ZZZS (Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije) 0,00 164,20

Subvencioniranje s strani Mestne občine Celje (MOC)
– 100 % subvencija cene posameznega programa 475,00 310,80

Subvencioniranje s strani Mestne občine Celje
– 33 % subvencija cene posameznega programa 156,75 102,56

Sofinanciranje staršev, če MOC 100 % subvencionira ceno 0,00 0,00

Sofinanciranje staršev, če MOC 33 % subvencionira ceno 318,25 208,24

4. Pogoji za prijavo:
Prijava se odda na obrazcu, ki je priloga razpisa.
A. Na javni razpis, naveden pod točko 2. A se lahko 

prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje 

šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obi-
skujejo osnovno šolo;

– so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (prvi do peti 
razred otroškega dodatka).

Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in dru-
ge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.

Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma 

učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– kopija odločbe o otroškem dodatku za tekoče 
koledarsko leto 2014.

B. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subvenci-
oniranje cene programa socialnih kolonij, navedenih pot 
točko 2.B, lahko kandidirajo prijavitelji iz točke 2.A, ki so:

i. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, 
ne presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do 
tretji razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upra-
vičeni do 100 % subvencije cene programa socialnih 
kolonij;

ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in peti 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni 
do subvencije v višini 33 % cene programa socialnih 
kolonij.
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C. Na javni razpis, naveden pod točko 2. C se lahko 
prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje 

šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obi-
skujejo osnovno šolo;

– predložijo zdravnikovo potrdilo o zdravstveni in-
dikacijikandidata za udeležbo v programu zdravstvenih 
kolonij.

Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in dru-
ge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.

Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma 

učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kan-
didata za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij 
(priloga obrazca).

D. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subven-
cioniranje storitev programa zdravstvenih kolonij, na-
vedenih pod točko 2.D, lahko kandidirajo prijavitelji iz 
točke 2.C, ki:

i. so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 
100 % subvencije cene programa zdravstvenih kolonij;

ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in peti 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 
subvencije v višini 33 % cene programa socialnih kolonij.

Dokazilo:
– odločba o otroškem dodatku za tekoče koledar-

sko leto 2014.
5. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za 

subvencioniranje cene programov socialnih kolonijje 
84.075,00, višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za 
subvencioniranje cene programov zdravstvenih kolonij 
je 50.038,80 EUR. Sredstva so zagotovljena v prora-
čunu Mestne občine Celje, proračunska postavka STM 
2002202, konto 41330270.

Predvidena subvencija cene posameznega progra-
ma socialnih kolonij je 475,00 EUR, kolikor gre za sub-
vencijo v višini 100 % cene, in 156,75 EUR, kolikor gre 
za subvencijo v višini 33 % cene.

Predvidena subvencija cene programa zdravstve-
nih kolonij je 310,80 EUR, kolikor gre za subvencijo 
v višini 100 % cene, in 102,56 EUR, kolikor gre za sub-
vencijo v višini 33 % cene.

V primeru morebitnega ostanka predvidenih sred-
stev po posameznem programu, se le ta lahko preraz-
poredijo. Na podlagi predloga razpisne komisije o pre-
razporeditvi odloči župan s sklepom.

6. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo 

na razpis za izbor uporabnikov programa socialnih in 
programa zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški 
(otok Krk, Hrvaška) ter pridobitev nepovratnih sredstev 
za subvencioniranje storitev programa socialnih in pro-
grama zdravstvenih kolonij za leto 2014,

– kopijo osebnega dokumenta otroka oziroma 
učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– odločbo o otroškem dodatku za leto 2014, kolikor 
se kandidat prijavlja na izbor uporabnikov programa so-

cialnih kolonij ali izbor kandidatov za subvencioniranje 
cene programa zdravstvenih kolonij,

– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kandi-
data za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij.

Prijava se lahko kadarkoli do izdaje sklepa o izboru 
prekliče. Preklic prijave mora biti pisen.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih 
straneh http://moc.celje.si/javna-narocila in http://www.
celeia.si/prijave.php. Za dodatne informacije je na voljo 
Ivica Žemva, ki je dosegljiva na tel. 03/492-58-86, ali na 
elektronskem naslovu: info@celeia.si.

7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-
mljenost vlog

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti 
na naslov: Celeia d.o.o, Poslovna enota Celje, Kosove-
lova ulica 14, 3000 Celje, s pripisom »Ne odpiraj – Vlo-
ga na javni razpis za program socialnih in zdravstvenih 
kolonij za leto 2014«, do vključno 7. 5. 2014 (velja poštni 
žig priporočene poštne pošiljke).

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo 
zavržene.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 8. 5. 2014 

(ob 12.15), v prostorih Celeia d.o.o. Poslovna enote Ce-
lje, Kosovelova ulica 14, Celje in ne bo javno. Vloge bo 
odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega 
razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Pri odpiranju 
vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga 
je popolna, če so predloženi vsi dokumenti, določeni 
v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo 
bo razpisna komisija v roku 3 dni od odpiranja kandidate 
pozvala, da vloge najkasneje do vključno 15. 5. 2014 do-
polnijo. Dopolnitev se šteje za pravočasno, če je oddana 
priporočeno po pošti zadnji dan rok, to je 15. 5. 2014.

Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki 
je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh do-
kumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo 
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, 
bodo zavržene.

Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali 
osnovnih pogojev iz 4. točke, bodo zavrnjene.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil-
koncesionar Celeia d.o.o.

9. Merila za izbor kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje za kandidiranje na razpisu več, kot je razpisa-
nih sredstev, se bodo razpisana sredstva dodelila po 
vrstnem redu popolnih vlog in višini povprečnega me-
sečnega dohodka na osebo, ugotovljenega v odločbi 
o otroškem dodatku, pri čemer bodo imeli prednost 
kandidati z nižjim zneskom povprečnega mesečnega 
dohodka na osebo, do porabe sredstev za posamezen 
program, določenih v 5. točki razpisa.

Popolna vloga za izbor oziroma upravičenosti do 
subvencije je tista, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila 
in je vložena na način, določen v 6. in 7. točki razpisa.

Kandidat bo v primeru nepopolne vloge pozvan k od-
pravi pomanjkljivosti v določenem roku 3 dni. Če bo kan-
didat pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo 
štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti od-
pravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku 
ne bo odpravil, bo njegova vloga s sklepom zavržena.

10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom konce-
sionarja Celeia d.o.o., najkasneje v roku tridesetih dni 
od odpiranja vlog.
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Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom za-
vrnjena oziroma zavržena, se lahko pritoži na župana 
Mestne občine Celje v osmih dneh od prejema sklepa. 
Pritožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje 
po pošti. Šteje se, da je bila pritožba vložena tisti dan, 
ko je bila priporočena oddana na pošto.

11. Seznami izbranih kandidatov in upravičencev 
do subvencij

Na podlagi seznama popolnih vlog iz 8. točke bo 
koncesionar Celeia d.o.o. pripravil sklepe o izboru, in 
sicer bo v istem sklepu odločeno tako o upravičeno-
sti do udeležbe v posameznem programu kot tudi do 
upravičenosti do subvencioniranja cene posameznega 
programa.

Ravno tako bo koncesionar pripravil tudi rezervno li-
sto, s katere bo črpal kandidate, ki so sicer oddali popol-
ne vloge, vendar na podlagi 9. točke niso bili izbrani. Te 
kandidate bo koncesionar v primeru odpovedi izbranega 
kandidata, obvestil o možnosti naknadnega izbora. Koli-
kor bo kandidat soglašal z naknadnim izborom bo izdan 
nov sklep o izboru, s katerim se bo nadomestil predho-
dni sklep o zavrnitvi vloge kandidata.

V primeru, da izbrani kandidat pravočasno, to je 
najmanj 14 dni pred predvidenim odhodom, oziroma 
v upravičenim primerih tudi v krajšem roku (npr. nena-
dna bolezen) ne obvesti družbe Celeia o odpovedi in 
razlogih zanjo, ter kolikor odpoved ne bo upravičena, 
kandidat ne bo mogel kandidirati na javni razpis priho-
dnji dve leti.

Upravičeni razlogi za odpoved so:
– bolezen kandidata, ki se izkazuje z zdravniškim 

potrdilom,
– smrt v ožji družini,
– višja sila (naravne katastrofe ipd.).
12. Izplačilo subvencije
Mestna občina Celje bo nepovratna sredstva sub-

vencije izplačala koncesionarju skladno s Sklepom o do-
ločitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij 
za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke 
in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na obmo-
čju Mestne občine Celje za leto 2014 (Uradni list RS, 
št. 20/14).

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se upora-
bljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Mestna občina Celje  
Celeia d.o.o.
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Št. 3533-02/2014-01 Ob-1935/14

Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14), objavlja

javno dražbo
za oddajo v najem stavbnih zemljišč v k.o. Kojsko

I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih.

II. Predmet oddaje v najem sta naslednji stavbni 
zemljišči:

1. parc. št. 339, k.o. 2290 Kojsko, v skupni površini 
10.550 m2,

2. del parc. št. 338, k.o. 2290 Kojsko, v skupni po-
vršini 1.200 m2.

Zemljišči sta primerni za kmetijsko obdelavo – vi-
nograd.

III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne draž-
be: pravni posel je najemna pogodba, ki jo najemoda-
jalec sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po 
končani javni dražbi. Če najugodnejši dražitelj v določe-
nem roku ne podpiše najemne pogodbe, se šteje, da je 
odstopil od najema.

IV. Osnovni pogoji najema in čas oddaje v najem:
– Najemnik brez pisnega soglasja najemodajalca 

ne sme zemljišča oddati v podnajem.
– Najemnik je poleg najemnine, dolžan plačevati 

tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (oz. 
davek na nepremičnine) ter stroške skladno s 49. čle-
nom Uredbe o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti.

– Najuspešnješi dražitelj je dolžan najkasneje do 
podpisa najemne pogodbe na transakcijski račun Ob-
čine Brda izplačati neamortizirano vrednost vinograda 
v znesku 25.650,00 EUR (ki bo nakazana prejšnjemu 
zakupniku).

– Zemljišči se dajeta v najem za dobo 10 let od 
podpisa pogodbe.

– Zemljišči bo najemnik uporabljal in obdeloval kot 
vinograd.

V. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Občine Brda 

(velika sejna soba), Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, 
16. 4. 2014, s pričetkom ob 10. uri.

Dražitelji morajo osebno ali priporočeno po pošti na 
Občino Brda posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. 
Prijava ter potrebna dokazila morajo prispeti na Občino 
Brda, najkasneje do 16. 4. 2014, do 10. ure.

VI. Izklicna letna najemnina in najnižji znesek vi-
šanja:

Višina izklicne letne najemnine za zemljišči zna-
ša 470,00 EUR.

Znesek višanja izklicne najemnine je 20,00 EUR.
VII. Višina varščine
Dražitelji morajo do vključno 16. 4. 2014 do 10. ure, 

plačati varščino v višini izklicne letne najemnine na 
transakcijski račun Občine Brda št. 01207-0100014109, 
z navedbo »dražbena varščina za javno dražbo najemni-
ne za zemljišči v k.o. Kojsko«.

V primeru, da interesent plača varščino za nepre-
mičnino, ki je predmet javne dražbe in se javne dražbe 
ne udeleži, se varščina ne povrne.

VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine ter 
način in rok plačila najemnine

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju (na-
jemniku) v roku 30 dni od podpisa najemne pogodbe 
poračuna z letno najemnino za leto 2014, neuspelim 
dražiteljem pa bo vrnjena na transakcijski račun (s ka-
terega je bila plačana oziroma na račun, ki ga bo na 
dražbi predložil dražitelj) brez obresti v roku 10 dni po 
končani javni dražbi.

Neamortizirano vrednost vinograda v znesku 
25.650,00 EUR mora najugodnejši dražitelj nakazati na 
transakcijski račun Občine Brda, št. 01207-0100014109, 
najkasneje do izteka roka za podpis najemne pogodbe.

Najemodajalec bo za najem zemljišč izstavljal letni 
račun, in sicer v mesecu januarju za tekoče leto.

IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju RS oziroma na območju drža-
ve članice EU in fizične osebe, ki so državljani oziroma 
državljani države članice EU.

– Fizične osebe, ki so državljani RS morajo priložiti 
dokazila o državljanstvu in izvirnika osebnega doku-
menta (na vpogled), kjer je razvidna EMŠO ter davčna 
številka.

– Priložiti morajo telefonsko številko, na katero so 
doseglivi.

– Pravne osebe morajo pred pričetkom javne draž-
be predložiti še potrjen izpisek iz sodnega registra (ne 
sme biti starejši od 30 dni) oziroma izpisek iz registra 
društev pri pristojni upravni enoti, potrdilo o plačanih 
davkih in prispevkih od DURS-a (ne sme biti starejše 
od 30 dni), potrdilo banke, da TRR ni blokiran (ne sme 
biti starejše od 30 dni), kratko poročilo o dosedanjih ak-
tivnostih s predstavitvijo programa – opisom dejavnosti 
ter z navedbo celotne številke TRR in banke (za primer 
vračila varščine). Zakoniti zastopnik, ki na dražbi za-
stopa pravno osebo, mora predložiti izvirnik osebnega 
dokumenta (na vpogled).

– Fizične osebe (s.p.) pa morajo predložiti kar mo-
rajo predložiti pravne osebe, razen izpiska iz sodnega 
registra, dodatno pa še potrjen izpisek iz Poslovnega re-
gistra Slovenije pri AJPES (ne sme biti starejši od 30 dni) 
in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).

– Pred pričetkom javne dražbe se morajo dražitelji 
izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original), iz kate-
rega je razviden predmet najema ter priložena celotna 
številka TRR računa in ime banke za primer vračila var-
ščine in osebnim dokumentom (na vpogled).

– Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne draž-
be predložiti pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se 
nanaša na predmet javne dražbe.

– Državljani oziroma pravne osebe države članice 
EU morajo predložiti listine in dokazila, ki jih izdajajo 
institucije v njihovih državah, ki so enakovredne insti-
tucijam od katerih se zahtevajo listine in dokazila za 
slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor 
takšnih dokazil – potrdila o poravnanih davčnih obve-
znostih ali potrdila o neblokiranem računu ne morejo 
pridobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri 

Javne dražbe
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notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo izjavijo, da imajo poravnane davčne obveznosti 
in nimajo blokiranega računa. Vse listine in dokazila 
oziroma potrdila, razen osebnega dokumenta, morajo 
biti predložena v slovenskem jeziku.

– Če niso izpolnjeni prej navedeni pogoji, interesent 
ne more dražiti na javni dražbi.

X. Pravila javne dražbe in drugi pogoji:
– Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do 

vključno 16. 4. 2014, do 10. ure (osebno dostavi v taj-
ništvo Občine Brda ali pa listine priporočeno pošlje na 
Občino Brda po pošti), prijavil na dražbo ter predložil 
potrebna dokazila (navedena pod IX. točko).

– Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih doka-
zil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni 
iz postopka pred pričetkom dražbe.

– Če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo 
ter predložil dokazila navedena pod tč. IX odstopi od 
dražbe, varščina zapade v korist Občine Brda.

– Dražbo bo vodila komisija imenovana s strani 
župana Občine Brda.

– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
sprejeta nova višja izklicna cena najema.

– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo 
letno najemnino.

– Javna dražba najemnine za zemljišči je končana, 
ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo in 
je noben od udeležencev ne zviša pred tretjo ponovitvi-
jo. Po končani dražbi voditelj dražbe razglasi doseženo 
letno najemnino in najugodnejšega dražitelja, katerega 
pozove na podpis najemne pogodbe.

– Javna dražba se glede predmeta najema šteje za 
neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.

– Ugovor zoper opravljeni dražbeni postopek je mo-
goče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne 
dražbe.

– Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna 
pogodba v roku 15 dni po končani javni dražbi.

– Če najugodnejši dražitelj odstopi od svoje ponud-
be, Občina Brda zadrži že plačano varščino.

– Če najugodnejši dražitelj ne podpiše najemne po-
godbe v določenem roku in če pred podpisom najemne 
pogodbe ne plača neamortizirane vrednosti vinograda 
v znesku 25.650,00 EUR na TRR Občine Brda, se šteje, 
da je odstopil od najema in najemodajalec zadrži prejeto 
varščino.

XI. Informacije
Interesenti lahko dodatne informacije o pogojih jav-

ne dražbe dobijo na tel. 05/335-10-30.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni 

strani Občine Brda.
Nepremičnini si lahko interesenti kadarkoli ogledajo 

na kraju samem.
XII. Ustavitev postopka: župan ali komisija s soglas-

jem župana, lahko do sklenitve pravnega posla-najemne 
pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se 
plačana varščina dražiteljem vrne brez obresti.

Občina Brda

 Ob-1936/14

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribni-
ca, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) ter sklepa 
Občinskega sveta Občine Ribnica, št. 352-0002/2011 
z dne 8. 3. 2011

javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja v najem

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Obči-
na Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

2. Predmet oddaje v najem: profitno enosobno sta-
novanje št. 9, v drugem nadstropju stanovanjskega blo-
ka na Knafljevem trgu 8, 1310 Ribnica, ki stoji na parc. 
št. 119/44, k.o. Ribnica. Stanovanje sestavljajo soba, 
kuhinja, kopalnica, predsoba in klet ter ima neto tlorisno 
površino 44,50 m2. Stanovanje je vpisano v zemljiško 
knjigo in ima ID znak: 1625-449-9, v najem se oddaja 
neopremljeno.

3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 
2. točko: najemna pogodba.

V najemni pogodbi bo navedeno, da najemnik v sta-
novanju ne sme imeti domačih živali.

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod 

točko 2.: 137,64 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil naj-

višjo najemnino.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih 

stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje 
obratovalnih stroškov.

5. Način in rok plačila najemnine
Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih 

dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti 
Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo 
prve najemnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obrato-
valne stroške (stroški ogrevanja, vodarine in kanalščine, 
elektrike, odvoza smeti …), stroške rednega vzdrže-
vanja, davščine vezane na nepremičnine in morebitne 
druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.

Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan pla-
čati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je 
kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali 
morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo 
najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25 % 
v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, 
da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljav-
nimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse 
obveznosti do najemodajalca.

6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 
15. aprila 2014, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), 
Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer ob 11. uri.

7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati 
varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Var-
ščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine 
Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 
(DŠ – davčna številka dražitelja), z navedbo »Plačilo 
varščine za najem stanovanja«.

8. Plačana varščina bo brez obresti po končani 
javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi 
ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe 
javne dražbe.

9. Ogled predmetnega stanovanja bo možen 
po predhodnem dogovoru na tel. 01/837-20-28 (Zalka 
Gorše), pri navedeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne 
informacije o stanovanju. Vse ostale informacije glede 
javne dražbe dobite na tel. 01/837-20-10 (Ana Lesar 
Oražem).

10. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki 

lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
postanejo lastnice nepremičnin ter imajo v Občini Ribni-
ca prijavljeno stalno prebivališče najmanj eno leto pred 
dnevom javne dražbe.
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Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepre-
mičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega 
lista),

– potrdilo o stalnem prebivališču, ki ni starejše od 
enega tedna,

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da fizič-
na oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno 
ali fizično osebo,

– dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih trans-
ferjev, zase ali za poroka,

– potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obve-
znostih do Občine Ribnica,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko 
računa za primer vračila varščine,

– davčno, EMŠO in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja po-

gojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu 
komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred 
začetkom dražbe.

11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna 
pogodba v obliki notarskega zapisa za dobo 5 let, naj-
kasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj 
ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz ra-
zlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži 
njegovo varščino.

12. Pravila javne dražbe:
– javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, ime-

novana s sklepom župana, v skladu z Uredbo o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti,

– ugovore proti dražbenemu postopku je možno 
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,

– morebitne ugovore reši takoj predsednik komi sije,
– komisija lahko začeti postopek, s soglasjem pred-

stojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obra-
zložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer 
se dražiteljem v roku 3 dni povrne plačana varščina in 
izkazani stroški.

14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine 
Ribnica, www.ribnica.si.

Občina Ribnica

Št. 55/2014 Ob-1952/14

Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, ob-
javlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPD-
SLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) 
in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Odloka o proračunu 
Občine Vrhnika za leto 2014 (Naš časopis, št. 411/2013) 
in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vrhnika za leto 2014 (Naš časopis, št. 411/2013)

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne 
dražbe: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika 
(matična številka: 5883407000, identifikacijska številka 
za DDV: SI 43542204).

2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
3. Predmet javne dražbe
Predmeti javne dražbe so naslednji:
3.1 zemljišče parc. št. 1736/39, k.o. Verd (2003), 

v površini 808 m2.

Zemljišče je glede na izdano Potrdilo o namenski 
rabi zemljišča po osnovni namenski rabi stavbno ze-
mljišče (S) – površine za stanovanja in spremljajoče 
dejavnosti.

3.2 zemljišče parc. št. 1485/5, k.o. Velika Ligojna 
(1998), v površini 567 m2.

Zemljišče je glede na izdano Potrdilo o namenski 
rabi zemljišča po osnovni namenski rabi stavbno ze-
mljišče (S) – površine za stanovanja in spremljajoče 
dejavnosti.

3.3 poslovni prostor št. 1 v 1. etaži (pritličju), v sku-
pni izmeri 34,35 m2, na naslovu Stara cesta 45, Vrhnika, 
v stavbi št. 718, k.o. Vrhnika 2002 (ID 5647962), z iden-
tifikacijsko številko 1. E (2002-718-1). Poslovni prostor 
je v deležu do 3/10 v lasti Župnije Vrhnika in deležu do 
7/10 v lasti Občine Vrhnika. Poslovni prostor je prazen.

4. Izklicna cena
4.1 Izklicna cena zemljišča parc. št. 1736/39, k.o. 

Verd (2003), znaša 38.000,00 EUR. Navedena cena 
ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga je 
dolžan plačati kupec.

4.2 Izklicna cena zemljišča parc. št. 1485/5, k.o. 
Velika Ligojna (1998), znaša 46.000,00 EUR. Navedena 
cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga 
je dolžan plačati kupec.

4.3 Izklicna cena poslovnega prostora na naslovu 
Stara cesta 45, Vrhnika znaša 34.370,00 EUR. Navede-
na cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin.

5. Pravila in pogoji javne dražbe
5.1 Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zako-

na o stvarnem premoženju države in samoupravnih lo-
kalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G) in določili Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

5.2 Nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo 
ponudil najvišjo ceno.

5.3 Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu 
»videno – kupljeno«.

5.4 Javna dražba se bo opravila ustno v sloven-
skem jeziku.

5.5 Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine znaša 200,00 EUR.
5.6 Varščina
Dražitelji morajo najpozneje do 21. 4. 2014 vplačati 

varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.
5.6.1 Za zemljišče parc. št. 1736/39, k.o. Verd 

(2003), varščina znaša 3.800,00 EUR in se vplača na 
podračun Občine Vrhnika številka: 01340-0100001093, 
odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 00 
72210-478-37-2012, z navedbo »Plačilo varščine za 
k.o. Verd«.

5.6.2 Za zemljišče parc. št. 1485/5, k.o. Velika Ligoj-
na (1998), varščina znaša 4.600,00 EUR in se vplača na 
podračun Občine Vrhnika številka: 01340-0100001093, 
odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 00 
72210-478-78-2013, z navedbo »Plačilo varščine za 
k.o. Velika Ligojna«.

5.6.3 Za poslovni prostor na naslovu Stara cesta 45, 
Vrhnika, varščina znaša 3.437,00 EUR in se vplača na 
podračun Občine Vrhnika številka: 01340-0100001093, 
odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 2340-13, 
z navedbo »Plačilo varščine za poslovni prostor Stara 
cesta 45«.

Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju 
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli 
na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 
8 dni po zaključku javne dražbe.
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5.7. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme razpisne 
pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. Izklicna 
vrednost nepremičnin oziroma vsaka nadaljnja cena se 
izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe 
navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, 
da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je 
cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugo-
tovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe 
prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na dražbi 
uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno.

5.8 Rok sklenitve pogodbe
Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim draži-

teljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma 
po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice.

Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku 
iz razlogov, ki so na strani dražitelja ali kupnine ne po-
ravna v dogovorjenem roku, ima Občina Vrhnika pravico 
zadržati vplačano varščino.

5.9 Način in rok plačila kupnine in plačilo drugih 
stroškov

Celotno kupnino, vključno z 22 % davkom na doda-
no vrednost oziroma 2 % davkom na promet nepremič-
nin za poslovni prostor, je dolžan kupec plačati v roku 
15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkra-
tnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem 
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec 
poravna kupnino na podračun Občine Vrhnika številka: 
01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije. Kupec je 
poleg ponujene kupnine dolžan plačati še vse stroške 
notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice v svojo 
korist v zemljiško knjigo.

5.10 Zemljiško knjižno dovolilo
Občina Vrhnika bo izdala kupcu zemljiško knjižno 

dovolilo po prejemu celotne kupnine.
5.11 Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 24. 4. 2014 ob 9. uri, 

v sejni sobi v kletnih prostorih na sedežu Občine Vrhni-
ka, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika.

5.12 Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Dražitelji se morajo najpozneje do 9. ure na dan jav-

ne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Na javni 
dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, ki v skla-
du s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane 
lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, 
in sicer tako, da najpozneje do 23. 4. 2014 do 12. ure na 
naslov: Občina Vrhnika, Glavna pisarna, Tržaška cesta 1, 
1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom »Javna dražba 
nepremičnin« predloži naslednje dokumente:

– potrdilo o plačani varščini, iz katerega je razvi-
den predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR 
računa za primer vračila varščine,

– davčno številko za fizične osebe oziroma identifi-
kacijsko številko za DDV za pravne osebe,

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna 
oseba, s.p.), staro največ 30 dni,

– izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra 
RS za pravne osebe oziroma za s.p., star največ 30 dni,

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet 
javne dražbe,

– fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkazni-
ca ali potni list) – za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in 
pooblaščence pravnih oseb.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine, davč-
ne številke in fotokopije osebnega dokumenta) je po-
trebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 

Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pra-
vočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni 
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. 
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 
organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za zalo-
žitev le-te. Na dan javne dražbe se mora dražitelj iden-
tificirati s predložitvijo izvirnika osebnega dokumenta 
(osebne izkaznice ali potnega lista), katerega kopijo 
je predhodno predložil.

5.13 Izvedba javne dražbe
Javno dražbo vodi komisija, ki jo imenuje župan. 

Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati 
dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Žu-
pan ali komisija s soglasjem župana lahko začeti posto-
pek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, 
pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina brez 
zamudnih obresti.

5.14 Drugi pogoji
5.14.1 Parcela št. 1736/39, k.o. Verd (2003), se 

nahaja v katastrski Občini Verd, za katero je potrebno 
skladno z Uredbo o določitvi objektov in okolišev objek-
tov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih 
za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 
26/10) pred sklenitvijo pravnega posla pridobiti soglasje 
pristojnega ministrstva, ki se pridobi potem, ko je znan 
dražitelj, ki je kupec zemljišča.

5.14.2 Ker je poslovni prostor na Stari cesti 45, 
Vrhnika z identifikacijsko številko 1. E (2002-718-1) v so-
lastništvu: do 7/10 Občina Vrhnika, do 3/10 Župnija Vrh-
nika, se bo kupoprodajna pogodba sklepala z obema 
solastnikoma.

6. Dodatne informacije
Dodatne informacije o javni dražbi, o nepremični-

nah, ki so predmet javne dražbe in informacije za ogled 
nepremičnin dobijo interesenti na Občini Vrhnika. Kon-
taktna oseba glede zemljišč parc. št. 1736/39, k.o. Verd 
(2003) in parc. št. 1485/5, k.o. Velika Ligojna (1998), je 
Simona Ogrič, elektronski naslov: simona.ogric@vrhni-
ka.si, tel. 01/755-54-16. Kontaktna oseba glede poslov-
nega prostora pa je Erika Červek, elektronski naslov: 
erika.cervek@vrhnika.si, tel. 01/755-54-21.

To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vrhnika, 
www.vrhnika.si.

Občina Vrhnika

Št. 478-14/2014/4 Ob-1971/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zade-
ve, Ljub ljana, Štefanova ulica 2 in Občina Zagorje ob 
Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi (v na-
daljevanju: naročnika) v skladu z Zakonom o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) obja-
vljata

javno dražbo

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Šte-
fanova ulica 2, Ljub ljana.

2. Opis predmeta prodaje
Stanovanje ID znak 1884-234-20 v Kisovcu, Trg 

Pohorskega bataljona 5, v skupni izmeri 66,30 m2.
Stanovanje je nezasedeno. Lastnika stanovanja: 

Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje 
zadeve in Občina Zagorje ob Savi, vsaka do ½.
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3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja po 
metodi javne dražbe.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna 
cena znaša 56.900,00 EUR. V ta znesek ni vštet davek 
na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji zne-
sek višanja 200,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino na podlagi izstavljenih računov lastnikov, in sicer 
najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računov. Plačilo 
celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavi-
na pravnega posla.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 15. 4. 2014 ob 9. uri, na na-

slovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 
Ljub ljana.

Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo 
prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne 
dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje 
na javni dražbi in ji izročiti na vpogled osebni dokument 
s fotografijo, ki ga je izdal državni organ.

Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni 
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji iz-
ročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo, katerega 
je izdal državni organ.

Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe 
komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno 
številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma 
ID št. za DDV, matično številko in telefonsko številko.

7. Višina varščine
Dražitelji morajo najkasneje do 14. 4. 2014 do 

12. ure plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene 
stanovanja. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na 
računu Ministrstva za notranje zadeve.

Varščina se plača na račun Ministrstva za no-
tranje zadeve št. 01100-6370171132, ter sklic 28 
17116-2990008-39903614.

Varščina bo najugodnejšemu dražitelju vračunana 
v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obre-
sti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne 
dražbe.

Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj 
po izklicni ceni za stanovanje. Ponudba veže dražitelja 
do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odsto-
piti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Dražitelj, ki 
na dražbi uspe, pa ne sklene pogodbe (odkloni skleni-
tev pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od dražbe, 
izgubi varščino.

8. Ogled predmeta javne dražbe
Ogled nepremičnin se lahko opravi po predhodnem 

dogovoru s Kajo Vagaja, tel. 01/514-71-75 ali z Denisom 
Cirikovićem, tel. 01/514-71-67.

Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne 
dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, 
el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini 
Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov jasmina.strgar-
sek@gov.si.

9. Ustavitev postopka: prodajalca lahko kadarkoli 
do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi-
ta, pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez obresti.

10. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-ku-

pljeno«;
– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani 

dražbi skleniti z naročnikoma kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani dražitelj ne sklene kupoprodajne po-

godbe v predpisanem roku ali ne plača kupnine, proda-
jalca zadržita varščino;

– dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo 
pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži;

– kupec mora nepremičnino prevzeti v roku 15 dni 
od plačila celotne kupnine;

– vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, 
davek na promet nepremičnin ipd.) ter morebitne druge 
stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 478-0033/2013-19 Ob-1991/14

Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, na podlagi 
21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta raz-
polaganja z nepremičnim premoženjem Občine Prevalje 
za leto 2014 objavlja

II. javno dražbo
za prodajo nepremičnine Občine Prevalje

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
ne dražbe: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje, matična 
št. 1357719000, ID št. za DDV: SI28520513.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1 Predmet javne dražbe je zemljišče: parc. 

št. 353/30 – k.o. 891 – Prevalje (ID znak 891-353/30-0), 
v izmeri 6480 m², dejanska raba: kmetijsko zemljišče.

Po potrdilu o nameski rabi zemljišča, 
št. 3507-0044/2014-16 z dne 19. 2. 2014 je zemljišče 
opredeljeno po načelu pretežne namenske rabe kot ob-
močje za poselitev/površine za stanovanja.

Zemljišče, parc. št. 353/30, k.o. Prevalje, je v na-
ravi plazeč travnik v bregu, delno poraščen na mejišču 
do kjer je bil včasih premogovnik. Zemljišče je plaze-
če, pred gradnjo je treba izvršiti geološke preiskave 
terena, opazovati delovanje po sanaciji. Za gradnjo pa 
uporabiti pravilen postopek gradnje, da bo zajamčena 
varnost objekta in drugih objektov v bližini.

Za nepremičnino, ki je predmet te javne dražbe, 
je sklenjena najemna pogodba, ki je veljavna do 25. 2. 
2015.

Izklicna cena: 52.326,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje davščin.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 50 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno;
4.2 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražite-
ljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in 
ima Občina Prevalje pravico zadržati vplačano varščino;

4.3 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last 
in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni 
nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi 
prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

4.5 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano 
vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe la-
stninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški 
knjigi pristojnega sodišča;

4.6. Kupec je dolžan plačati stroške objave te javne 
dražbe v Uradnem listu Republike Slovenije in stroške 
cenitve nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 21 / 28. 3. 2014 / Stran 959 

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na redni transakcijski račun Občine Prevalje, 
odprt pri Banki Slovenije, številka: 01375-0100010242, 
sklic na številko: 00 722100, v 8 dneh od dneva sklenitve 
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkra-
tnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 14. 4. 2014, na se-

dežu Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, s pričetkom ob 
12. uri.

Kandidati se bodo morali 30 minut pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu,

– predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,

– predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,

– predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list 
ali osebna izkaznica) in davčno številko, če se prijavi 
fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in po-
oblaščenci pravnih oseb),

– predloži številko transakcijskega računa in 
naziv banke, pri kateri je odprt račun, na katerega 
se neuspelim dražiteljem vrne vplačana varščina brez 
obresti.

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo 
listine.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne 
in pravočasne prijave.

7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci 

morajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vpla-
čati varščino, ki znaša 5.232,60 €, na redni transakcijski 
račun Občine Prevalje, odprt pri Banki Slovenije, števil-
ka: 01375-0100010242, sklic na številko: 00 722100, 
z navedbo »Plačilo varščine – parc. št. 353/30, k.o. 
Prevalje«.

8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju 
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na 
javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 5 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o predmetni nepremičnini in infor-
macije za ogled zemljišča dobijo interesenti na Občini 
Prevalje, Trg 2a, Prevalje, Oddelek za premoženjsko-
pravne zadeve in urejanje prostora, tel. 02/824-61-16, 
kontaktna oseba je Emilija Ivančič.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z ne-
premičnino je možen po predhodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za javne 
dražbe, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Občina Prevalje
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 Ob-1937/14

Svet zavoda OŠ Petrovče, Petrovče 32, 3301 Pe-
trovče, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 
40/12 – ZUJF) in sklepa Sveta zavoda OŠ Petrovče 
z dne 6. 3. 2014, razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ice OŠ Petrovče, Petrovče 32, 3301 Petrovče, 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – uradno in prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF).

Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene in 
organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev – izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski 
izpit, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
oziroma izpis iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo 
za pravosodje in javno upravo), potrdilo sodišča, da ni 
v kazenskem postopku (izda ga krajevno pristojno okraj-
no sodišče), pisna izjava, da pri katerem koli drugem 
sodišču zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek 
za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, kratek 
življenjepis ter vizija in program vodenja šole, pošljite 
v zaprti ovojnici v 8 dneh od zadnje objave, na naslov 
Svet zavoda OŠ Petrovče, Petrovče 32, 3301 Petrovče, 
s pripisom »Za razpis za ravnatelja/ravnateljico« in »Ne 
odpiraj«.

Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda OŠ Petrovče

Št. 0078/2014 Ob-1938/14

Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 
3252 Rogatec, na podlagi sklepa Sveta zavoda, ki je bil 
sprejet na 6. seji Sveta zavoda, dne 18. 3. 2014 in na 
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) razpisuje 
delovno mesto:

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in poseb-
ne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 
65/09 – popr. 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 18. 9. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem 

izpitu, pridobljenem nazivu, opravljenem ravnateljskem 
izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, kra-
tek življenjepis), vključno z izpisom dejstev iz kazenske 
evidence (potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več ko šest me-
secev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda VIZ Osnovna 
šola Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec, z ozna-
ko »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne 
odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi obvezno priložiti program 
vodenja zavoda za mandatno obdobje.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli/e v zakonitem roku.

Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec

 Ob-1946/14

Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 
40/12 – ZUJF 57/12 – ZPCP-2D), 16. člena Zakona 
o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – 
UPB1), 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (MUV, 
št. 23–24. 9. 2010) ter 58. člena Pravil Andragoškega 
zavoda Maribor – Ljudske univerze Svet javnega zavoda 
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, razpisuje 
delovno mesto

direktorja (m/ž) javnega zavoda Andragoški za-
vod Maribor – Ljudska univerza.

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat 
(m/ž), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima visokošolsko izobrazbo,
– pedagoško-andragoško izobrazbo,
– strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 

tri leta v izobraževanju odraslih.
Mandat direktorja traja pet let.
Dodatno so zaželena še naslednja znanja in spo-

sobnosti: vodstvene in organizacijske sposobnosti za 
vodenje zavoda; izkazani delovni rezultati pri pedago-
škem in andragoškem delu iz katerih izhaja, da bo 
kandidat (m/ž) lahko uspešno opravljal dela in naloge 
direktorja (m/ž).

Kandidati (m/ž) morajo k pisnim dokazilom o izpol-
njevanju zakonsko določenih pogojev k prijavi na razpis 
priložiti še življenjepis o dosedanjem delu ter program 
poslovnega in programskega razvoja zavoda za man-
datno obdobje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, opravljenem stro-
kovnem izpitu, delovnih izkušnjah; potrdilo o neka-
znovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat (m/ž) ni 
v kazenskem postopku, življenjepis o dosedanjem 
delu ter program poslovnega in programskega razvoja 
zavoda na mandatno obdobje) pošljite v 10 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Andragoški 

Razpisi delovnih mest
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zavod Maribor – Ljudska univerza, Maistrova ulica 5, 
2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za direk-
torja«.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda,  
Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

 Ob-1955/14

Svet zavoda Vzgojnega zavoda Kranj, Šempeter-
ska ulica 3, Kranj, na podlagi sklepa sveta z dne 5. 3. 
2014 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o or-
ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja po 53., 
145., 43. ali 9. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 
20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 1. 9. 2014.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka 
ni v kazenskem postopku pošljite v roku 8 dni po obja-
vi razpisa na naslov: Svet zavoda Vzgojnega zavoda 
Kranj, Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj, z oznako »Pri-
java na razpis ravnatelja/ice«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli 
v zakonitem roku.

Svet zavoda
Vzgojnega zavoda Kranj

Št. 4/2014 Ob-1966/14

Svet zavoda Glasbene šole Sežana, Kosovelova 
ulica 4b, 6120 Sežana, na podlagi 34. in 35. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 
58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno preči-
ščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 
– ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in sklepa Sveta zavoda 
z dne 12. 3. 2014, razpisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnate-

lja izpolnjevati pogoje v skladu z ZOFVI (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 
64/09, 65/09, 20/11,40/12 – ZUJF in 57/12 – ZP-CP-2D).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 
5 let.

Predviden začetek dela je 1. 9. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delov-
nih izkušnjah v VIZ, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo 
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite 
v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako 

»Prijava na razpis za ravnatelja«, na naslov, Svet za-
voda Glasbene šole Sežana, Kosovelova ul. 4b, 6210 
Sežana. Kandidat mora k vlogi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis. Kandidat bo prejel pisno obvestilo 
o imenovanju v zakonitem roku.

Svet zavoda
Glasbene šole Sežana

Št. 110-11/2014/1 Ob-1967/14

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07 
– ZSReg-B, 45/08 in 91/13) ter skladno z Odredbo o šte-
vilu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 
8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07, 8/07, 69/08, 
23/09 in 38/09), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:

– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Šen-
tjurju.

Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po-

goje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, 
št. 2/07 – ZN-UPB3, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13, 
v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani v slov-
nični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni 
in veljajo enakovredno za oba spola.

Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in dokazila, 

iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke 
prvega odstavka 8. člena ZN,

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije ali druge države 

članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega 
prostora ali državljan Švicarske konfederacije ali države 
članice Organizacije za gospodarsko sodelovanje in ra-
zvoj (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni na-
slov univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna naslo-
va diplomirani pravnik (UN) in magister prava oziroma 
je v tujini končal primerljivo izobraževanje s področja 
prava, ki se dokazuje s tujo listino o izobraževanju in 
priloženim mnenjem o izobraževanju ali z odločbo o pri-
znavanju izobraževanja za namen zaposlovanja ali z od-
ločbo o nostrifikaciji (3. točka prvega odstavka 8. člena 
ZN),

– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datu-
ma opravljenega izpita (4. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN),

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega de-
janja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravlja-
nje notariata (6. točka prvega odstavka 8. člena ZN),

– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni 
za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. čle-
na ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju 
pogojev glede prostorov razvidni zemljiško knjižni po-
datki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiško-
knjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih 
bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena 
oseba,

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega od-
stavka 8. člena ZN),

4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za 
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz 
prve, druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 3. točke 
iz uradnih evidenc.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, 
ter kratek življenjepis.

V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali 
ustnega razgovora (10.a člen ZN), bodo kandidati ob-
veščeni pisno, ustno ali/in preko elektronskega naslova.

Kandidati naj se v primeru prijave na prosto notar-
sko mesto s sedežem v Šentjurju sklicujejo na številko 
110-11/2014.

Pisne prijave na razpisano notarsko mesto spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 
15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 1252/2014 Ob-1970/14

Svet zavoda Doma upokojencev Franc Salamon 
Trbovlje na podlagi 34. člena Statuta Doma upokojencev 
Franc Salamon Trbovlje in sklepa Sveta zavoda z dne 
28. 2. 2014 objavlja razpis za delovno mesto

direktorja/direktorice Doma upokojencev Franc 
Salamon Trbovlje.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so oprede-
ljeni v Zakonu o socialnem varstvu (56. in 57. člena 
ZSV-UPB 2, Uradni list RS, št. 3/07).

Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazovati 
s pisnimi listinami.

Kandidati naj vlogi priložijo še program dela zavoda 
in svoj življenjepis.

Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni 
po njegovi objavi.

Kandidati morajo podati vloge s priloženimi dokazili 
v pisni obliki v zaprti kuverti, priporočeno s povratnico po 
pošti na naslov: Svet zavoda Doma upokojencev Franc 
Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje, 
s pripisom »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«.

Svet zavoda prepozno prispelih in nepopolnih vlog 
ne bo obravnaval.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Mandat traja 5 let in prične teči z dnem, ko bo izda-

no soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen 
za socialno varstvo, oziroma naslednji dan po preteku 
prejšnjega mandata, če je bilo soglasje izdano prej.

Če nihče od prijavljenih kandidatov ni izbran, se 
razpis ponovi.

Svet zavoda Doma upokojencev Franc Salamon 
Trbovlje

 Ob-1974/14

Nadzorni svet Kapitalske družbe pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d.d. na podlagi 5. točke pr-
vega odstavka 21. člena v zvezi s prvim odstavkom 
26. člena in 32. členom Statuta Kapitalske družbe po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. razpisuje 
delovno mesto

člana uprave (ž/m).
Splošni pogoji
Kandidati/tke za funkcijo člana/ice uprave morajo 

poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnje-
vati še naslednje pogoje:

– imajo univerzitetno izobrazbo oziroma izobraz-
bo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje 
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma 
raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko 
šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje;

– imajo deset let delovnih izkušenj na vodstvenih 
položajih, od tega najmanj štiri leta izkušenj pri vodenju 
poslov finančne inštitucije oziroma podjetja primerljive 

velikosti in dejavnosti oziroma drugih primerljivih poslov, 
ki potrjujejo, da imajo potrebne strokovne, organiza-
cijske in druge poslovodne sposobnosti ter znanje za 
uspešno opravljanje te funkcije, in dosega pri svojem 
delu dobre primerljive rezultate;

– obvladajo najmanj slovenski in angleški jezik na 
višji ravni;

– jih odlikuje osebna integriteta in poslovna etič-
nost;

– niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, ali zoper njih ni bila vlo-
žena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti;

– ne opravljajo funkcije, ki je po zakonu, ki ureja 
integriteto in preprečevanje korupcije ali po drugem za-
konu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu ali 
organu vodenja gospodarske družbe, in take funkcije 
niso opravljali v preteklih šestih mesecih;

– nimajo ali v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
funkcije v politični stranki, na katero so bili voljeni ali 
imenovani.

Posebni pogoji
Kandidati/tke za člana/ico uprave morajo predložiti 

program razvoja Kapitalske družbe pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, d.d.

Položaj članov uprave Kapitalske družbe pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d. je nezdružljiv 
s članstvom v poslovodstvu v družbi, v kateri ima Ka-
pitalska družba pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, d.d. večinski delež ali prevladujoč vpliv, in v go-
spodarski družbi, ki opravlja dejavnost, ki je ali bi lahko 
bila v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo družbe 
s kapitalsko naložbo Kapitalske družbe pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, d.d.

Člani uprave ne smejo biti v poslovnem razmerju 
z gospodarsko družbo s kapitalsko naložbo Kapitalske 
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. 
ali z njo povezano družbo. Za poslovno razmerje se 
šteje vsak pravni posel razen poslov, v katerih je član 
uprave odjemalec običajnih produktov in storitev družbe, 
po splošnih pogojih, ki veljajo za druge sub jekte na trgu.

Mandat člana/ice uprave traja pet let in je lahko 
ponovno imenovan/a.

Člana/ico uprave imenuje nadzorni svet Kapitalske 
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema 
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 119, z oznako 
»Za nadzorni svet – razpis«. Prijave morajo prispeti 
na navedeni naslov najkasneje do dne 14. 4. 2014, do 
12. ure.

Prijavljeni/e kandidati/tke bodo o imenovanju čla-
na/ice uprave obveščeni v roku osmih dni po imeno-
vanju na seji nadzornega sveta Kapitalskega družbe 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.

Morebitne dodatne informacije lahko kandidati/tke 
dobijo na naslovu: Kapitalska družba, d.d., Ljub ljana, 
Dunajska cesta 119.

Nadzorni svet Kapitalske družbe pokojninskega  
in invalidskega zavarovanja, d.d.

Št. 21/2014 Ob-1990/14

Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani, na 
podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 18. 3. 2014 objavlja 
razpis delovnega mesta

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo rav-

natelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in po-
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sebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2014.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let.
Pisne prijave morajo vsebovati naslednja dokazila:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela 

v vzgoji in izobraževanju (kopija delovne knjižice),
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kan-

didat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, 
vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku 
mandata),

– dokazilo o pridobljenem nazivu (svetnik ali sveto-
valec oziroma najmanj 5 let naziv mentor),

– dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda Mi-
nistrstvo za pravosodje in javno upravo),

– potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem po-
stopku (izda krajevno pristojno okrajno sodišče).

Poleg dokazil morajo pisne prijave vsebovati tudi 
program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek 
življenjepis.

Svet zavoda nepopolnih prijav ne bo obravnaval. 
Prijave bodo zavržene in se bodo iz nadaljnjega po-
stopka izločile.

Pisne prijave pošljite najkasneje do 9. 4. 2014 na 
naslov: Osnovna šola Dekani, Svet zavoda Dekani 32, 
6271 Dekani, s pripisom »Prijava na razpis za ravna-
telja.«

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Osnovna šola Dekani

Su 040501/2014-5/2 Ob-1998/14

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na 
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški 
službi:

1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okro-
žnem sodišču v Krškem.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna na-

slova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki 
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in po-
sebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, 
določene v 10. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-

didata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v 
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-

pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi stro-
kovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpol-
njevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano so-
dniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vrhov-
no sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za so-
dniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, poda-
tek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence 
o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski na-
slov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob-2023/14

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o no-
tariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica Slovenije 
na predlog notarja Blaža Hrovatina razpisuje

– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri 
notarju Blažu Hrovatinu iz Ljub ljane.

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 
2., 3., 4., in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarskega 
pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slove-
nije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 1101-1/2014/1 Ob-2060/14

Na podlagi 179.g člena Zakona o letalstvu (Ura-
dni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo) in 
drugega odstavka 12. člena Sklepa o ustanovitvi Javne 
agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Ura-
dni list RS, št. 81/10), Svet Javne agencije za civilno 
letalstvo Republike Slovenije, objavlja javni natečaj za 
zasedbo prostega delovnega mesta

direktor Javne agencije za civilno letalstvo Re-
publike Slovenije.

Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnju-
je naslednje pogoje:

– ima najmanj univerzitetno izobrazbo (prej-
šnja VII/1) ali magistrsko izobrazba (2. bolonjska sto-
pnja) pravne, upravne, ekonomske, prometne, strojne, 
druge tehnične smeri ali druge ustrezne smeri;

– ima najmanj deset let delovnih izkušenj;
– ima najmanj pet let vodstvenih izkušenj;
– je strokovnjak na področju dela agencije;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– je državljan Republike Slovenije.
Pristojnosti direktorja so opredeljene v 15. členu 

Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo 
RS (Uradni list RS, št. 81/10).

Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede 

zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni vrsta 
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študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in usta-
nova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

– notarsko overjena kopija diplome;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje naslednjih pogojev:
– zahtevane delovne izkušnje,
– poznavanje delovnega področja agencije,
– izpis o obdobjih zavarovanja v Republiki Slove-

niji (obrazec ZPIZ)
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– izjavo, s katero kandidati izrecno dovoljujejo 

obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov, izključno 
z namenom in v zvezi s postopkom izbirnega postopka 
in imenovanja;

– izjavo, da za namen tega natečajnega postop-
ka dovoljuje Svetu Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije pridobitev podatkov o izpolnjevanju 
pogojev iz uradnih evidenc;

– življenjepis;
– program dela in razvoja agencije za mandatno 

obdobje.
Kandidati pod kazensko in materialno odgovorno-

stjo odgovarjajo za pravilnost navedb v prijavi.
Direktorja agencije imenuje Vlada RS, na predlog 

ministra, pristojnega za promet. Izbrani kandidat bo ime-
novan za dobo petih let in je lahko po izvedenem javnem 
natečaju ponovno imenovan.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javne 
agencije za civilno letalstvo, ki je v Ljubljani.

Vabimo vas, da pisne prijave, skupaj z zahtevanimi 
prilogami, pošljete na naslov: Javna agencija za civil-
no letalstvo RS, Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, 
v 15 dneh po objavi javnega natečaja (oddaja prijave 
najkasneje do 12. 4. 2014 do 24. ure na Pošti Sloveni-
je »priporočeno« ali v vložišču na sedežu agencije do 
14. 4. 2014 do 9. ure). Vloga mora biti oddana v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni natečaj za delov-
no mesto direktorja Javne agencije za civilno letalstvo 
RS«. Svet agencije lahko kandidate kadarkoli pozove k 
dopolnitvi vloge.

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in 
pravočasno prispele prijave.

Uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so 
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nev-
tralni za ženski in moški spol.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Polo-
na Vagaja Hribar, e-pošta: polona.vagaja-hribar@caa.
si, tel. 01/244-66-03.

Svet Javne agencije za civilno letalstvo  
Republike Slovenije
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Št. 014-2/2012/202 Ob-2029/14

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v skladu s če-
trtim odstavkom 392. člena Energetskega zakona (Ura-
dni list RS, št. 17/14) objavlja

poziv
za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika 

oziroma člana sveta Agencije za energijo
S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za posre-

dovanje prijave za imenovanje za predsednika oziroma 
člana sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo 
ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva 30. Svet agen-
cije sestavlja predsednik in pet članov; trije kandidati 
bodo imenovani za obdobje treh let, trije kandidati pa 
za obdobje šestih let. Po preteku mandatne dobe so 
kandidati lahko enkrat ponovno imenovani, pri čemer 
se imenovanje za predsednika šteje tudi za imenovanje 
za člana sveta.

Za predsednika ali člana sveta agencije se lahko 
prijavi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– je državljan Republike Slovenije;
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih 

programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali 
raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, 
ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo 
izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;

– je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška, 
ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike, 
pri čemer mora biti iz vsakega od navedenih strokovnih 
področij imenovan v svet agencije vsaj en član, oziro-
ma predsednik;

– ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na 
kazen zapora šest mesecev ali več;

– ni poslanec Državnega zbora Republike Sloveni-
je, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali 
član organa politične stranke;

– ne opravlja funkcije župana ali podžupana v ob-
čini.

Kandidat za predsednika oziroma člana sveta ne 
sme biti:

– funkcionar v državnem organu;
– javni uslužbenec v državnem organu;
– zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
– član organa upravljanja ali nadzora pri izvajalcu 

energetskih dejavnosti.
Kandidat za predsednika oziroma člana sveta ali 

z njim povezana oseba ne sme:
– imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih 

dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so 
izenačene druge pravice, na podlagi katerih ima nave-
dena oseba pravico do udeležbe pri dobičku, glasoval-
ne pravice ali lahko prejme plačilo od takega izvajalca 
energetskih dejavnosti ali

– opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave 
blaga za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko 
vplivalo na neodvisno odločanje predsednika ali člana 
sveta v okviru njegove funkcije.

Za povezano osebo se šteje:
– zakonec predsednika ali člana sveta, njegov zu-

najzakonski partner ali partner v istospolni zvezi ali so-
rodnik v ravni vrsti do vključno drugega kolena;

– pravna oseba, ki jo predsednik ali član sveta 
v svetu neposredno ali posredno obvladuje na način, da 
ima on ali oseba iz prejšnje alineje ali pravna oseba, ki 
jo obvladuje, večinski delež v kapitalu te pravne osebe 
ali večino glasovalnih pravic v organu upravljanja ali 
nadzora te pravne osebe.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta s sliko;
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
– reference o strokovnosti;
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izjavo, da si ga 

organ lahko pridobi sam;
– izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vla-

de Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa 
politične stranke;

– izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžu-
pana v občini;

– življenjepis na europass obrazcu;
– predlog razvoja Agencije za energijo in vloge Sve-

ta agencije.
Kandidate bo ministrstvo povabilo na razgovor 

v 8 dneh po preteku roka za zbiranje prijav.
Listo kandidatov bo ministrstvo poslalo Vladi Repu-

blike Slovenije, ki bo oblikovala predlog liste kandidatov. 
Vlada lahko sama predlaga kandidata za predsednika 
oziroma člana sveta agencije.

O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike 
Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Repu-
blike Slovenije. Kandidate bo o izboru pisno obvestil 
Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z do-
kazili do 28. 4. 2014 na Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Langusova 4, Ljub ljana, s pripisom »Za poziv 
za predsednika oziroma člana sveta agencije«.

Vse dodatne informacije dobite pri Jasni Avbelj Ha-
mzič, Direktorat za energijo, na tel. 01/478-74-88.

V besedilu razpisa za direktorja oziroma člana sve-
ta uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

 Ob-1954/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davč-
na uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 
1000 Ljub ljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G) objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih osebnih vozil

Javno zbiranje ponudb se objavi v Razglasnem 
delu Uradnega lista RS in na internetnih straneh DURS. 
Pisne ponudbe odda vsa zainteresirana javnost.

1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 17 osebnih 
avtomobilov v lasti Davčne uprave Republike Slovenije. 
Vozila so odjavljena iz prometa.

Skupna ocenjena vrednost vozil je 10.959,00 EUR. 
Osnova za izračun vrednosti je vrednost iz programa 
Eurotax – brez DDV. Ocenjena vrednost posameznega 
vozila je izklicna prodajna cena.

Druge objave
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Vozila se kupujejo po načelu videno – kupljeno. 
DDV se ne obračuna.

2. Vsak zainteresirani posameznik lahko odda po-
nudbo za eno ali več vozil. Ponudbo pošlje v pravilno 
označeni kuverti. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo 
izpolnjevale pogoje in katerih cene bodo enake ali višje 
od ocenjene vrednosti/ izklicne prodajne cene.

3. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju po-
nudb je plačana varščina, ki znaša 10 % izklicne cene 
za vsako vozilo. Če ponudnik odda ponudbo za več 
vozil, se vplača skupno varščino (eno nakazilo). Var-
ščino je treba nakazati na depozitni račun DURS, št. 
SI56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem 18 
16128-2010003-xxxxxxxx (namesto 8x ponudnik vpiše 
svojo 8-mestno davčno številko). Potrdilo o plačani var-
ščini je obvezna sestavina/priloga ponudbe.

4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete naj-
kasneje do 15. 4. 2014, do 10. ure, na naslov: Ministr-
stvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, 
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljub ljana, glavna pisarna 
DURS.

5. Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 2014, ob 
10.30, na naslovu naročnika.

6. Veljavnost oddanih ponudb je 60 dni od dneva 
odpiranja ponudb.

7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja 
ponujena cena za posamezno vozilo.

8. Predkupne pravice ni.
9. Vozilo bo prodano najugodnejšemu ponudniku. 

V primeru, da dva ali več ponudnikov za isto vozilo po-
nudijo enak znesek, bo prodajalec vse ponudnike, ki 
so ponudili enako ceno, pozval k oddaji nove ponudbe 
za predmetno vozilo. V primeru, da je ponujena cena za 
isto vozilo pri več ponudnikih enaka tudi v drugem krogu, 
se za izbor najugodnejšega ponudnika opravi žreb, ki ga 
izvede komisija, in na katerem so lahko prisotni pred-
stavniki ponudnikov.

10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe: Do 
roka je treba predložiti:

– izpolnjen in podpisan obrazec »ponudba«,
– potrdilo o plačani varščini.
11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede 

na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim po-
nudnikom.

12. Z najugodnejšim ponudnikom bo za vsako po-
samezno vozilo sklenjena pogodba. Kupec mora podpi-
sati pogodbo v roku 8 dni od poziva, sicer se šteje, da od 
nakupa odstopa. V tem primeru je do nakupa predme-
tnega vozila upravičen naslednji najugodnejši ponudnik.

13. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS 
v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Prevzem vozil je mo-
žen šele po predložitvi dokazila o plačilu kupnine. Kupec 
mora vozilo prevzeti na lokaciji, navedeni v preglednici 
»Seznam vozil za prodajo 2014«, v roku 10 dni od dneva 
plačila. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena 
sestavina pravnega posla.

14. Vsem neuspelim ponudnikom bo varščina vr-
njena v roku 15 dni na njihov transakcijski račun, ki je 
naveden na obrazcu ponudbe.

15. Razpisna dokumentacija je brezplačno do-
stopna na prodajalčevi spletni strani, http://www.
durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/. Podatki 
o vozilih, lokacijah in kontaktnih osebah so razvidni iz 
preglednice »Seznam vozil za prodajo 2014«, ki je pri-
loga razpisne dokumentacije.

16. Ponudniki dodatne informacije v zvezi s posa-
meznimi vozili dobijo vsak delavnik, med 9. in 14. uro, 
pri kontaktnih osebah za posamezna vozila. Pri istih 
osebah se lahko dogovorijo tudi za ogled vozil.

17. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede 
prodaje vozil sta Alojz Peklaj, tel. 01/478-28-28; e-naslov: 
alojz.peklaj@gov.si in Tanja Despot, tel. 01/478-28-83; 
e-naslov: tanja.despot@gov.si.

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance

Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 6316-5/2014-2 Ob-2026/14

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi 8. in 64. člena Pravilnika o postopkih (so)finan-
ciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 
96/13 in 100/13 – popr.) v zvezi z 12. in 20. členom 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 
57/12 – ZPOP-1A) ter v skladu z Usmeritvami Ministr-
stva za izobraževanje, znanost in šport za financiranje 
raziskovalnih programov – javni poziv in javni razpis 
v letu 2014, št. 430-59/2014/5, z dne 20. 3. 2014, Meto-
dologijo ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-8 
z dne 17. 3. 2014 ter Sklepom o izdaji Javnega poziva 
za predložitev raziskovalnih programov za naslednje 
obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih 
programov za obdobje 2009–2014, št. 6316-5/2014-1 
z dne 20. 3. 2014, objavlja

javni poziv
za predložitev raziskovalnih programov  

za naslednje obdobje financiranja in poročil  
o rezultatih raziskovalnih programov  

za obdobje 2009–2014
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: agencija).

2. Predmet javnega poziva: predmet javnega pozi-
va je financiranje raziskovalnih programov za izvajanje 
javne službe na področju raziskovalne dejavnosti in 
oddaja poročil o rezultatih raziskovalnih programov za 
obdobje 2009–2014.

3. Subjekti javnega poziva: javni poziv je namenjen 
javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskoval-
nim zavodom, univerzam, ki jih je ustanovila Republika 
Slovenija in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih 
je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem besedi-
lu: JRO), ki se jim v letu 2014 iztečejo pogodbe o finan-
ciranju raziskovalnih programov, sklenjene za obdobje 
od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014.

4. Preoblikovanje raziskovalnih programov
JRO, ki ima večje število raziskovalnih programov, 

lahko s prijavo na javni poziv predlaga preoblikovanje 
raziskovalnega programa oziroma programov, katere-
ga/ih financiranje se izteče v letu 2014, v nov oziroma 
nove raziskovalne programe, in sicer tako, da iztekajoči 
se raziskovalni program:

– priključi h kateremu od svojih drugih raziskovalnih 
programov (združitev raziskovalnih programov v nov 
raziskovalni program) ali

– razdeli na dva ali več novih raziskovalnih pro-
gramov (razdružitev raziskovalnega programa v nova 
oziroma nove raziskovalne programe) ali

– preoblikuje na drug način.
V preoblikovanje raziskovalnega programa, katere-

ga financiranje se izteče v letu 2014, so lahko vključeni 
tudi raziskovalni programi, ki se jim v letu 2014 finan-
ciranje, v skladu s pogodbo o financiranju raziskoval-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 21 / 28. 3. 2014 / Stran 967 

nega programa, ne izteče. V primeru odobritve tako 
preoblikovanega raziskovalnega programa financiranje 
raziskovalnega programa, ki se mu financiranje v skladu 
s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa ne 
izteče v letu 2014, preneha. V primeru zavrnitve tako 
preoblikovanega raziskovalnega programa, se razisko-
valni program, ki se mu financiranje v letu 2014 ne izte-
če, financira v skladu z veljavno pogodbo o financiranju 
raziskovalnega programa.

Prijavitelj mora v skladu s tretjim odstavkom 62. čle-
na Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjeva-
nja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik o postopkih) pri oddaji 
prijavne vloge za preoblikovanje raziskovalnega pro-
grama oziroma programov upoštevati minimalen obseg 
financiranja programske skupine (za javne raziskovalne 
zavode znaša minimalni obseg 2,5 FTE cenovne kate-
gorije A, v drugih JRO pa 1 FTE cenovne kategorije A).

5. Pogoji
Pogoji za izbor raziskovalnih programov za nasle-

dnje obdobje financiranja in pogoji za vodjo raziskoval-
nega programa so določeni v Zakonu o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZRRD), pra-
vilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(v nadaljnjem besedilu: pravilnik o kriterijih za vodjo pro-
jekta), Usmeritvah Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za financiranje raziskovalnih programov – javni 
poziv in javni razpis v letu 2014 in konkretizirani v Meto-
dologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-8 
z dne 17. 3. 2014 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).

Prijavitelju bodo na podlagi ocenjevalnega postop-
ka odobreni raziskovalni programi okvirno v obsegu, 
kolikor znaša njegov skupni obseg financiranja razi-
skovalnih programov, ki se jim financiranje izteče v letu 
2014 ter raziskovalnih programov, ki se jim financiranje 
ne izteče v letu 2014 in bodo odobreni v okviru preobli-
kovanja raziskovalnega programa oziroma programov 
v skladu s tem javnim pozivom.

Če se raziskovalni program izvaja na različnih JRO 
in raziskovanih organizacijah, ki nimajo statusa JRO (v 
nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo), je prijavitelj na 
javni poziv tista JRO, v kateri je oziroma bo ob sklenitvi 
pogodbe o financiranju raziskovalnega programa zapo-
slen vodja raziskovalnega programa (v nadaljnjem be-
sedilu: matična JRO), RO s koncesijo pa odda/jo prijavo 
v skladu z 12.4. točko tega javnega poziva.

Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati 
pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki 
jih določata ZRRD in pravilnik o kriterijih za vodjo razi-
skovalnega projekta ter v skladu z metodologijo dosegati 
mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 in A3), 
ki so določene za vsako vedo oziroma raziskovalno po-
dročje, in sicer:

A1+A2+A3 = 5 naravoslovje (razen biologija in geo-
logija) in tehnika,

A1+A2+A3 = 3,5 medicina, biotehnika, družboslovje, 
biologija in geologija,

A1+A2+A3 = 2,5 humanistika,
ali dosegati naslednje mejne vrednosti: A1/2 = 600 ali 

A' = 200 ali A« = 50.
Vodja raziskovalnega programa mora za vse vede 

izpolnjevati pogoj A' je več kot 0.
Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le 

ene programske skupine. Programsko skupino sestavlja-
jo vodja programske skupine, najmanj trije raziskovalci 
z doktoratom znanosti (skupaj najmanj štirje raziskovalci 
z doktoratom) ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali 
več JRO oziroma RO s koncesijo. Če se program izvaja 

na več JRO oziroma RO s koncesijo, mora biti v vsaki 
JRO oziroma RO s koncesijo v programski skupini vsaj en 
raziskovalec z doktoratom. Raziskovalci in tehnični sode-
lavci morajo biti zaposleni v JRO oziroma RO s koncesijo, 
ki izvaja raziskovalni program. V programski skupini lahko 
brez raziskovalnih ur sodelujejo tudi mladi raziskovalci in 
vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz drugih 
virov. Posamezni član programske skupine je lahko vklju-
čen v en sam raziskovalni program.

Pogoj glede sestave programske skupine, ki velja 
za vse vede, je določen v metodologiji, in sicer:

– dve tretjini članov programske skupine, ki vklju-
čuje tudi vodjo programa (tehnični sodelavci in mladi 
raziskovalci ne štejejo), mora izpolnjevati pogoj A' je več 
kot 25 (ali A« več kot 0) ali

– tri četrtine članov programske skupine, ki vklju-
čuje tudi vodjo programa (tehnični sodelavci in mladi 
raziskovalci ne štejejo), mora izpolnjevati pogoj pogoj 
A1/2 je več kot 25.

Prijavitelj lahko glede na omejen obseg sproščenih 
sredstev v letu 2014, upoštevaje število raziskovalnih 
programov, ki se jim financiranje izteče v letu 2014, na 
javni poziv odda dodatne nove prijave (tip prijave »Nova 
prijava«), in sicer:

– do eno novo prijavo več, če se zaključi financira-
nje do vključno 10 raziskovalnim programom,

– do dve novi prijavi več, če se zaključi financiranje 
do vključno 20 raziskovalnim programom,

– do tri nove prijave več, če se zaključi financiranje 
do vključno 30 raziskovalnim programom,

– do štiri nove prijave več, če se zaključi financira-
nje do vključno 40 raziskovalnim programom,

– do pet novih prijav več, če se zaključi financiranje 
do vključno 50 raziskovalnim programom,

– do šest novih prijav več, če se zaključi financira-
nje do vključno 60 raziskovalnim programom,

– do sedem novih prijav več, če se zaključi financi-
ranje do vključno 70 raziskovalnim programom.

V primeru, da bo agencija prejela več dodatnih 
novih prijav, kot je določeno v prejšnjem odstavku, bo 
pozvala prijavitelja, da v roku sedmih dni s pisno izja-
vo odstopi od preseženega števila prijav. Če prijavitelj 
v roku ne bo odstopil od preseženega števila prijav, bo 
agencija s sklepom zavrgla vse dodatne nove prijave.

6. Kriteriji in merila
6.1. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za oce-

njevanje in metoda ocenjevanja predlogov raziskovalnih 
programov so definirani v pravilniku o postopkih in kon-
kretizirani v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. 
Raziskovalni programi).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so 
opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer:

– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma 
skupine raziskovalcev,

– družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevan-
tnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma sku-
pine raziskovalcev,

– raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave,
– izvedljivost predloga.
Kvantitativne ocene (ocene A1, A2 in A1/2), ki so za 

posamezno znanstveno vedo konkretizirane v metodo-
logiji, pridobi in izračuna agencija. Agencija bo za izra-
čun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpi-
sani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije 
na dan zaključka javnega poziva (ocene A1, A2 in A1/2).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na 
podlagi metodologije (ocena A3) je agencija pridobila 
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neposredno od raziskovalnih organizacij za vse razi-
skovalce, ki so že člani programskih skupin. Agencija bo 
za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, 
ki so vpisani v obrazce ARRS-RPROG-VPETOST-A in 
ARRS-RPROG-VPETOST-C v zadnjih petih letih, na 
katerih so odgovorne osebe s podpisom jamčile za toč-
nost podatkov.

Predlagani vodje in člani raziskovalnih programov, 
ki še niso člani nobene programske skupine, vpiše-
jo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec 
ARRS-RPROG-VPETOST-D/2014, objavljen na spletni 
strani agencije in ga do 9. 5. 2014 do 12. ure oddajo po 
elektronski pošti na naslov: vpetost-program-2014-D@
arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni 
poziv za raziskovalne programe – podatki za vpetost« 
mora biti do 9. 5. 2014 do 12. ure oddan v glavni pisarni 
agencije ali poslan po običajni pošti, na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev 
samo v primeru, če predlagani vodja ali član raziskoval-
nega programa še ni vključen v programsko skupino.

6.2. Kriteriji in merila za določitev obsega financi-
ranja

Kriterija in kazalci, ki se upoštevajo pri določitvi 
obsega financiranja raziskovalnega programa, so opre-
deljeni v 63. členu pravilnika o postopkih.

Kriterija iz prejšnjega odstavka sta:
– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma 

skupine raziskovalcev,
– družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevan-

tnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma sku-
pine raziskovalcev.

Merila za vrednotenje kazalcev ter postopek vre-
dnotenja raziskovalnih programov, so konkretizirani 
v metodologiji. Za izračun sredstev drugih uporabnikov 
bo agencija upoštevala podatke, pridobljene na podlagi 
pozivov za posredovanje podatkov o vpetosti članov 
programskih skupin v projekte izven okvira financiranja 
ARRS (vključno s pozivom v letu 2014). Kazalec 2.2. Iz-
kazana pedagoška dejavnost kot visokošolski učitelj se 
v okviru kriterija Družbeno-ekonomska oziroma kulturna 
relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziro-
ma skupine raziskovalcev ne upošteva, ker agencija ne 
financira pedagoške vpetosti. Kazalci se v skladu z me-
todologijo vrednotijo na podlagi podatkov, dostopnih za 
obdobje zadnjih 5 let, in sicer relativna citiranost glede 
na svetovno povprečje za obdobje od 1. 1. 2008 do 
31. 12. 2012, ostali podatki za obdobje od 1. 1. 2009 do 
31. 12. 2013. Sredstva se vrednoti relativno glede na 
sredstva za programsko financiranje posamezne pro-
gramske skupine.

7. Okvirna višina sredstev javnega poziva
Predvideni obseg za realizacijo tega javnega poziva 

znaša okvirno 41.000.000 EUR letno, kar po trenutno 
veljavni ceni raziskovalne ure za kategorijo A znaša 810 
FTE letno. Navedeni predvideni obseg za realizacijo 
tega javnega poziva se poveča za obseg sredstev razi-
skovalnih programov, ki se jim financiranje v skladu s po-
godbo o financiranju ne izteče v letu 2014 in so predmet 
odobrenih preoblikovanih raziskovalnih programov iz 
drugega odstavka 4. točke tega javnega poziva. Javni 
poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi.

Glede na obremenitve raziskovalcev z raziskoval-
nimi urami, ki so financirane iz proračuna Republike 
Slovenije, bo agencija financirala posameznega raz-
iskovalca glede na delež zaposlitve za raziskovanje, 
vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno. Minimalna 
letna obremenitev raziskovalca za posamezni program 

je 17 ur. Minimalni letni obseg financiranja posamezne 
raziskovalne organizacije znaša 170 ur, kadar razisko-
valni program izvaja več JRO ali RO s koncesijo.

8. Začetek in obdobje financiranja
Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financira-

nja raziskovalnih programov je 1. 1. 2015.
Obdobje financiranja bo za posamezni raziskovalni 

program določeno glede na rezultate evalvacije. Izbrane 
raziskovalne programe bo agencija financirala za obdo-
bje treh, štirih, petih ali šestih let.

9. Izbor prijav raziskovalnih programov
Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po 

postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postop-
kih, ta javni poziv in metodologija.

Skupno financiranje raziskovalnih programov zno-
traj JRO se praviloma ne spreminja.

Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih pro-
gramov pripravi predlog prednostnega seznama pri-
jav raziskovalnih programov z obdobjem financiranja 
raziskovalnega programa, pri čemer upošteva enotno 
lestvico, ki jo določa metodologija (poglavje H). Znan-
stveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) na predlog 
strokovnega telesa za ocenjevanje raziskovalnih pro-
gramov oblikuje in sprejme predlog prednostnega se-
znama raziskovalnih programov, ki se priporočijo za na-
daljnje financiranje oziroma se začnejo na novo finan-
cirati ter seznam zavrnjenih raziskovalnih programov. 
ZSA v predlogu prednostnega seznama raziskovalnih 
programov pri posameznem raziskovalnem programu, 
v skladu s šestim in sedmim odstavkom 67. člena pra-
vilnika o postopkih določi letni obseg raziskovalnih ur. 
Pri določitvi obsega financiranja ZSA upošteva tudi re-
zultate Javnega poziva za oddajo prijav za povečanje 
financiranja raziskovalnih programov (Uradni list RS, 
št. 10/14), pri čemer zgornja meja financiranja razisko-
valnega programa ne sme presegati odstotka pove-
čanja, določenega v metodologiji (poglavje H), glede 
na obseg financiranja raziskovalnega programa pred 
povečanjem obsega financiranja.

Sklep o izboru raziskovalnih programov JRO sprej-
me direktor agencije na predlog ZSA.

Izbranemu raziskovalnemu programu bo dodeljen 
letni obseg raziskovalnih ur, kar pomeni, da bo s tem 
določen letni obseg raziskovalnih ur za vsa leta trajanja 
raziskovalnega programa.

10. Pozivna dokumentacija
Pozivna dokumentacija vsebuje naslednje doku-

mente:
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-

dni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A);

– Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe 
na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 48/03);

– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenje-
vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13 
– popr.);

– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list 
RS, št. 41/09 in 72/11);

– Usmeritve Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport za financiranje raziskovalnih programov – javni 
poziv in javni razpis v letu 2014, št. 430-59/2014/5, z dne 
20. 3. 2014;

– Sklep o izdaji Javnega poziva za predložitev razi-
skovalnih programov za naslednje obdobje financiranja 
in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdo-
bje 2009–2014, št. 6316-5/2014-1 z dne 20. 3. 2014;
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– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-2/2013-8 z dne 17. 3. 2014;

– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014: Prijav-
na vloga;

– Obrazec ARRS-RPROG-VP/2014: Poroči-
lo o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 
2009–2014.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del pozivne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.

11. Prijava na javni poziv
Prijava na javni poziv mora biti izpolnjena v sloven-

skem in angleškem jeziku.
11.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega pro-

grama«
V primeru prijave nadaljevanja raziskovalnega pro-

grama, ki se mu financiranje izteče v letu 2014 in se ne 
preoblikuje (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega pro-
grama«), je prijava na javni poziv sestavljena iz Prijavne 
vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014) in Po-
ročila o rezultatih raziskovalnega programa za obdobje 
2009–2014 (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2014).

K prijavni vlogi mora biti priložen sporazum, skle-
njen med vsemi izvajalci, ki v letu 2014 izvajajo razisko-
valni program. S sporazumom se za nadaljnje obdobje 
financiranja določi razporeditev vseh sproščenih razi-
skovalnih ur v letu 2014. Če sporazum ne bo priložen 
k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil 
v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo za na-
daljevanje financiranja raziskovalnega programa s skle-
pom zavrgla.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko 
prijavne vloge.

11.2. Tip prijave »Nova prijava«
V primeru prijave novega raziskovalnega programa 

(tip prijave »Nova prijava«) se na javni poziv posredu-
je le Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prija-
va/2014).

11.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje 
programov«

V primeru prijave za preoblikovanje raziskovalnega 
programa oziroma programov (tip prijave »Nova prijava 
– preoblikovanje programov«) prijavitelj, v skladu s tre-
tjim odstavkom 64. člena pravilnika o postopkih, o svoji 
nameri, če je le mogoče do 15. 4. 2014, obvesti agen-
cijo, da mu lahko pravočasno omogoči pripravo prijave 
v elektronski obliki.

V primeru preoblikovanja raziskovalnega programa 
oziroma programov, je prijava na javni poziv sestavlje-
na iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Pri-
java/2014) in Poročila o rezultatih raziskovalne-
ga programa za obdobje 2009–2014 (Obrazec 
ARRS-RPROG-VP/2014 – v nadaljnjem besedilu: po-
ročilo o rezultatih). Poročila o rezultatih morajo biti od-
dana za vse raziskovalne programe, ki so vključeni 
v preoblikovanje.

K prijavni vlogi preoblikovanega/ih raziskovalne-
ga/ih programa/ov mora biti priložen sporazum, sklenjen 
med vsemi izvajalci, ki v letu 2014 izvajajo raziskovalni/e 
program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje. S spora-
zumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev raz-
iskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje vključenih 
programov. Če sporazum ne bo priložen k prijavni vlogi 
oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za dopolnitev 
prijave, bo agencija prijavo oziroma prijave za preobliko-
vanje raziskovalnih programov s sklepom zavrgla.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko 
prijavne vloge.

V primeru, da se v preoblikovanje raziskovalnih 
programov vključi tudi raziskovalni program, ki se mu 

financiranje v letu 2014 ne izteče, mora matična JRO 
ali RO s koncesijo, ki izvaja raziskovalni program, v po-
zivnem roku oddati poročilo o rezultatih ali poročilo o re-
zultatih za krajše obdobje financiranja raziskovalnega 
programa, če se je raziskovalni program na novo začel 
financirati v letu 2013 ali 2014.

11.4. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu eO-
brazci

Prijavna obrazca (prijavna vloga in poročilo o re-
zultatih) se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije 
eObrazci.

Spletni portal eObrazci lahko uporabljajo razisko-
valci, vpisani v evidence agencije, skrbniki spletnega 
portala eObrazci v matični JRO, zastopniki matične 
JRO, pooblaščenci zastopnikov matične JRO in dodatni 
uporabniki. Prijava na spletni portal eObrazci je možna 
na dva načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, 
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),

– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci 
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s portala eObrazci, 
ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev 
v JRO ali agencija).

12. Način, oblika in rok za oddajo prijav
Prijavne vloge na portalu eObrazci ni možno oddati 

dokler ni oddano poročilo o rezultatih.
Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebi-

na predloga raziskovalnega programa šteje za poslov-
no skrivnost.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil 
o rezultatih ne oddajajo zadnji dan pozivnega roka, ker 
lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

12.1. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o re-
zultatih) z digitalnim podpisom

Prijava na javni poziv se izpolni in odda na spletnem 
portalu agencije eObrazci. Oddana prijava je popolna, 
če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zasto-
pnik oziroma pooblaščena oseba RO in vodja razisko-
valnega programa). Prijava (prijavna vloga in poročilo/a 
o rezultatih) mora biti oddana do vključno 9. 5. 2014 do 
12. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je oddana na 
spletni portal agencije eObrazci do 9. 5. 2014 do 12. ure.

12.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o re-
zultatih) brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega 
programa nima/ta digitalnega potrdila, se prijava na jav-
ni poziv odda v elektronski obliki kot nepodpisana (na 
spletni portal agencije eObrazci) in v papirnati obliki, ki 
mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopni-
ka oziroma pooblaščene osebe matične JRO in vodje 
raziskovalnega programa ter žigom matične JRO.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnato prijavo (prijavno vlogo in poročilo/a o re-
zultatih) je treba dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako 
»Ne odpiraj – Prijava – Poziv za programe« in obvezno 
oznako prijave s spletnega portala agencije eObrazci 
(ARRS-RPROG-JP-Prijava/2014/...), z oznako vede na 
ovojnici (prepišite vedo iz 6. točke Prijavne vloge) ter na-
zivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija 
za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana 
v elektronski in papirnati obliki. Prijava je oddana pravo-
časno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal 
agencije eObrazci do 9. 5. 2014 do 12. ure in v papirnati 
obliki prispe v glavno pisarno agencije do 9. 5. 2014 do 
12. ure. Kot pravočasna se šteje tudi prijava, oddana pri-
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poročeno po pošti iz Slovenije do 9. 5. 2014 do 12. ure 
(upošteva se poštni žig).

12.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na pred-

pisanih obrazcih in v predpisani obliki (točka 12.1. – 
elektronska; točka 12.2. – elektronska in papirnata) ter 
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge (sporazum 
med izvajalci raziskovalnega programa oziroma progra-
mov pri tipih prijave iz 11.1. in 11.3. točke), kot jih določa 
ta javni poziv.

12.4. Oddaja prijave za RO s koncesijo
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 

poleg matične JRO izvaja tudi RO s koncesijo, mora 
RO s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo o re-
zultatih) v papirnati obliki oddati na Javni razpis za 
podelitev koncesije javne službe na področju razisko-
valne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov, ki je 
objavljen v istem Uradnem listu Republike Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis) kot ta javni po-
ziv. RO s koncesijo to stori tako, da natisnjeno prijavo 
(prijavno vlogo in poročilo o rezultatih), ki jo je matična 
JRO oddala na portalu agencije eObrazci, z ustreznimi 
podpisi ter v skladu z roki in določili javnega razpisa, 
posreduje na agencijo.

13. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, 12. 5. 

2014 ob 12. uri na sedežu Javne agencije za raziskoval-
no dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno 
označene prijave.

Nepravilno označenih prijav in prepozno oddanih 
oziroma prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne 
bo obravnavala in jih bo vrnila prijaviteljem.

Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s pravilnikom o postopkih.

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du poziva: prijavitelji bodo o rezultatih ocenjevanja razi-
skovalnih programov in izboru v financiranje predvidoma 
obveščeni v mesecu decembru 2014.

15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo pozivno dokumentacijo

15.1. Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

15.2. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim 
pozivom dobijo interesenti na spletni strani agencije 
http://www.arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raz-
iskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana (kontaktne osebe: Silvia Boda-
nec, tel. 01/400-59-34, Ernesta Mlakar, tel. 01/400-59-74 
in Marko Belavič, tel. 01/400-59-41).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 14-00722 Ob-1934/14

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin 
na podlagi sklepa o prodaji z dne 14. 3. 2014 objavlja

Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS 
d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.

II. Opis predmeta prodaje:
1. stanovanjska enota št. 18 v stavbi 606, k.o. 1115 

– Slovenske Konjice: garsonjera v 3. nadstropju s kletno 
shrambo v večstanovanjskem objektu, na naslovu Slom-
škova 5a, Slovenske Konjice; zemljiško knjižni podatki 

– ID znak: 1115-606-18; ID nepremičnine: ID 5514328; 
katastrski podatki – neto tlorisna površina 26,4 m2;

– izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje 
je 20.740,00 EUR.

V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremič-
nin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin ozi-
roma 9,5 % DDV. Davek in stroški prenosa lastništva 
bremenijo kupca.

III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna ku-
pnino v roku 8 dni od prejema obvestila prodajalca, da 
je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 
8 dni je bistvena sestavina pogodbe.

IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je 
pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.

V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne 

osebe.
b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki 

velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % 
od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transak-
cijski račun prodajalca, št. 06000-0112292446, odprt 
pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: 
varščina, sklic na številko 231-030.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnje-
na v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega 
ponudnika.

c) Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalne-

ga prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke 
o zastopnikih podjetja,

– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene,
– davčno številko, matično številko (za pravne ose-

be) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in 
telefonsko številko.

– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo 

osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o drža-
vljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu 
druge države članice Evropske unije, ostali pa še doka-
zila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko 
pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobi-
jo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba.

2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek 
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev.

3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sode-
luje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno poobla-
stilo, overjeno pri notarju.

4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s prilože-
no navedbo celotne številke računa za primer vračila 
varščine.

5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina 
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.

VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela 

najkasneje do 18. 4. 2014, do 12. ure, na naslov: Družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izposta-
va v Ljub ljani, Dunajska 7, 1000 Ljub ljana, pod oznako 
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. 
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov 
pošiljatelja.

Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec 
ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo 
v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo po-
nudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
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Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe 
pisno obveščeni.

VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena 
cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjeva-
le zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne 
prodajne cene.

VII. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–ku-

pljeno«;
– nepremičnine so pod posamezno zaporedno šte-

vilko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če 
je podana za posamezen sklop v celoti;

– pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenje-
na, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne 
bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali 
za prodajalca ugodnejšimi pogoji;

– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponu-
dnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudni-
kom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi 
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;

– izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s proda-
jalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 
15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem 
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist pro-
dajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

– predlog za ureditev zemljiško knjižnega stanja po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;

– rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 
120 dni od roka za oddajo ponudbe.

VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani po-
nudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma 
spletni strani, www.dars.si, ali po tel. 01/300-98-82 ali 
01/300-98-85.

DARS d.d.

Št. 1400255 Ob-2008/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljub-
ljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora – Gostinski lokal  

v parku Kodeljevo, ob kopališču Kodeljevo, 
Poljanska 99, Ljub ljana – v najem

1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport 
Ljub ljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljub ljana.

2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za 
oddajo poslovnega prostora v najem.

3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Gostinski lokal v parku Kodeljevo, ob kopališču Ko-

deljevo, v skupni izmeri 359,30 m2. Namembnost prosto-
rov je gostinska dejavnost.

Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za dolo-

čen čas, za dobo do 5 let od dneva podpisa.
– Obratovalni čas je v okviru obratovalnega dovolje-

nja od 10. do 22. ure.
– Najemodajalec daje prostore v najem po načelu 

videno-najeto.
– Najemodajalec dovoljuje uporabo zunanje terase 

na kopališču Kodeljevo in letnega vrta, pod pogojem, da 
najemnik pridobi vsa ustrezna dovoljenja za uporabo.

– Najemnik nima pravice oddati prostorov v pod-
najem.

– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v po-
slovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemoje-
malca, vsaj enkrat mesečno.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške 
(vodo, elektriko, snago, ogrevanje, skupne stroške obra-
tovanja). Cenik obratovalnih stroškov je sestavni del ura-
dnega cenika Športa Ljub ljana z dne 13. 3. 2013.

– Cena celoletnega najema poslovnega prostora – 
gostinski lokal (upošteva se najboljši ponudnik).

– Izklicna cena najemnine poslovnega prostora zna-
ša 1.500,00€ na mesec (cena ne vključuje DDV). Izklicna 
cena je določena izkustveno, na podlagi 19. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,42/12 in 24/13).

– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva 
podpisa pogodbe.

– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov 
ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 
15 dni od izstavitve računa.

4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem poslovne-

ga prostora – Gostinskega lokala v parku Kodeljevo, ob 
kopališču Kodeljevo, v skupni kvadraturi 359,30 m2 – je 
18.000,00 €. Cena je določena brez DDV.

Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 
1.500,00 € brez DDV.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 16. 4. 
2014, do 11. ure, plačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene letne najemnine na transakcijski račun; podračun pri 
URSJP: 01261-6030721152: »Plačilo varščine za javno 
zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upra-
vičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe 
v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti 
zapade.

Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik 
umakne ponudbo po roku za oddajo ponudb.

5. Drugi pogoji
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti iz-

polnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive na: 
www.sport-Ljub ljana.si, zložene po naslednjem vrstnem 
redu:

– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala 

v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni 
del ponudbe;

– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik spre-
jema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);

– izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih 

evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom 

za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(OBR-5);

– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega 

registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
– fotokopijo dokazila o državljanstvu in
– fotokopijo osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma 
državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k po-
nudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni.

Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 
Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne 
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sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o drža-
vljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.

6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti ku-

verti, na naslov: Javni zavod Šport Ljub ljana, Celovška 
cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba 
za javno zbiranje ponudb«.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 16. 4. 
2014, do 11. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 2014, ob 12. uri, 
v prostorih organizatorja.

Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, 
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel 
še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo že-
leli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova 
prva ponudba.

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku, bo iz-
ločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku 
vrnjena neodprta.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanj-
kljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema po-
ziva za dopolnitev.

Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani 
varščini ne priloži, bo izločen.

Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja 
ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno za najem poslovnega prostora – Go-
stinski lokal v parku Kodeljevo, ob kopališču Kodeljevo.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne 
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po odpiranju 
ponudb.

Ponudba mora veljati do 31. 5. 2014.
7. Informacije:
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri 

kontaktnih, osebah: Dušan Videmšek, tel. 041/689-700; 
Katarina Gaser, tel. 031/357-137.

Ogled vsak delavnik, od 7. do 15. ure, z možnostjo 
ogleda po predhodni najavi.

8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti 
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, naj-
kasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru.

9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so 
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.

10. Ustavitev postopka: organizator lahko do skle-
nitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi 
in predmetnih prostorov ne odda.

Šport Ljub ljana

Št. 1400255 Ob-2009/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javni zavod Šport Ljub-
ljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo igrišča za mini golf v obsegu 18 stez  

za igro ter hišice za prodajo vstopnic  
za mini golf v najem

1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport 
Ljub ljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljub ljana.

2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za 
oddajo poslovnega prostora v najem.

3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Igrišče za mini golf v obsegu 18 stez za igro ter 

hišice za prodajo vstopnic za mini golf, na parcelni 
št. 1387, k.o. Sp. Šiška. Namembnost prostora je špor-
tna dejavnost.

Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo igrišča za mini golf v obsegu 

18 stez za mini golf ter hišice za prodajo vstopnic za 
mini golf se podpiše za določen čas, za dobo do pet let 
od dneva podpisa.

– Najemnik nima pravice oddati prostorov v pod-
najem.

– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v po-
slovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemo-
jemalca, vsaj enkrat mesečno.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške 
(vodo, elektriko, komunalne storitve). Cenik obratovalnih 
stroškov je sestavni del uradnega cenika Športa Ljub-
ljana z dne 13. 3. 2013.

– Cena celoletnega najema Igrišča za mini golf 
v obsegu 18 stez za mini golf ter hišico za prodajo vsto-
pnic za mini golf (upošteva se najboljši ponudnik).

– Izklicna cena najemnine igrišča za mini golf v ob-
segu 18 stez za igro ter hišice za prodajo vstopnic znaša 
1.500,00 € na mesec (cena ne vključuje DDV).

– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva 
podpisa pogodbe.

– Najemnik je dolžan urediti igralne proge mini gol-
fa, ograjo in hišico za prodajo vstopnic ter skrbeti za 
urejenost igrišča za mini golf v obsegu 18 stez za mini 
golf ter hišice za prodajo vstopnic za mini golf.

– Najemnik je dolžan predložiti idejni predlog ure-
ditve igralnih prog mini golfa v obsegu 18 stez, ograje in 
hišice za prodajo vstopnic ter idejni predlog ponudbe in 
programa, ki ju bo tam izvajal.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino za izva-
janje dejavnosti.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 
15 dni od izstavitve računa.

– Najemodajalec dovoljuje prodajo sladoleda in pi-
jače s strani najemnika, ob pridobitvi vseh potrebnih 
zakonskih dovoljenj.

– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov 
ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.

4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem poslov-

nega prostora – igrišča za mini golf v obsegu 18 stez 
za igro ter hišice za prodajo vstopnic za mini golf je 
18.000,00 €.

Cena je določena brez DDV.
Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 

1.500,00 € brez DDV.
Zainteresirani najemniki morajo do vključno 16. 4. 

2014 do 11. ure plačati varščino v višini 10 % izklicne 
cene letne najemnine na transakcijski račun; podra-
čun pri URSJP: 01261-6030721152: »plačilo varščine 
za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti 
k ponudbi.

Plačana varščina brez DDV-ja se uspelemu upra-
vičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe 
v 8. dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti 
zapade.

Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik 
umakne ponudbo po roku za oddajo ponudb.

5. Drugi pogoji:
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti 

izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive 
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na, www.sport-Ljub ljana.si, zložene po naslednjem vr-
stnem redu:

– ponudbo (OBR-1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala 

v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni 
del ponudbe;

– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik 
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR-2);

– izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih 

evidenc (OBR-4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom 

za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(OBR-5);

– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega 

registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
– fotokopijo dokazila o državljanstvu in
– fotokopijo osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziro-
ma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo 
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni.

Fizične osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz 
Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne 
sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o drža-
vljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta.

6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti ku-

verti, na naslov: Javni zavod Šport Ljub ljana, Celovška 
cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba 
za javno zbiranje ponudb«.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 16. 4. 
2014 do 11. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 2014 ob 13. uri, 
v prostorih organizatorja.

Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, 
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel 
še pogajanja. Ponudnike, ki na pogajanjih ne bodo že-
leli sodelovati, obveščamo, da bo upoštevana njihova 
prva ponudba.

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo iz-
ločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku 
vrnjena neodprta.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanj-
kljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema po-
ziva za dopolnitev.

Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani 
varščini ne priloži, bo izločen.

Za izbor ponudnika bo uporabljena merila najvišja 
ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo ponu-
dil najvišjo ceno za najem poslovnega prostora – igrišča 
za mini golf v obsegu 18 stez za igro ter hišice za proda-
jo vstopnic za mini golf.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne 
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju 
ponudb.

Ponudba mora veljati do 31. 5. 2014.
7. Informacije: dodatne informacije lahko interesenti 

dobijo pri kontaktni, osebi: Luka Trškan – vodja Park Ti-
voli, tel. 031/259-244, ogled možen vsak delavnik med 
9. in 15. uro, po predhodnem dogovoru.

8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti 
pogodbo v notarskem zapisu iz naslova izvršljivosti, naj-
kasneje v 8. dneh po prejemu obvestila o izboru.

9. Plačilo stroškov: stroški priprave pogodbe so 
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.

10. Ustavitev postopka: organizator lahko do skleni-
tve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi 
in predmetnih prostorov ne odda.

Šport Ljub ljana

Št. 207/02-14 Ob-1969/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Javno podjetje 
Okolje Piran, d.o.o. objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem gostinskega lokala »Spiaggia« 

na plaži v Portorožu
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. objavlja javno 

zbiranje ponudb za oddajo v najem gostinskega loka-
la »Spiaggia« s pripadajočima terasama, ki se naha-
ja v plažnem objektu I na centralni plaži v Portorožu, 
z namenom zagotovitve višje stopnje turistične ponudbe 
plaže in samega Portoroža.

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja po-
nudb: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 
6330 Piran, ID št. za DDV:SI73819174, matična šte-
vilka 51056330, tel. 05/61-75- 00, e-pošta: info@okolje-
piran.si, TRR SI56 1010 0003 2414 679, odprt pri Banki 
Koper d.d.

2. Opis nepremičnin, ki so predmet najema in čas 
trajanja najema

Z javnim zbiranjem ponudb se želi pridobiti ponu-
dnika za najem gostinskega lokala »Spiaggia« v pla-
žnem objektu I (v nadaljevanju: lokal) ter pripadajoči 
terasi (zaprta in odprta terasa). Lokal s terasama se 
nahaja na naslovu Obala 14, parcelni številki 1570/2 in 
1570/6, obe k.o. Portorož in meji na portoroško prome-
nado na eni, ter centralno plažo Portorož na drugi strani.

Lokal ima skupno izmero 170,70 m² ter 125,50 m² 
zaprte in zastekljene terase ter cca 220 m² zunanje tera-
se. Površine lokala so označene na skicah, ki so priloga 
razpisne dokumentacije. Morebitna odstopanja v dejan-
ski površini predmeta razpisa niso razlog za spremembo 
najemne pogodbe ali razvezo le-te.

Objekti, ki so predmet najema na podlagi razpisne 
dokumentacije se nahajajo v plažnem objektu I na na-
slovu Obala 14, ter ležijo na parcelnih številkah 1570/2 
in 1570/6, obe k.o. Portorož. Objekti, ki so predmet 
najema se pridobijo v posest v stanju v kakršnem so, 
za predvideno dobo 15-ih let. V najemni pogodbi se nje-
no trajanje natančno določi. O stanju nepremičnin pa se 
ob prevzemu sestavi zapisnik.

3. Predložitev potrdila o vplačani varščini: ponu-
dnik je dolžan vplačati varščino v višini 6.000,00 EUR 
na račun Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. št. 
SI56 1010 0003 2414 679, odprt pri Banki Koper d.d. 
z navedbo namena: »Plačilo varščine za najem gostin-
skega lokala – Spiaggia«.

4. Podrobnejše informacije o predmetu najema
Zainteresirani ponudniki lahko naslovijo pisna vpra-

šanja v zvezi z razpisom na elektronski naslov: veri-
ca.vozic@okoljepiran.si do vključno petih dni do izteka 
razpisnega roka, z oznako »Sklenitev najemne pogodbe 
za lokal – Spiaggia«. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. 
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bo na zastavljena vprašanja odgovorilo v roku 3 dni od 
dne, ko je bilo vprašanje prejeto.

Poseben sestanek s ponudniki za dajanje pojasnil 
v zvezi z javnim razpisom ni predviden.

Nepremičnino, ki je predmet najema si je mogoče 
ogledati po predhodnem dogovoru. Vse podrobnejše 
informacije v zvezi z ogledom se lahko naslovi na elek-
tronski naslov iz prvega odstavka te točke.

5. Oddaja ponudbe in odpiranje
Upoštevale se bodo tiste ponudbe, ki bodo dosta-

vljene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba 
za sklenitev najemne pogodbe – Spiaggia« najpozneje 
do 22. 4. 2014 do 12. ure, na naslov: Javno podjetje 
Okolje Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran, Slovenija. 
Odpiranje ponudb je javno.

Spremembe ali umik ponudbe so možne le do po-
teka roka za vložitev ponudb.

6. Pogoji, pod katerimi ponudnik predloži ponudbo
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične 

osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki izpolnjuje-
jo pogoje za priznanje sposobnosti po točki 11. razpisne 
dokumentacije. Fizična oseba, ki še ni registrirana kot 
samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na 
razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni 
podjetnik posameznik in to izkazati.

Prijavo na javni razpis lahko poda ena pravna ozi-
roma fizična oseba (samostojni podjetniki posamezniki) 
ali skupaj tudi več oseb (med katerimi predstavlja ena 
oseba glavnega najemnika, ki je tudi podpisnik pogod-
be, ostali pa so sonajemniki), ki morajo prijavi predložiti 
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja 
med več osebami in njihov dogovor o tem, kdo bo po-
slovodni prijavitelj oziroma glavni najemnik, ki bo oddal 
ponudbo in s katerim bo sklenjena najemna pogodba. 
Iz pravnega akta, iz katerega izhajajo medsebojna raz-
merja med več osebami, mora biti razvidna medsebojna 
zaveza vseh oseb, da za obveznosti po najemni pogodbi 
odgovarjajo solidarno.

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora tako le-ta 
izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v 11. točki razpisne 
dokumentacije, kar ponudniki dokazujejo z izjavo o spo-
sobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovorno-
stjo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Osnovna sposobnost ponudnika: Osebni status go-
spodarskih sub jektov in registracija

Pogoji:
1. – da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-

pniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravno-
močna sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz 
člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ;

– da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-
pniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravno-
močna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 
26. maja 1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 
98/742/PNZ;

– da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-
pniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravno-
močna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije 
o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

– da ponudniku ali njegovemu zakonitemu zasto-
pniku, če gre za pravno osebo ni bila izrečena pravno-
močna sodba za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sve-
ta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju 
uporabe finančnega sistema za pranje denarja.

2. – da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, ko-
likor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen 
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Ka-
zenskem Zakoniku Republike Slovenije:

a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za 

fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedo-
voljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične 
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za ne-
zakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje,

c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri prido-
bitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obvezno-
sti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih Sku-
pnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih Skupnosti,

d) pranje denarja.
3. – da proti ponudniku ni začet postopek stečaja, 

likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi.
Dokazila:
– Dokazila oziroma izjava (Obrazec št. 3) morajo 

biti original oziroma overjena kopija dokumentov.
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: Izjava 

ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne spo-
sobnosti (Obrazec št. 3).

– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slove-
niji: dokazila o izpolnjevanju tega pogoja (če država, 
v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih 
dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila 
sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo 
ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim 
organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali 
gospodarskih sub jektov v državi, v kateri ima ponudnik 
svoj sedež).

Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih 
ponudnikov.

4. – da je ponudnik registriran pri pristojnem organu 
za izvajanje dejavnosti, ki mu omogoča izvajanje dejav-
nosti v skladu z razpisno dokumentacijo.

Dokazila:
– Dokazila oziroma izjava morajo biti original oziro-

ma overjena kopija dokumentov.
– Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji: izjava 

ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu za iz-
vajanje dejavnosti, ki mu omogoča izvajanje dejavnosti 
restavracije, gostilne, okrepčevalnice (Obrazec št. 3).

– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Slove-
niji: dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (če 
država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja 
takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega do-
kazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo iz-
javo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim 
organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali 
gospodarskih sub jektov v državi, v kateri ima ponudnik 
svoj sedež).

Opomba: Skupni ponudniki morajo izpolniti pogoj 
kumulativno.

Ekonomska sposobnost ponudnika
– Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih ra-

čunov v zadnjih šestih mesecih, šteto od roka za oddajo 
ponudb ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obvezno-
sti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova 
sodnih izvršb. Ponudnik v poslovnem letu 2013 ni po-
sloval z izgubo, kar dokazuje s svojo bonitetno oceno.

Dokazila:
– ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdila poslov-

nih bank za vsak odprt transakcijski račun iz katerih bo 
razvidno, da v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran iz 
razlogov naštetih v prejšnji alineji.

– S.BON-1 (za samostojnega podjetnika) ali 
S.BON-1/P (za podjetje), ki ne sme biti starejši od 30 dni 
od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo po-
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nudbe. Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji. Ponudnik 
mora imeti najnižjo oceno SB6. Ponudbe ponudnikov 
s slabšo bonitetno oceno od ocene SB6 Javno podjetje 
Okolje Piran, d.o.o. ne bo upoštevalo.

Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih 
ponudnikov.

Reference ponudnika
– da je ponudnik, ki oddaja ponudbo za samo izva-

janje gostinske dejavnosti v zadnjih 10 letih v okolju, kjer 
se prepletata gostinska in turistična dejavnost izvajal 
dejavnost gostinstva.

Dokazila:
– Izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan Obrazec 

št. 4 – Referenčno potrdilo, s strani naročnika ali izva-
jalca dejavnosti, ki podaja referenčno potrdilo za ponu-
dnika. V primeru samostojnega opravljanja dejavnosti, 
ponudnik opiše in dokaže način opravljanja dejavnosti.

Opomba: Skupni ponudniki morajo pogoj izpolniti 
kumulativno.

Dokazilo o plačilu varščine
– Dokazilo, da je plačana varščina v višini 

6.000,00 EUR pred oddajo ponudbe.
Poslovni načrt
– Poslovni načrt je dokument, ki vsebuje krajšo, 

vendar celovito obrazložitev ponudnikove namere o na-
jemu zemljišča in objektov za izvajanje dejavnosti, po-
slovanja in koriščenja teh nepremičnin.

– Ponudnik pripravi poslovni načrt, ki mora vse-
bovati:

a) vsebinski/programski del (vsebinska zasnova de-
lovanja lokala, opis nameravane ponudbe),

b) finančni del (program trženja in ostali ekonomski 
dejavniki, predlog za morebitne investicije v prihodnosti 
glede sredstev, ki jih namerava vložiti in morebitni ter-
minski plan izvedbe teh investicij, ponudnik lahko pri-
pravi tudi ponudbeni predračun posameznih dejavnosti).

Potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike 
Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih

Dokazilo:
– Potrdilo pristojnega Davčnega urada Republike 

Slovenije o poravnanih davkih in prispevkih v skladu 
s predpisi v Republiki Sloveniji – potrdilo ne sme biti 
starejše od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.

Opomba: Pogoj mora izpolnjevati vsak od skupnih 
ponudnikov.

Ponudnik in z njim povezane fizične in pravne ose-
be kot jih opredeljujeta Zakon o gospodarskih družbah 
ter Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDD-
PO-2) ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti 
do Občine Piran in Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.

– Ponudnik mora predložiti potrdila Občine Piran in 
Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., da teh zapadlih in 
neporavnanih obveznosti nima.

Dokazilo:
– Potrdila Občine Piran in Javnega podjetja Okolje 

Piran, d.o.o.
Zavarovanje plačila zapadlih obveznosti
Kot zavarovanje plačila zapadlih obveznosti Jav-

no podjetje Okolje Piran, d.o.o. zahteva ob sklenitvi 
najemne pogodbe nepreklicno, brezpogojno in na prvi 
poziv plačljivo garancijo, izdano s strani banke ali druge 
finančne institucije (zavarovalnice), v višini enoletne po-
nujene najemnine veljavno za ves čas trajanja najemne 
pogodbe.

Garancijo plačila zapadlih obveznosti Javno pod-
jetje Okolje Piran, d.o.o. unovči, če najemnik ne plača 
zapadle najemnine za lokal ali najemnine za terasi, od-
kupnine za opremo in inventar ali dolgovanih stroškov.

Dokazilo:
– Izjava (Obrazec št. 5).
Opomba: V primeru, da se na razpis prijavljajo sku-

pni ponudniki, podpiše izjavo tisti od skupnih ponudni-
kov, ki bo bančno garancijo priložil.

Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnila vseh pogojev 
za priznanje sposobnosti, navedenih v točki 11. bo Jav-
no podjetje Okolje Piran, d.o.o. zavrglo kot nepopolno.

7. Vsebina ponudbe: obvezna vsebina ponudbe 
je: kazalo ponudbe, Obrazec št. 1 – Ponudba, Obrazec 
št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne doku-
mentacije, Obrazec št. 3 – Izjava o sposobnosti (z zah-
tevanimi dokazili), Obrazec št. 4 – Referenčno potrdilo, 
Obrazec št. 5 – Izjava o izročitvi garancije za zava-
rovanje plačila zapadlih obveznosti, Potrdilo o plačilu 
varščine, Potrdilo o poravnanih obveznostih do Občine 
Piran, Potrdilo o poravnanih obveznostih do Javnega 
podjetja Okolje Piran, d.o.o., Poslovni načrt, Potrdilo 
pristojnega Davčnega urada RS o poravnanih davkih in 
prispevkih, Pravni akt o sodelovanju (Opomba: pravni 
akt o sodelovanju je obvezen v primeru več oseb kot 
skupnih ponudnikov).

8. Način in rok plačila najemnine
Izhodiščna mesečna najemnina za lokal znaša 

4.600,00 EUR brez DDV.
Izhodiščna mesečna najemnina za lokal je določe-

na brez DDV. Izbrani najemnik bo dolžan ob podpisu 
pogodbe izpolniti in posredovati na svoj pristojni davčni 
urad izjavo za izbiro obdavčitve najema nepremičnine 
z DDV. Plačilo DDV-ja bremeni najemnika.

Mesečna najemnina za lokal se bo ob plačilu vsa-
kega obroka usklajevala z indeksom rasti cen življenj-
skih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Republike 
Slovenije.

Najemnina za lokal se plačuje dvakrat letno in si-
cer prvi obrok do konca meseca januarja, drugi obrok 
pa do konca meseca avgusta za tekoče koledarsko 
leto, na podlagi prejetega računa. Najemnino za lokal 
za preostali del koledarskega leta 2014 mora najemnik 
plačati vnaprej, v enkratnem znesku, ob podpisu na-
jemne pogodbe.

Način in plačilo mesečne najemnine predstavlja 
bistveno sestavino pogodbe.

Koristna vlaganja v objekt
Najemnik lahko izvede obnovo lokala in sicer po 

projektu na katerega mora dati Javno podjetje Okolje 
Piran, d.o.o. soglasje. Pri tem se pogodbeni stranki 
dogovorita, da bo Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. 
pripoznalo koristna vlaganja v objekt na podlagi so-
dne cenitve uradnega cenilca, ki ga bo izbralo Javno 
podjetje Okolje Piran, d.o.o., vendar največ do viši-
ne 700,00 EUR na m² lokala. Pri tem nista upoštevani 
terasi (zaprta in odprta terasa), kjer Javno podjetje Oko-
lje Piran, d.o.o. ne pripozna nikakršnih koristnih vlaganj. 
Tako pripoznana vlaganja se v prvih petih letih najema 
lahko upoštevajo pri plačilu najemnine in se kompenzi-
rajo pri plačilu drugega obroka najemnine.

Obveznost odkupa opreme in inventarja
Najemnik je od Javnega podjetja Okolje Piran, 

d.o.o. dolžan odkupiti vso opremo in inventar, ki se 
nahaja v lokalu. Vrednost opreme in inventarja je oce-
njena na 50.000,00 EUR in jo lahko najemnik plača 
v petih letnih obrokih v prvih petih letih veljavnosti 
pogodbe. Letni obrok za odkup opreme se plača ob 
plačilu prvega obroka najemnine. Tako kot najemni-
na se tudi stroški za odkup opreme in inventarja pred 
vsakim obrokom revalorizirajo z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin, ki ga objavi Statistični urad Re-
publike Slovenije.
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Kolikor najemnik morebiti odpove pogodbo pred iz-
tekom petih let ali je pogodba prekinjena zaradi razlogov, 
ki so na strani najemnika in tako ne odkupi v celoti vse 
opreme in inventarja, se mu vplačani obroki štejejo kot 
najemnina za uporabo opreme in inventarja, lastništvo 
le-te pa ostane od Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.

9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudba mora biti veljavna do vključno 3 mesece od 
dneva odpiranja ponudb.

10. Merilo za izbor najemnika: ob upoštevanju vseh 
zahtev iz razpisne dokumentacije bo merilo za izbor na-
jemnika najvišja ponujena najemnina. V primeru dveh 
ali več enakih najvišjih ponujenih najemnin bo Javno 
podjetje Okolje Piran, d.o.o. izvedlo pogajanja s temi 
ponudniki, z namenom določitve najvišje najemnine ozi-
roma najugodnejše ponudbe.

11. Objava razpisne dokumentacije: razpisna do-
kumentacija bo objavljena na spletni strani Javnega 
podjetja Okolje Piran, d.o.o. (www.okoljepiran.si) z dnem 
objave tega razpisa v Uradnem listu RS.

12. Ustavitev postopka: Javno podjetje Okolje Pi-
ran, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustavi 
postopek oddaje v najem stvarnega premoženja in ne 
sklene najemne pogodbe, pri čemer ponudnikom ni dol-
žno povrniti stroškov razpisne dokumentacije in priprave 
ponudbe.

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

Št. 03/2014 Ob-1977/14

Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške 
zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v zvezi z 31. členom 
Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbor-
nice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika 
odvetniških kandidatov in imenika odvetniških priprav-
nikov ter 7. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slo-
venije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje 
odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:

I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Obveščamo vas, da se Mitja Zakelšek, rojen 9. 4. 

1983 na Ptuju, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Mari-
boru, Titova cesta 2a (zaposlen v Odvetniški pisarni Fridl 
& Hlastec, d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Bojan Misja, rojen 20. 3. 
1959 v Lendavi, z dnem 20. 3. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Lendavi, Mlinska ulica 6/E.

Obveščamo vas, da se Barbara Prevolšek Rajić, 
rojena 31. 10. 1981 v Celju, z dnem 13. 3. 2014 vpiše 
v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pi-
sarno v Šmarjah pri Jelšah, Rogaška cesta 19 (zaposle-
na pri odvetnici Romani Prevolšek).

Obveščamo vas, da se Zoran Pečnik, rojen 23. 2. 
1955 v Ljub ljana, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Velenju, Stari trg 2.

Obveščamo vas, da se Aleksandra Pavlič, rojena 
20. 10. 1977 v Celju, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Slovenskih Konjicah, Oplotniška 1 a (zaposlena pri 
odvetniku Mateju Nečemerju).

Obveščamo vas, da se Matevž Bregar, rojen 17. 9. 
1980 v Ljub ljani, z dnem 1. 3. 2014 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-
ljani, Ajdovščina 4 (zaposlen v Odvetniški družbi Tratnik, 
Sočan in Bogataj o.p. d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Andreja Urh, rojena 5. 10. 
1984 v Kranju, z dnem 11. 2. 2014 vpiše v imenik odve-
tnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub-
ljani, Barjanska cesta 3 (zaposlena v Odvetniški pisarni 
Miro Senica in odvetniki, d.o.o., Ljub ljana).

Obveščamo vas, da se Sergej Šadl, rojen 6. 3. 
1984 v Murski Soboti, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Komenskega ulica 14 (zaposlen v Odvetniški 
pisarni Mihevc in odvetniki d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Darinka Pavlica, rojena 
9. 12. 1960 v Kopru, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Kopru, Vojkovo nabrežje 23.

Obveščamo vas, da se Brigita Levičar Praznik, ro-
jena 31. 12. 1976 v Slovenj Gradcu, z dnem 13. 3. 2014 
vpiše v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, s pisarno v Slovenj Gradcu, Meškova ulica 20 
(zaposlena v Odvetniški družbi Marčič & Krauberger 
o.p., d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Klara Kunovar, rojena 25. 2. 
1985 v Ljub ljani, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Šmartinska cesta 53.

Obveščamo vas, da se Lin Fürst, rojena 16. 3. 1985 
na Ptuju, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik odvetnikov 
Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno v Ljub ljani, 
Župančičeva ulica 8 (zaposlena v Odvetniški pisarni 
Zaman d.o.o.).

Obveščamo vas, da se Tadeja Černivec, rojena 
19. 4. 1983 v Ljub ljani, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Kranju, Likozarjeva ulica 1 (zaposlena pri odvetnici 
mag. Mateji Likozar Rogelj).

Obveščamo vas, da se Monika Car, rojena 10. 1. 
1983 v Mariboru, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v imenik 
odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Murski Soboti, Slomškova 1 (zaposlena pri odvetnici 
Tanji Koračin Bohar).

Obveščamo vas, da se Pavla Bolner Bolarič, rojena 
10. 2. 1984 v Mariboru, z dnem 13. 3. 2014 vpiše v ime-
nik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, s pisarno 
v Ljub ljani, Tržaška cesta 118.

V zvezi z našim obvestilom z dne 30. 1. 2014 – 
št. 56/2014, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 14 
z dne 21. 2. 2014, o vpisu v imenik odvetnikov odvetnika 
Domna Krištofa na naslovu: Trdinova ulica 7, 1000 Ljub-
ljana, se popravi naslov odvetniške pisarne, ki pravilno 
glasi: Dunajska cesta 152, 1000 Ljub ljana (in ne Trdi-
nova ulica 7, 1000 Ljub ljana).

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Obveščamo vas, da se Darja Gabrijelčič, odvetnica 

iz Ljub ljane, Brdnikova ulica 44 (zaposlena v Odvetniški 
pisarni Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o.), z dnem 28. 2. 
2014 izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice 
Slovenije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetni-
škega poklica.

Obveščamo vas, da se Darja Bele, odvetnica iz Ra-
dovljice, Kranjska cesta 4, z dnem 28. 2. 2014 izbriše iz 
imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ker 
se je sama odrekla opravljanju odvetniškega poklica 
zaradi upokojitve.

Prevzemnica odvetniške pisarne Darje Bele je Erika 
Šlibar Mulej, odvetnica v Odvetniški pisarni Šlibar Mulej 
d.o.o.,Tavčarjeva 21, Kranj.

Obveščamo vas, da se Slobodanka Klinc, odvetni-
ca iz Ljub ljane, Nazorjeva ulica 12, z dnem 27. 2. 2014 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega 
poklica zaradi upokojitve.
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Prevzemnica odvetniške pisarne Slobodanke Klinc 
je mag. Gordana Vran, odvetnica iz Ljub ljane, Nazorje-
va ulica 12.

Obveščamo vas, da se mag. Suzana Gale, odve-
tnica iz Ljub ljane, Zagrebška ulica 9 z dnem 7. 3. 2014 
izbriše iz imenika odvetnikov Odvetniške zbornice Slo-
venije, ker se je sama odrekla opravljanju odvetniškega 
poklica.

Prevzemnica odvetniške pisarne mag. Suzane Gale 
je Špela Mesesnel, odvetnica iz Ljub ljane, Peričeva 33.

IV. Spremembe
Obveščamo vas, da se na podlagi odločbe Uprav-

ne enote Celje, številka: 211-27/2014-6 (121105) z dne 
29. 1. 2014 spremeni priimek odvetnice Teodore Glušič 
Terbovc iz Celja, Prešernova 23, v: Teodora Glušič.

Obveščamo vas, da Aleš Kaluža, rojen 9. 8. 1980 
v Postojni, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 28. 2. 2014 
preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zaposleni 
v Odvetniški pisarni Malovrh, Kastivnik, Kaluža d.o.o., 
Dunajska cesta 106, Ljub ljana.

Odvetnik Aleš Kaluža z dnem 1. 3. 2014 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na 
istem naslovu: Dunajska cesta 106, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/320-77-82, faks 01/320-77-81.

Obveščamo vas, da Tanja Malovrh, rojena 30. 9. 
1975 v Novem mestu, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 
28. 2. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica 
zaposlena v Odvetniški pisarni Malovrh, Kastivnik, Kalu-
ža d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljub ljana.

Odvetnica Tanja Malovrh z dnem 1. 3. 2014 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetnica 
na istem naslovu: Dunajska cesta 106, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/320-77-80, faks 01/320-77-81.

Obveščamo vas, da Mitja Kastivnik, rojen 4. 8. 1980 
v Slovenj Gradcu, odvetnik iz Ljub ljane, z dnem 28. 2. 
2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnik zapo-
sleni v Odvetniški pisarni Malovrh, Kastivnik, Kaluža 
d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljub ljana.

Odvetnik Mitja Kastivnik z dnem 1. 3. 2014 nada-
ljuje odvetniško dejavnost kot samostojni odvetnik na 
istem naslovu: Dunajska cesta 106, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/320-77-83, faks 01/320-77-83.

Obveščamo vas, da je Luka Zupančič, rojen 15. 4. 
1982 v Zagrebu, odvetnik iz Ljub ljane, Davčna ulica 1, 
z dnem 28. 2. 2014 prenehal delovno razmerje v Od-
vetniški družbi Ilić o.p. d.o.o. in se je z dnem 1. 3. 2014 
zaposlil v Odvetniški družbi Vesel & Devjak, d.o.o., o.p., 
Trg osvobodilne fronte 13, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je odvetnici Janji Kaluža, roj. 
12. 5. 1983 v Kranju z dnem 28. 2. 2014 prenehalo 
delovno razmerje pri odvetniku Petru Meletu, Resljeva 
cesta 25, 1000 Ljub ljana in se je z dnem 1. 3. 2014 za-
poslila v Odvetniški pisarni Peter Mele d.o.o., Resljeva 
cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da Nina Fijavž Sirc, rojena 6. 6. 
1980 v Celju, odvetnica iz Zreč, z dnem 31. 3. 2014 
preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica zaposlena 
v pri odvetnici Andreji Zidanšek, Cesta na Roglo 11j, 
3214 Zreče.

Odvetnica Nina Fijavž Sirc z dnem 1. 4. 2014 na-
daljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetni-
ca na naslovu: Tepanje 28b, 3210 Slovenske Konjice, 
tel. 08/205-65-56, faks 08/205-65-57.

Obveščamo vas, da Tea Mlinar Kovačič, rojena 
7. 3. 1979 v Zagrebu, odvetnica iz Ljub ljane, z dnem 
31. 3. 2014 preneha opravljati odvetništvo kot odvetnica 
zaposlena v pri odvetniku dr. Blažu Kovačiču Mlinarju, 
Poljanski nasip 8, 1000 Ljub ljana.

Odvetnica Tea Mlinar Kovačič z dnem 1. 4. 2014 
nadaljuje odvetniško dejavnost kot samostojna odvetni-
ca na istem naslovu: Poljanski nasip 8, 1000 Ljub ljana, 
tel. 0599/22-818, faks 0599/24-568.

V. Družbe
Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: Od-

vetniška družba Gregorin-Štifter in Gregorin o.p., d.n.o., 
Ljub ljanska cesta 8, 3000 Celje spremenjena in sicer 
se spremenjena firma glasi: Odvetniška družba Grego-
rin-Štifter in Gregorin, o.p. d.o.o., Ljub ljanska cesta 8, 
3000 Celje.

Obveščamo vas, da je firma odvetniške družbe: 
Škerlj in odvetniki, odvetniška pisarna, d.o.o., Novo me-
sto, Vrhovčeva ulica 1 spremenjena in sicer se spreme-
njena firma glasi: Škerlj, Bobnar, Kolbezen, odvetniška 
pisarna, d.o.o., Novo mesto, Vrhovčeva ulica 1.

Obveščamo vas, da je z dnem 3. 3. 2014 pričela 
poslovati odvetniška družba, Odvetniška pisarna Peter 
Mele d.o.o., Resljeva cesta 25, 1000 Ljub ljana.

VI. Preselitve
Obveščamo vas, da Vladimir Slak, odvetnik iz Ma-

ribora, z dnem 17. 2. 2014 preseli sedež pisarne z na-
slova Svetozarevska 15, 2000 Maribor, na novi naslov: 
Slovenska ulica 37, 2000 Maribor, tel. 02/229-88-20; 
faks 02/229-88-21.

Obveščamo vas, da mag. Branko Čevriz, odvetnik iz 
Ljub ljane, z dnem 3. 3. 2014 preseli sedež pisarne z na-
slova Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, na novi naslov: 
Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljub ljana, tel. 01/200-09-80, 
faks 01/426-07-11.

Obveščamo vas, da je Tatjana Poslek Godec, odve-
tnica iz Slovenske Bistrice, z dnem 3. 2. 2014 preselila 
sedež pisarne z naslova Ljub ljanska cesta 12, Sloven-
ska Bistrica, na novi naslov: Partizanska ulica 8, 2310 
Slovenska Bistrica, tel./faks 02/818-18-26.

Obveščamo vas, da je Marjeta Hudovernik, odvetni-
ca iz Kranja, z dnem 1. 3. 2014 preselila sedež pisarne 
z naslova Likozarjeva ulica 13, Kranj, na novi naslov: Ce-
sta Staneta Žagarja 12, 4000 Kranj, tel. 04/202-00-71, 
faks 04/202-00-70.

Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Tratnik, 
Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ljub ljana preselila sedež 
pisarne z naslova Miklošičeva 30, Ljub ljana, na novi 
naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljub ljana, tel. 01/232-64-65, 
faks 01/430-12-15.

Obveščamo vas, da je Otmar Zapletal, odvetnik 
iz Maribora preselil sedež pisarne z naslova Vetrinj-
ska ulica 11, 2000 Maribor, na novi naslov: Irgoličeva 
ulica 10, 2311 Hoče, tel./faks 02/618-17-06.

Obveščamo vas, da bo Odvetniška družba Brulc, 
Gaberščik in Kikelj o.p., d.o.o., Ljub ljana z dnem 1. 4. 
2014 preselila sedež pisarne z naslova Beethovnova 
ulica 4, Ljub ljana, na novi naslov: Dunajska cesta 9, 
1000 Ljub ljana.

Obveščamo vas, da je Odvetniška družba Ilić 
o.p.d.o.o., Ljub ljana preselila sedež pisarne z naslo-
va Dalmatinova ulica 11, Ljub ljana, na novi naslov: 
Davčna ulica 1, 1000 Ljub ljana, tel. 059/086-600, faks 
059/086-609.

Odvetniška zbornica Slovenije

Št. 278-351/14 Ob-1944/14

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 in pooblastila odvisne družbe SŽ – 
Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolod-
vorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo k nakupu premičnin: 
neuporabnega materiala, odpadno železo.
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Vrsta posla: neuporabni material.
Lokacija:
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Celje, 

lokacija Sevnica,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Postojna, 

lokacija Postojna,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljub ljana, 

lokacija Ljub ljana,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljub ljana, 

lokacija Kranj,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Ljub ljana, 

lokacija Zalog,
– Služba za gradbeno dejavnost, pisarna Maribor, 

lokacija Pragersko in Maribor,
– negibne zaloge se nahajajo na območju Ljub-

ljane.
Predmet prodaje obsega:
– cca 210 ton neuporabnih tirnic, kretniških delov in 

DTM (odpadno železo),
– negibne zaloge, odpisane v letu 2013 (seznam 

materiala bo priložen pri navodilu za oblikovanje po-
nudbe).

Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 
46.200,00 EUR brez DDV.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 9. 4. 2014, 
ob 11. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije 
(sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom 
prodaje, in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po obja-
vi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem 
navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske že-
leznice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer 
po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti: jelka.ko-
smac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/291-46-34.

SŽ – Infrastruktura d.o.o.

Št. 430-9/2012-33 Ob-1940/14

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, 
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13), Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), sklepa Občinske-
ga sveta Občine Sežana, št. 032-1/2010-14 z dne 
18. 2. 2010, sklepa Občinskega sveta Občine Sežana, 
št. 032-9/2011-21 z dne 17. 11. 2011 o spremembi skle-
pa, št. 032-1/2010-14, sklepa Občinskega sveta Občine 
Sežana, št. 032-1/2012-13 z dne 26. 1. 2012 ter sklepa 
župana, št. 430-9/2012 z dne 19. 9. 2012, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin parc. št. 3791/11, 3791/12, 

4320/11, 4320/12, 4320/13, 2212/720  
in 2212/724, vse k.o. Sežana

1. Navedba prodajalca: Občina Sežana, Partizan-
ska cesta 4, 6210 Sežana.

2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost:
a) Zemljišče parc. št. 3791/11 neplodno, v izmeri 

4225 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za 
prodajo je 274.625,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 22 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

b) Zemljišče parc. št. 3791/12 neplodno, v izmeri 
4455 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za 

prodajo je 289.575,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 22 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

c) Zemljišče parc. št. 4320/11 neplodno, v izmeri 
240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za 
prodajo je 28.080,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 22 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

č) Zemljišče parc. št. 4320/12 neplodno, v izmeri 
240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za 
prodajo je 28.080,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 22 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

d) Zemljišče parc. št. 4320/13 neplodno, v izmeri 
240 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za 
prodajo je 28.080,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 22 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

e) Zemljišče parc. št. 2212/720 travnik in pašnik, 
v izmeri 1138 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) 
vrednost za prodajo je 73.970,00 €. V izhodiščni ceni ni 
zajet 22 % davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

f) Zemljišče parc. št. 2212/724 pašnik, v izmeri 
883 m2, k.o. Sežana. Izhodiščna (najnižja) vrednost za 
prodajo je 57.395,00 €. V izhodiščni ceni ni zajet 22 % 
davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Lokacija in namembnost prodajanih zemljišč
Zemljišči pod a) in b) sta nastali s parcelacijo zemlji-

šča s parc. št. 3791/7, k.o. Sežana (odločba Geodetske 
uprave RS, Območna geodetska uprava Koper, Geo-
detska pisarna Sežana, Kosovelova ulica 1, Sežana; št. 
odločbe 02112-158/2011-3 z dne 15. 6. 2011). Zemljišči 
se nahajata na območju, ki ga ureja Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za mesto Sežana – zahod (Uradni 
list RS, št. 23/08), območje urejanja: območje za pro-
izvodnjo P-12, ureditvena enota: dvoranski objekti »d«, 
kar pomeni:

P – območja za pro izvodnjo
Območja pro izvodnih dejavnosti (P) so namenje-

na pro izvodnim, poslovnim dejavnostim, trgovini za ob-
časno oskrbo, storitvenim dejavnostim, gostinstvu kot 
spremljajoči dejavnosti osnovni rabi (brez stanovanj).

a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma 
dejavnosti:

– pro izvodne dejavnosti,
– gradbeništvo,
– skladiščenje,
– servisi in storitvene dejavnosti,
– oskrbne dejavnosti in trgovina,
– gostinstvo, šport in rekreacija kot dopolnilna de-

javnost osnovni rabi.
b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 

rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gra-
dnje objektov, odstranitve objektov,

– spremembe namembnosti obstoječih objektov 
v dejavnosti, ki so določene za obravnavano namensko 
rabo površin,

– novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah 
parkovne (p) in druge zelene površine (z) in igrišča (zi),

– postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti 
za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objek-
ti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in 
urbana oprema),

– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in na-
prave, komunalno in energetsko omrežje in naprave, 
omrežja in naprave za zveze),

– ureditve javnih površin;
– deponije razsutih tovorov niso dopustne.
Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti 

»d«:
“d” – dvorane in delavnice (večji objekti, pro izvodne 

dvorane, skladišča).
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V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so 
dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih 
objektov, za oblikovanje objektov velja:

Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje objektov mo-

rajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m, 
če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke 
objekte (nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več nad 
urejenim/raščenim terenom) morajo biti odmiki min. 5 m, 
da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in raba objektov,

– zazidanost gradbene parcele je lahko največ 
70 %, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za 
varnost, rabo in vzdrževanje objekta.

Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov so 

dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in 
celovito oblikovanje zaključene stavbne mase,

– maksimalni vertikalni gabarit objektov je lahko 
12 m.

V ureditveni enotah so dopustni tudi objekti z zna-
čilnostmi oblikovanja b – bloki (za poslovne objekte ...), 
vendar višino, ki ne presega 15 m.

Zemljišča pod c), č) in d) se nahajajo v območju, ki 
ga ureja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za me-
sto Sežana – zahod (Uradni list RS, št. 23/08), območje 
urejanja: območje mešane rabe M-07, ureditvena enota: 
dvoranski objekt »d«, kar pomeni:

M – območja mešane rabe.
Območja mešane rabe (M) so namenjena oskrbi, 

storitvam, manjšim pro izvodnim dejavnostim (manjši 
obseg, manjši vplivi), poslovnim dejavnostim (brez sta-
novanj).

a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma 
dejavnosti:

– terciarne dejavnosti,
– šport in rekreacija, kultura, poslovni prostori de-

javnosti,
– pro izvodne dejavnosti, ki prekomerno ne vplivajo 

na okolje.
b) dopustne so naslednje vrste posegov:
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, 

rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gra-
dnje objektov, odstranitve objektov,

– spremembe namembnosti obstoječih objektov 
v dejavnostih, ki so določene za obravnavano namen-
sko rabo,

– novogradnje objektov, razen v ureditvenih enotah 
parkovne (p) in druge zelene površine (z) in igrišča (zi),

– postavitve enostavnih objektov (pomožni objekti 
za lastne potrebe, ograje, pomožni infrastrukturni objek-
ti, začasni in vadbeni objekti, spominska obeležja in 
urbana oprema),

– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in 
energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za 
zveze),

– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– deponije razsutih tovorov niso dopustne.
Merila in pogoji za oblikovanje v ureditveni enoti 

»d«:
“d” – dvorane in delavnice (večji objekti, pro izvodne 

dvorane, skladišča).
V ureditveni enoti »d – dvorane in delavnice« so 

dopustne postavitve delavnic, dvoran in njim sorodnih 
objektov, za oblikovanje objektov velja:

Urbanistično oblikovanje:
– novogradnje in nadomestne gradnje objektov 

morajo biti od parcelne meje odmaknjene najmanj 4 m, 
če v grafičnih prikazih ni določeno drugače. Za visoke 

objekte (nad P+1+M oziroma višine kapi 8 m in več 
nad urejenim/raščenim terenom) morajo biti odmiki 
min. 5 m, da se zagotovi nemoteno vzdrževanje in 
raba objektov,

– zazidanost gradbene parcele je lahko največ 
70 %, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi pogoji za 
varnost, rabo in vzdrževanje objekta.

Arhitekturno oblikovanje stavb:
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov so 

dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in 
celovito oblikovanje zaključene stavbne mase,

– maksimalni vertikalni gabarit objektov je lahko 
12 m.

V ureditveni enotah so dopustni tudi objekti z zna-
čilnostmi oblikovanja b – bloki (za poslovne objekte ...), 
vendar višino, ki ne presega 15 m.

Zemljišči pod e) in f) se nahajata v območju stano-
vanj z oznako S-52, gradnja se ureja z Odlokom o zazi-
dalnem načrtu za območje ZC 26 v Sežani (Uradni list 
RS, št. 38/98).

Zazidalni načrt za obravnavanih parcelah predvide-
va gradnjo enodružinskih stanovanjskih objektov.

Tlorisni gabarit objekta je max. 10,00 m × 15,00 m, 
višinski gabarit je P+1 in je razviden iz idejne zasnove 
objekta. Tlorisni gabariti lahko dimenzijsko odstopajo 
+/- 10 % po dolžini in +/- 15 % po širini. Glede na višino 
objektov je odstopanje maksimalno + 1 m in odstopanj 
navzgor ni. Kleti so dopustne. Kota vrha stropne plošče 
kleti je lahko max. 50 cm nad obstoječim (naravnim) 
terenom.

Tolerance spreminjanja mej med posameznimi par-
celami so dovoljene pod pogojem, da se bistveno ne 
poveča stavbno zemljišče. Ni dopustno graditi prizidkov. 
Gradnja je lahko klasična, montažna ali kombinirana.

Glede namembnosti objektov in naprav so spre-
membe dopustne do stopnje, ko ne kršijo ali spreminjajo 
osnovnih dejavnosti posameznega območja, opredelje-
nega s tem načrtom. V pritličju stanovanjskih objektov 
se lahko organizira trgovsko-uslužna dejavnost pod po-
gojem, da je nemoteča in ekološko varna.

4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč.
5. Varščina
5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, mora-

jo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10 % izho-
diščne vrednosti posamezne nepremičnine. Ponudbi za 
nakup posameznega zemljišča je treba priložiti potrdilo 
o plačilu varščine.

5.2. Varščina se nakaže na transakcijski račun 
Občine Sežana, št. 01311-0100005909, s pripisom 
št. 430-9/2012, in sicer do dneva izteka roka za zbira-
nje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri 
nakupu posamezne predmetne nepremičnine.

5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne 
posredujejo ponudbe, Občina Sežana varščino obdrži. 
Prav tako Občina Sežana obdrži varščino v primeru, da 
ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup posa-
mezne nepremičnine umakne.

5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se mu 
varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema 
obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se 
varščina vračuna v kupnino.

6. Prodajni pogoji in merila
6.1. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj 

izhodiščno ceno.
6.2. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, 

kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo 
upoštevano.

6.3. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od dru-
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ge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi 
fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo 
tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno 
določeni višini.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne 
pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru da dva ali več 
ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo 
isto ceno (razpon 1.000,00 €), lahko komisija pozove 
najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se 
z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugo-
dnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklic-
no ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili 
najugodnejši ponudniki.

7. Pogoji sodelovanja
7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje 

fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pri-
dobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji, in ki v roku podajo pravilne ponudbe.

7.2. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebo-
vati naslednje:

– podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen 
naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za 
fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko 
št. za DDV za pravne osebe);

– dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepre-
mičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma po-
tnega lista ter davčno številko – za fizične osebe ozi-
roma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustre-
znega registra in davčno številko oziroma ID za DDV 
– za pravne osebe, samostojne podjetnike. (Izpisek iz 
sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti 
starejši od 30 dni);

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne 
osebe in samostojne podjetnike. Potrdilo DURS o pla-
čanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni;

– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
– višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti 

nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o vplačilu varščine;
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpi-

sne pogoje;
– številko transakcijskega oziroma osebnega raču-

na ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
8. Drugi pogoji:
– Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne 

nepremičnin umakne ali dopolni do roka za sprejem 
ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika po-
nudbe se varščina ne vrne.

– Izbrani ponudnik plača davek na dodano vre-
dnost, stroške overitve podpisa pri notarju, vknjižbe 
pogodbe v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške 
v zvezi z pogodbo.

– Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 
8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine 
v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega 
posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se po-
godba razdre, varščino pa zadrži Občina Sežana.

– Izbrani ponudnik je dolžan poravnati komunalni 
prispevek, ki bo zaračunan ob izdaji gradbenega do-
voljenja.

– Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 
90 dni od oddaje ponudbe.

– Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgo-
varja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje 
in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne 
infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve se vpišejo 
v zemljiško knjigo.

9. Obvestilo o izbiri ponudnika:
– Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje 

v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika.

– Občina Sežana lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana 
varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je iz-
ključena.

– O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo občina 
obvestila ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih 
ponudb.

10. Sklenitev pogodbe:
– Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti ku-

poprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dneh od pre-
jema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik 
ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na 
strani ponudnika, bo Občina Sežana zadržala plačano 
varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnej-
šim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni 
del pogodbe o prodaji nepremičnin.

– Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg ku-
pnine tudi davčne dajatve (22 % DDV) in stroške notar-
skih overitev. Zemljiško knjižni prenos vrši kupec. Kupec 
pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu 
celotne kupnine.

11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe
11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom 

»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Se-
žana« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine 
Sežana (pritličje stare stavbe, soba št. 1) ali pošljejo 
priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska 
cesta 4, 6210 Sežana. Na hrbtni strani mora biti ozna-
čen naslov pošiljatelja.

11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obraz-
cih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvi-
gnejo v sprejemni pisarni občine (pritličje stare stavbe, 
soba št. 1) ali na spletni strani, www.sezana.si.

11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 14. 4. 
2014, do 10. ure.

11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod 
izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh 
razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upo-
števane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo 
ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

12. Javno odpiranje ponudb
12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s skle-

pom imenovana komisija dne 15. 4. 2014, ob 9. uri, 
v mali sejni sobi Občine Sežana.

12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo v prime-
ru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim 
dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika.

13. Informacije: podrobnejše informacije v zvezi 
z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel. 05/731-01-00 
ali 05/731-01-07.

Občina Sežana

Št. 478-0019/2012 Ob-1980/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11) in skladno z Letnim načrtom ravnanja 
s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2014, 
objavljamo
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. Prodajalec je Občina Komenda, Zajčeva 
cesta 23, tel. 01/724-74-00, faks 01/834-13-23, e-mail: 
obcina.komenda@siol.net.

2. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemlji-
šča, parc. št. 987/5 (493 m2, njiva 5), 988/3 (520 m2, 
njiva 5), 993/2 (1067 m2, njiva 5), 994/2 (1140 m2, njiva 
5), 995/2 (1369 m2, njiva 5), 996/2 (1332 m2, njiva 5 – 
parcela je obremenjena s služnostno pravico), 997/2 
(1429 m2, njiva 6 – parcela je obremenjena s služnostno 
pravico), 999/2 (162 m2, njiva 6), 1002/2 (2861 m2, njiva 
6), 1004 (2112 m2, njiva 6) in 1005/2 (2282 m2, njiva 6), 
vse k.o. 1906 Suhadole. Zemljišča so v območju opu-
ščene gramoznice, delno zasute z inertnimi odpadki. 
Območje se ureja z Odlokom o OPPN območja 03 – 
gramoznica (Uradne objave Glasila Občine Komenda, 
št. 09/09, 02/11) in je v postopku pogodbene komasa-
cije, zato se bo kupec v kupoprodajni pogodbi obvezal, 
da bo ažurno in korektno sodeloval v tem postopku. 
Zemljišče je delno že komunalno urejeno, v OPPN pa 
je načrtovana celovita komunalna ureditev območja. Za 
gradnjo infrastrukture bo z lastniki zemljišč (kupci) pred-
vidoma podpisana ustrezna pogodba o opremljanju, po 
kateri bodo v zameno za plačilo komunalnega prispevka 
(brez minulih vlaganj) investitorji (kupci) to infrastrukturo 
zgradili sami in jo po pridobitvi uporabnega dovolje-
nja predali občini. Po predhodnem dogovoru je možen 
ogled zemljišč in razpoložljive dokumentacije. Prodaja 
se vrši po načelu »videno – kupljeno«. Kasnejše rekla-
macije niso možne, niti ni možno uveljavljanje morebi-
tnih skritih napak.

3. Izklicna cena znaša 80 €/m2 zemljišča. V ceno 
niso vštete davščine, ki jih plača kupec. V ceno ni vštet 
komunalni prispevek, ki ga bo investitor oziroma ku-
pec pred izdajo gradbenega dovoljenja, predvidoma 
poravnal na način, opisan v predhodni točki. Skupaj 
s ponudbo mora kupec predložiti dokazilo o plačilu var-
ščine v višini 10 % ponujene cene. Varščina se šteje 
v kupnino, neuspešnim kupcem pa se v petnajstih dneh 
po odpiranju ponudb brezobrestno vrne. Merilo za izbor 
najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena 
za m2 zemljišča, ki pa ne more biti nižja od izklicne. 
Izklicna cena se lahko dviga v intervalih po minimalno 
1 €/m2. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno 
parcelo, za več parcel ali za dele posameznih parcel, pri 
čemer ima ob enaki ponujeni ceni prednost interesent, 
ki kupuje večji kompleks. Če bo več ponudnikov oddalo 
enakovredne ponudbe, bo prodajalec z njimi izvedel 
dodatna pogajanja.

4. Pisne ponudbe v zapečateni ovojnici z oznako 
ponudnika in pripisom »Ponudba nakup zemljišč – ne 
odpiraj« se lahko oddajo do 15. 4. 2014, do 12. ure, 
v tajništvu Občine Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komen-
da. Če bo ponudba oddana po pošti, se za pravočasno 
šteje ponudba s poštnim žigom 14. 4. 2014. Ponudbe 
lahko posredujejo državljani RS in EU ter pravne osebe 
s sedežem v RS in EU. Ponudba mora vsebovati nasle-
dnje podatke in listine:

– naziv ponudnika (za fizične osebe: ime in priimek, 
naslov stalnega bivališča, telefon, e-mail, EMŠO, DŠ 
in TRR ter fotokopijo osebnega dokumenta; za prav-
ne osebe: naziv in sedež, telefon, e-mail, MŠ, DŠ in 
TRR ter navedbo zakonitega zastopnika – podpisnika 
pogodbe),

– predmet ponudbe in ponujena cena (jasno mora 
biti izraženo, za katere parcele ali dele parcel je kupec 
zainteresiran in ponujena cena za 1 m2 zemljišča),

– pravne osebe priložijo največ mesec dni star izpis 
iz sodnega/poslovnega registra, iz katerega je razvidno, 
da imajo sedež v RS oziroma EU,

– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list, 
ki ga izda DURS,

– dokazilo o vplačilu varščine na TRR Občine Ko-
menda, št. 01100-0100002366, z navedbo »Ponudba 
za nakup zemljišč – varščina« (s plačilom varščine se 
šteje, da ponudnik pristaja na vse pogoje, določene 
v tem razpisu),

5. Ponudnik lahko ponudbo umakne ali dopolni 
do roka za sprejem ponudbe. Če ponudnik ponudbo 
umakne, se varščina ne vrne. Ponudniki nosijo stroške 
priprave in oddaje ponudbe. Veljavnost ponudbe je vsaj 
30 dni od roka za oddajo.

6. Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 2014, ob 13. uri, 
v prostorih Občine Komenda. Ponudbe se bodo obrav-
navale skladno s 37. členom Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Priso-
tni predstavniki ponudnikov se morajo pred odpiranjem 
ponudb izkazati z njegovim pooblastilom. Pravočasno pri-
spele ponudbe bo obravnavala komisija, ki jo bo imeno-
val župan Občine Komenda. Komisija bo svoje odločitve 
ponudnikom pisno sporočila v osmih dneh po odpiranju.

7. Z izbranim ponudnikom bo v petnajstih dneh po 
prejemu pisnega sporočila sklenjena kupoprodajna po-
godba. Celotna kupnina se plača na prodajalčev TRR 
v tridesetih dneh po podpisu pogodbe. Možno je tudi 
obročno plačilo, pri čemer se kupljene nepremičnine 
v zemljiško knjigo na ime kupca lahko vpišejo šele po 
plačilu celotne kupnine. Če ponudnik podpis pogodbe 
zavrne, se varščina ne vrača.

8. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne 
pogodbe in lahko vse do podpisa te pogodbe brez od-
škodnine ali odškodninske odgovornosti ustavi posto-
pek prodaje nepremičnin. V tem primeru se varščina 
brez obresti kupcem vrne v petnajstih dneh po odločitvi 
o ustavitvi postopka, vendar najkasneje v tridesetih dneh 
po odpiranju ponudb.

9. Kupci lahko morebitna dodatna vprašanja v zvezi 
z razpisom pošljejo na kupčev e-mail še sedem dni po 
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Pisni odgovor lahko 
po e-mailu pričakujejo naslednji delovni dan po zasta-
vljenem vprašanju. Javni razpis se objavi v Uradnem 
listu RS, na oglasni deski Občine Komenda ter na njenih 
spletnih straneh.

Občina Komenda

Št. 6100-0002/2014 Ob-2002/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 
94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. 
US: U-I-210/10-10, 111/13), Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. 
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 
51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 20/2014) in Pravilnika o sofinanciranju 
programov kulture v javnem interesu v Občini Ravne na 
Koroškem (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja Občina 
Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov 

 v Občini Ravne na Koroškem za leto 2014
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno 
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poziva lastnike oziroma upravljavce kulturnih objektov 
k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja kul-
turnih objektov, ki so v javnem interesu.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet poziva
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje kulturnih 

objektov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu
Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki 

imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se koristi-
jo za javne namene in so namenjeni izvajanju kulturnih 
dejavnosti, ob pogoju, da:

– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogod-

bah z Občino Ravne na Koroškem,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrže-

vanja kulturnih objektov,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, druge 

tehnične ter organizacijske pogoje za izvajanje kulturnih 
programov v kulturnem objektu ter imajo zastavljene ci-
lje za kvalitetno uresničitev zastavljenega cilja.

Ostali pogoji za pridobitev sredstev:
– objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju kul-

turnih dejavnosti,
– za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja 

javni interes,
– lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne 

cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdr-
ževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem,

– izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov 
za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje 
izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane 
rezultate,

– priložena so dokazila o deleži zagotovljenih dru-
gih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, Ministr-
stvo za kulturo, druge občine),

– objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča 
izvajanje kulturnih prireditev tudi drugim društvom.

Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta 
ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu za 
vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnavanih 
prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na 
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 2.192 €.

6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati 
najkasneje do 30. 11. 2014, na podlagi pisne izjave in 
z dokazili o izvedbi programa.

7. Razpisni rok: javni poziv se začne 28. 3. 2014 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 
2014.

8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, 
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.

9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala stro-
kovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat me-
sečno. Prispele vloge do zadnjega v mesecu, bo komisi-
ja obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.

10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posame-
znega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpo-
re predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji po-
polne vloge.

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,

– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 
sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,

– vzorec pogodbe,
– kriterije in merila za izbor,
– letni program kulture.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Urošu Hergi, vsak delovni dan, in na 
spletnih straneh naročnika, www.ravne.si, od dneva ob-
jave tega poziva do razdelitve sredstev.

11.1. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz 
nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazi-
vom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pri-
pisom: »Ponudba – Ne odpiraj«, »Javni poziv – Kultura 
- vzdrževanje kulturnih objektov – 2014«, na naslov: 
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne 
na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 603-0003/2014-201 Ob-2003/14

Na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) 
in Pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in 
projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se so-
financirajo iz proračuna Občine Ravne (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 17/12, 10/14) objavlja Občina Rav-
ne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje vzdrževanja mladinskih objektov 

in delovanja mladinskih svetov  
v Občini Ravne na Koroškem  

za leto 2014, v okvirni višini 5.000 €
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-

roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem javno 
poziva lastnike oziroma upravljavce mladinskih objektov 
k predložitvi ponudb za sofinanciranje vzdrževanja mla-
dinskih objektov, ki so v javnem interesu ter predstavni-
ke mladinskih svetov k predložitvi ponudb za sofinanci-
ranje delovanja mladinskih svetov.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu ter določil tega javnega poziva.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora za vzdrževanje mladinskih 

objektov,
3.2. Finančna podpora za delovanje mladinskih 

svetov.
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na pozivu:
Javni in drugi zavodi ter druge pravne osebe, ki 

imajo v lasti oziroma v upravljanju objekte, ki se koristijo 
za javne namene in so namenjeni izvajanju mladinskih 
dejavnosti ter mladinski sveti ob pogoju, da:
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– so registrirani za opravljanje dejavnosti, za ka-
tero se prijavljajo in imajo sedež v Občini Ravne na 
Koroškem;

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske možnosti za uresničitev načr-
tovanih aktivnosti;

– programi in projekti se izvajajo za mladino v Ob-
čini Ravne na Koroškem (mladi od 15 do 29 let kot je 
to določeno v 2. členu Odloka o uresničevanju javnega 
interesa na področju mladinske dejavnosti v Občini Rav-
ne na Koroškem);

– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so 
razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev 
iz drugih virov;

– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poro-
čilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto;

– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvedbi vzdrže-
vanja mladinskih objektov ter delovanja v skladu s pro-
gramom mladine pod točko 3.1.

Ostali pogoji za pridobitev sredstev za sofinancira-
nje vzdrževanja mladinskih objektov:

– objekt oziroma prostor je namenjen izvajanju mla-
dinskih dejavnosti,

– za vzdrževanje objekta oziroma prostora obstaja 
javni interes,

– lastnik oziroma upravnik ima postavljene jasne 
cilje, ki izhajajo iz potreb objekta oziroma je njihovo vzdr-
ževanje v interesu Občine Ravne na Koroškem,

– izdelan je prikaz realnih predračunskih stroškov 
za izvedbo vzdrževalnih del glede na namen in cilje 
izvedbe predvidenih vzdrževalnih del ter pričakovane 
rezultate,

– priložena so dokazila o deleži zagotovljenih dru-
gih finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji, ministr-
stva, druge občine),

– objekt je namenjen širši javnosti, lastnik omogoča 
izvajanje mladinskih prireditev tudi drugim društvom.

Pri izboru bo upoštevan načrt vzdrževanja objekta 
ter zagotovitev vsaj 50 % sredstev po predračunu za 
vzdrževanje objekta. V primeru hkratno obravnavanih 
prispelih ponudb se bodo sredstva razdelila glede na 
razmerje prijavljenih vzdrževalnih del.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 5.000 €, od tega za:

5.1. vzdrževanje mladinskih objektov do 2.000 € ter
5.2. delovanje mladinskih svetov do 3.000 €.
6. Dodeljena sredstva mora predlagatelj realizirati 

najkasneje do 15. 12. 2014, na podlagi pisne izjave in 
z dokazili o izvedbi programa.

7. Razpisni rok: javni poziv se začne 28. 3. 2014 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 
2014.

8. Odpiranje vlog: naročnik bo vloge odpiral sproti, 
po vrsti prispetja do razdelitve razpoložljivih sredstev.

9. Odločanje o vlogah: komisija bo opravljala stro-
kovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog enkrat me-
sečno, prispele vloge do zadnjega v mesecu bo komisija 
obravnavala na prvi seji v naslednjem mesecu.

10. Obveščanje o izboru: naročnik bo posame-
znega predlagatelja obvestil o odločitvi glede podpo-
re predlaganemu najkasneje v 30 dneh po oddaji po-
polne vloge.

11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– višino sredstev v okviru javnega poziva,

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in izlo-
čitvene faktorje,

– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program mladine,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem, pri Urošu Hergi, vsak delovni dan in na 
spletnih straneh naročnika, www.ravne.si od dneva ob-
jave tega poziva do razdelitve sredstev.

11.1. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz 
nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazi-
vom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripi-
som: »Ponudba – Ne odpiraj«, »Javni poziv – Mladina 
2014« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 600-0001/2014-1 Ob-2004/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 
100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), Zakona o lokalni sa-
moupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. 
US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 
51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) in 
Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem 
interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 
št. 30/07) objavlja Občina Ravne na Koroškem

javni poziv
za sofinanciranje programov in projektov  

na področju kulture v Občini Ravne na Koroškem 
za leto 2014

1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Ko-
roškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, jav-
no poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za 
sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki so 
v javnem interesu.

2. Javni poziv se izvaja na podlagi pravnih predpi-
sov, navedenih v uvodu.

3. Predmet poziva:
3.1. Finančna podpora izdaje glasil s kulturno, do-

moznansko in zgodovinsko vsebino.
3.2. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
4. Na pozivu lahko kandidirajo javni in drugi zavodi 

ter druge pravne osebe, ki se ukvarjajo z izdajo glasil 
oziroma z muzejsko dejavnostjo, ob pogoju, da:
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– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izva-
jajo dejavnost na območju občine, ne glede na sedež, če 
je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane 
Občine Ravne na Koroškem,

– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogod-
bah z Občino Ravne na Koroškem,

– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na 
področju izdajateljske dejavnosti oziroma muzejske de-
javnosti,

– imajo izkušnje pri izdajanju glasil oziroma z upra-
vljanjem muzejskih zbirk,

– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in dru-
ge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno ure-
sničitev zastavljenega programa,

– za prijavljen program imajo izdelano natančno 
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in 
odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen naj-
manj 50 % delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov 
ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,

– s predlaganimi programi ne sodelujejo na nobe-
nem drugem razpisu Občine Ravne na Koroškem ali pri 
nosilcu občinskih javnih kulturnih programov.

5. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, name-
njenih temu pozivu, znaša 2.044 € za sofinanciranje 
izdaje glasila ter 5.824 € za sofinanciranje muzejske 
dejavnosti.

6. Splošni pogoji poziva: pri izboru med predlagani-
mi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost 
in medijska odmevnost programa.

7. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo 
opravljena na osnovi kriterijev za izvedbo programov, 
določenih v predmetu tega poziva.

8. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogo-
jev in ocenitev posameznega programa v skladu s kri-
teriji bo v 30 dneh po vložitvi popolne vloge ocenila 
komisija za spremljanje javnega poziva ter predlagala 
županu višino sofinanciranja.

Dodeljena sredstva za posamezni program 
mora predlagatelj realizirati najkasneje do 31. 12. 2014, 
na podlagi pisne izjave in z dokazili o izvedbi programa.

9. Razpisni rok: javni poziv se začne 28. 3. 2014 
in traja do razdelitve sredstev, vendar največ do 31. 10. 
2014.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila izvajalcem programov oziroma projektov 

za izdelavo prijave,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, in izlo-

čitvene faktorje,
– kriterije in merila za izbor,
– navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj prilo-

žiti k prijavi,
– navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi 

sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi,
– letni program kulture,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-

pisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne 
na Koroškem pri Urošu Hergi, vsak delovni dan, od dne-
va objave tega poziva do razdelitve sredstev.

Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji na-
tisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja več programov, mora 
vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak pro-

gram predložiti popolno ponudbo skladno z razpisno 
dokumentacijo.

V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih 
dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem 
roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz 
nadaljnje obravnave.

Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazi-
vom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pri-
pisom »Ponudba ne odpiraj« »Javni poziv – Kultura 
2014« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, Ravne na Koroškem.

Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno 
v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji tega poziva.

12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za 
dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je 
mag. Marija Vrhovnik Čas, tel. 02/821-60-07, e-naslov: 
marija.vrhovnik@ravne.si.

13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naroč-
nik bo vloge odpiral sproti, do razdelitve razpoložljivih 
sredstev, glede na vrstni red prejema vlog in bo posa-
meznega predlagatelja obvestil o podpori predlagane-
mu programu najkasneje v 30 dneh po oddaji popolne 
vloge.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 322-2/2014-2 Ob-2022/14

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, 
št. 86/11 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11 in spremembe) ter Pravilnika o postopku 
obremenjevanja in o višini odškodnin za obremenjeva-
nje nepremičnin v lasti Mestne občine Nova Gorica ter 
o višini odškodnin za uporabo javnih površin na območju 
Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 20/11) 
Mestna občina Nova Gorica objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih 
storitev v času poletnega dogajanja v Novi Gorici

Mestna občina Nova Gorica zbira ponudbe za od-
dajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev za 
čas trajanja poletnega dogajanja, in sicer:

1. Bevkov park (v nadaljevanju Lokacija 1) med 
24. 6. 2014 in 31. 8. 2014 – z možnostjo podaljšanja 
najema v september 2014.

2. Ploščad za stavbo mestne hiše med 4. 7. 2014 
in 31. 8. 2014 (Lokacija 2) – z možnostjo podaljšanja 
najema v september 2014.

Pogoji Lokacija 1:
– Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter 

društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo 
vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izva-
janje gostinske dejavnosti.

– Postavitev primerne infrastrukture, ki bo namenje-
na zbiranju obiskovalcev vseh generacij in bo ustrezala 
ureditvi okolice.

– Zagotovitev ponudbe hrane in pijače primerne 
letnemu času.

– Stroške električne energije in vode po dejanski 
porabi je dolžan plačati ponudnik.

– Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni 
imel blokiranega TRR.

Pogoji Lokacija 2:
– Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter 

društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo 
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vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izva-
janje gostinske dejavnosti.

– Postavitev primerne infrastrukture, ki bo namenje-
na druženju obiskovalcev.

– Zagotovitev ponudbe pijače.
– Sodelovanje z najemodajalcem pri projektu Letni 

kino, ki se bo izvajal na tej lokaciji.
– Stroške električne energije in vode po dejanski 

porabi je dolžan plačati ponudnik.
– Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni 

imel blokiranega TRR.
Ponudba mora vsebovati:
– Predstavitev ponudnika in reference.
– Skico umestitve urbane opreme v prostor ter po-

drobnejšo predstavitev uporabljene opreme (stolice, 
mize, klopi, ipd.).

– Predlog ponudbe hrane in pijače s cenikom (za 
lokacijo 2 ponudba samo pijače).

– Višino ponujene najemnine, ki ne sme biti nižja 
od 5.385,00 EUR za lokacijo 1 in 2.240,00 EUR za lo-
kacijo 2.

Merilo za izbiro ponudnika na Lokaciji 1 in Lokaciji 
2 je višina ponujene najemnine.

Vloge se oddajo osebno ali po pošti s priporočeno 
pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-
varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Javno 
zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za izvedbo 
gostinskih storitev v času poletnega dogajanja v Novi 
Gorici – Ne odpiraj«. Kot pravočasna se šteje vloga, 
ki bo najkasneje do 14. 4. 2014 do 12. ure prispela po 
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna ob-
čina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (soba 36, I. nadstropje). Javno odpiranje ponudb 
bo v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, dne 
16. 4. 2014 ob 10. uri.

Sklep o izbiri bo ponudnikom vročen v roku 8 dni 
po odpiranju ponudb. Na podlagi sklepa o izbiri bo 
z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba o izvajanju 
gostinske dejavnosti.

Informacije o javnem zbiranju ponudb: Javno zbi-
ranje ponudb bo objavljeno na spletni strani Mestne 
občine Nova Gorica, www.nova-gorica.si ter v Uradnem 
listu Republike Slovenije z dne 28. 3. 2014. Vsa dodatna 
pojasnila in informacije lahko dobite na Mestni občini 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gori-
ca, v pisarni št. 4/I, na tel. 05/33-50-104 ali pa pošljete 
vprašanja na e-naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica
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 Ob-2024/14

Preklic
Preklicuje se objava Skrajšanega letnega poročila 

stranke Lista za pravičnost in razvoj, Loška ulica 13, Ma-
ribor, v skladu z 24. členom Zakona o političnih strankah, 
objavljena v Uradnem listu RS, št. 20 z dne 21. 3. 2014, 
na strani 866, pod Ob-1865/14.

Uredništvo

Št. 2153-4/2011/18 Ob-1961/14

»V register političnih strank se pri politični stranki 
Stranki za trajnostni razvoj Slovenije – TRS, s skraj-
šanim imenom Stranka TRS, s kratico imena TRS in 
s sedežem v Ljub ljani, Parmova ulica 41 ter z ma-
tično številko: 4036697000, vpiše sprememba statuta 
in sprememba imena v: Stranka za ekosocializem in 
trajnostni razvoj Slovenije – TRS.«

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-3/2014/3 Ob-1688/14

Pravila Sindikata podjetja Tosama, ki se hranijo 
v Upravni enoti Domžale in so vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pod zaporedno številko 2, se nadomestijo 
s Pravili sindikata družbe Tosama.

Sindikat spreminja svoje ime in kratico, tako da 
glasita: Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne 
industrije Slovenije, Sindikat družbe Tosama.

Spremembe izreka te odločbe se z dnem 28. 2. 
2014 vpišejo v evidenco statutov sindikatov pri Upravni 
enoti Domžale, pod zaporedno številko 101-3/2014.

Št. 101-17/2014-6 Ob-1689/14

V evidenci statutov sindikatov, Upravne enote Ljub-
ljana, Izpostave Bežigrad, se pri osnovnem vpisu pravil 
Sindikata Perun, KSS Pergam, Dunajska 22, Ljub ljana, 
vpišejo spremembe Statut sindikata PERUN – KSS 
Pergam; ime sindikata: Sindikat PERUN – KSS Per-
gam, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije; 
kratica sindikata: Sindikat PERUN – KSS Pergam.

Št. 101-6/2014-8 Ob-1869/14

Pravila Sindikata IMP Promont – Montaža d.o.o., 
s sedežem Pot k Sejmišču 30, 1231 Ljub ljana - Čr-
nuče, sprejeta 30. 11. 1993, ki so v hrambi pri Upravni 
enoti Ljub ljana, Izpostavi Bežigrad, na podlagi odloč-
be Občine Ljub ljana Bežigrad, št. 028-87/93-3, z dne 
30. 11. 1993, vpisana pod zaporedno št. 78/93, se 
z dnem izdaje odločbe 17. 2. 2014, izbrišejo iz evidence 
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi 
Bežigrad.

Št. 101-22/2014-4 Ob-1870/14

Statut SATS – Sindikata aeronavtične tehnične 
službe (kratica: SATS), Kotnikova ulica 19a, Ljub-
ljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljub ljana, Izposta-
vi Center, na podlagi odločbe št. 028-8/00 z dne 28. 6. 
2000, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod 
zaporedno številko 266, se z dnem 13. 3. 2014, izbriše 
iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-21/2014-4 Ob-1875/14

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljub ljana, Izpostava Moste-Polje, se pri osnov-
nem vpisu statuta Sindikata Termoelektrarna toplarna, 
Toplarniška 19, Ljub ljana, ki je bil vpisan v evidenco 
pod zaporedno številko 36, z dnem 12. 3. 2014 vpišejo 
spremembe imena in pravil sindikata, ki je po novem: 
Sindikat delavcev dejavnosti Energetike Slovenije 
– Sindikat podjetja Energetika TE-TO Ljub ljana, To-
plarniška 19, Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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 Ob-1978/14

Ime medija: Radio Sraka.
Izdajatelj: Glasbena produkcija in založništvo Sraka 

international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo mesto.
Lastniki: 100 % Glasbena produkcija in založništvo 

Sraka international d.o.o., Valantičevo 17, 8000 Novo 
mesto.

Direktor: Vovk Drago, Valantičevo 17, 8000 Novo 
mesto.

 Ob-1979/14

Ime medija: Radio Geoss.
Izdajatelj: Mahkovec Š&D, d.n.o., Valvazorjev trg 3, 

1270 Litija.
Direktor: Jože Mahkovec.
Lastnik: Mija Mahkovec 50 %, Jože Mahkovec 50 %.

 Ob-2031/14

Ime medija: Radio Rogla, Novice, Bistriške no-
vice, Celjan.

Izdajatelj: Novice, d.o.o., Škalska 7, Slovenske Ko-
njice.

Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Tomo 
Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. Konjice.

Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

 Ob-2032/14

Ime medija: Rogaške novice.
Izdajatelj: Gora, d.o.o., Zdraviliški trg 1, Rogaška 

Slatina.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novice, 

d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.

Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

 Ob-2033/14

Ime medija: Šentjurske novice.
Izdajatelj: Mediastar, d.o.o., Šentjur.
Lastniki z najmanj 5 % deležem v kapitalu: Novice, 

d.o.o., Škalska 7, Slovenske Konjice.
Viri financiranja: ekonomska propaganda.
Direktor: Tomo Penič, Konjiška vas 49, 3210 Slov. 

Konjice.

 Ob-2034/14

Ime medija: R94 Postojna.
Izdajatelj: Radio 94.
Direktor: Sandi Curk.
Lastnik: Radio 94, Curk Sandi, Bandelj Darjo.

 Ob-2035/14

Ime medija: NTR Logatec.
Izdajatelj: Notranjski radio Logatec (NTR).
Direktor: Sandi Curk.
Lastnik: Radio 94.

 Ob-2050/14

Ime medija: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec.
Izdajatelj: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, Me-

škova 21, 2380 Slovenj Gradec.
Direktor: Andreja Ogriz.
Lastnik: Infonet media d.d., Stegne 11B, 1000 Ljub-

ljana.

Objave po Zakonu o medijih
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Izvršbe

VL 181958/2013 Os-1823/14

Izvršitelj Milan Glažar, Miklošičeva 4, Maribor, 
je dne 11. 2. 2014, s pričetkom ob 8. uri, v zade-
vi VL 181958/2013, Okrajno sodišče Maribor, zoper 
dolžnika Zelenik Marsel, Sončna ulica 11, 2313 Fram, 
za upnika Nova kreditna banka Maribor d.d., Ul. Vita 
Kraigherja 4, Maribor, v kraju Fram, Sončna ulica 11, 
pri dolžniku opravil rubež nepremičnine, stanovanje 1 
in soba 2, površine 50,79 m2, na naslovu Vetrinjska 
ulica 18, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru  
dne 5. 3. 2014

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

N 86/2012-120 Os-1729/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljice Biljane Suvajac in ostalih v predlogu 
z dne 10. 10. 2013 navedenih predlagateljev, ki jih vse 
zastopa upravnik stavbe DOMO poslovanje z nepremič-
ninami d.o.o., njih pa družba RAZOR d.o.o., Kotnikova 
ulica 33, Ljub ljana, katero zastopa direktorica družbe 
Barbara Prvinšek Širok zoper nasprotna udeleženca: 
1. Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p.,d.o.o. 
iz Ljub ljane in 2. Giposs Gradbena podjetja Ljub ljana 
d.o.o., Stegne 27, Ljub ljana ter ob udeležbi ostalih ude-
ležencih, ki jim je sodišče s sklepom dovolilo udeležbo 
zaradi vzpostavitve etažne lastnine na stavbi na naslovu 
Kunaverjeva ulica 1 in 3 v Ljub ljani izdalo sklep o začetku 
vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:

– identifikacijski znak nepremičnine in podatki 
o vsebini listine: Kupna pogodba št. 77-5725 z dne 
28. 5. 1977, dodatek št. 77-5725 z dne 28. 5. 1977 in 
dodatek št. 2 z dne 4. 11. 1977. Predmet pogodbe: sta-
novanje št. P/04, v izmeri 33,40 m2, v večstanovanjski 
stavbi na naslovu Kunaverjeva ulica 1 in 3 v Ljub ljani. 
ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 
1738-2190-4,

– oseba, ki jo je izstavila: GIPOSS SOZD, Združeno 
gradbeno podjetje, Dvoržakova 5, Ljub ljana,

– oseba, v korist katere je izstavljena: Marija Puhek, 
Samova ulica 6, Ljub ljana,

– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjiž-
ba lastninske pravice: Marija Puhek, Kunaverjeva ulica 1 
v Ljub ljani.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej 
navedeni nepremičnini, zlasti:

1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini 
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za do-
volitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini 

v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavlje-
na listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in 
da ima zato v posesti izvirnik te listine,

3. zemljiško knjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško-

knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem 

listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. 
Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastnin-
ske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu 
priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz toč-
ke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen pre-
pis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 25. 2. 2014

N 86/2012-125 Os-1732/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljice Biljane Suvajac in ostalih v predlogu 
z dne 10. 10. 2013 navedenih predlagateljev, ki jih vse 
zastopa upravnik stavbe DOMO poslovanje z nepremič-
ninami d.o.o., njih pa družba RAZOR d.o.o., Kotnikova 
ulica 33, Ljub ljana, katero zastopa direktorica družbe 
Barbara Prvinšek Širok zoper nasprotna udeleženca: 
1. Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p.,d.o.o. 
iz Ljub ljane in 2. GIPOSS Gradbena podjetja Ljub ljana 
d.o.o., Stegne 27, Ljub ljana ter ob udeležbi ostalih ude-
ležencih, ki jim je sodišče s sklepom dovolilo udeležbo 
zaradi vzpostavitve etažne lastnine na stavbi na naslovu 
Kunaverjeva ulica 1 in 3 v Ljub ljani izdalo sklep o začet-
ku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:

a)
– identifikacijski znak nepremičnine in podatki 

o vsebini listine: kupna pogodba št. 78-6104 z dne 6. 3. 
1978. Predmet pogodbe: stanovanje št. 8/01, v izme-
ri 75,43 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kuna-
verjeva ulica 1 in 3 v Ljub ljani. ID nepremičnine, s kate-
rim je vpisana v kataster stavb: 1738-2190-52,

– oseba, ki jo je izstavila: GIPOSS SOZD, Združeno 
gradbeno podjetje, Dvoržakova 5, Ljub ljana,

– oseba, v korist katere je izstavljena: Bizovičar 
Vladimir in Barbara Bizovičar,

– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjiž-
ba lastninske pravice: Barbka Lamovšek, Litostrojska 
cesta 21, Ljub ljana;

b)
– identifikacijski znak nepremičnine in podat-

ki o vsebini listine: Pogodba o preureditvi in razdeli-
tvi stanovanja na dve samostojni enoti z dne 27. 10. 
1994. Predmet pogodbe: stanovanje št. 8/01, v izme-
ri 75,43 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Kuna-
verjeva ulica 1 in 3 v Ljub ljani. ID nepremičnine, s kate-
rim je vpisana v kataster stavb: 1738-2190-52,

– oseba, ki jo je izstavila: Barbara Bizovičar, Bizo-
vičar Vladimir,

– oseba, v korist katere je izstavljena: Bizovičar 
Vladimir, Barbara Bizovičar,

Objave sodišč
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– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjiž-
ba lastninske pravice: Barbka Lamovšek, Litostrojska 
cesta 21, Ljub ljana;

c)
– identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vse-

bini listine: Kupoprodajna pogodba z dne 12. 11. 1994. 
Predmet pogodbe: razdeljeno stanovanje št. 8/01A, 
v izmeri 32,41 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu 
Kunaverjeva ulica 1 in 3 v Ljub ljani. ID nepremičnine, 
s katerim je vpisana v kataster stavb: 1738-2190-52,

– oseba, ki jo je izstavila: Barbara Bizovičar,
– oseba, v korist katere je izstavljena: Barbka La-

movšek,
– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjiž-

ba lastninske pravice: Barbka Lamovšek, Litostrojska 
cesta 21, Ljub ljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej 
navedeni nepremičnini, zlasti:

1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini 
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za do-
volitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini 
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavlje-
na listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in 
da ima zato v posesti izvirnik te listine,

3. zemljiško knjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško-

knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem 

listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. 
Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastnin-
ske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu 
priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz toč-
ke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen pre-
pis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 26. 2. 2014

N 313/2011 Os-1787/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljice Marjane Kožar Kutin, Kumrovška 
ulica 21, Ljub ljana, ki jo zastopa odvetnik Sergej Simič 
iz Ljub ljane, ob udeležbi: 1. Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba 
Kozinc in partnerji iz Ljub ljane, 2. SPL Ljub ljana d.d., 
Frankopanska 18a, Ljub ljana, 3. UniCredit banka Slove-
nija d.d., Šmartinska 140, Ljub ljana, 4. Nives Vrhovnik 
Praznik, Avčinova ulica 10, Ljub ljana, 5. Peter Seunig, 
Kumrovška ulica 21, Ljub ljana, ki ga zastopa upravnik 
SPL Ljub ljana d.d., 6. Jožef Goršič, Kumrovška ulica 21, 
Ljub ljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljub ljana d.d., 7. 
Majda Marija Goršič, Kumrovška ulica 21, Ljub ljana, ki 
jo zastopa upravnik SPL Ljub ljana d.d., 8. Tanja Sernec, 
Kumrovška ulica 21, Ljub ljana, ki jo zastopa uprav-
nik SPL Ljub ljana d.d., 9. Bogdan Lavrič, Kumrovška 
ulica 21, Ljub ljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljub ljana 
d.d., 10. Milena Lavrič, Kumrovška ulica 21, Ljub ljana, 
ki jo zastopa upravnik SP Ljub ljana d.d., 11. Miroslava 
Vode, Kumrovška ulica 21, Ljub ljana, ki jo zastopa De-
sires Baškovič, odvetnica v Ljub ljani in upravnik SPL 
Ljub ljana d.d., 12. Alojz Briški, Kumrovška ulica 21, Ljub-
ljana, ki ga zastopa upravnik SPL Ljub ljana d.d., 13. Mo-
nika Mravljak Tovšak, Šentilj pod Turjakom 81a, Mislinja, 

14. Ademaj Imri, Kumrovška 21, Ljub ljana, ki ga zastopa 
odvetnik France Golčič iz Kranja in 15. Ademaj Qemal, 
Cesta 1. maja 69, Kranj, ki ga zastopa odvetnik France 
Golčič iz Kranja, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in 
določitve pripadajočega zemljišča, dne 4. 3. 2014 izdalo 
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško knjižne 
listine: menjalna pogodba z dne 15. 12. 1992 sklenjena 
med Hafner Vasja, Ig 445, Ig, ter mld. Polona Jager, ki 
jo kot zakonita zastopnica zastopa mati Nada Pristovnik, 
obe iz Vrhnike, Na klicu 22B, in sicer glede enosobnega 
stanovanja št. 6, v pritličju stanovanjske hiše v Ljub ljani, 
Kumrovška 21, v izmeri 42,08 m2.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski so-
dišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo 
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj 
navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo la-
stninske pravice v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 3. 2014

N 352/2010-1128 Os-1850/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljice Zdenke Bajt, Ulica borcev NOB 5, 
Portorož, ki jo zastopa odvetniška pisarna Miro Senica 
iz Ljub ljane, zoper nasprotnega udeleženca: SCT d.d. 
– v stečaju, Slovenska cesta 56, Ljub ljana, ki ga zasto-
pa mag. Janja Žejn, odvetnica v Ljub ljani, ob udeležbi: 
1. Saša Tršan, Nazorjeva ulica 15, Izola, 2. Majda Zupa-
nič, Vojkova 48, Ljub ljana, 3. Milica Prijatelj, Vojkova 48, 
Ljub ljana, 4. Vekoslav Hrobat, Slejkoti 10, Ajdovščina, 
5. Marija Derča Dolenc, Vojkova 48, Ljub ljana, 6. Dra-
go Dolenc, Vojkova 48, Ljub ljana, 7. Igor Koršič, Ulica 
Metoda Mikuža 18, Ljub ljana, 8. Olga Božič, Vojko-
va 48, Ljub ljana, 9. Martin Farkaš, Vojkova 48, Ljub ljana, 
10. Doroteja Logar, Seča 83a, Portorož, 11. Emil Tine 
Logar, Vojkova 48, Ljub ljana, 12. Cvetka Lilič, Vojko-
va 48, Ljub ljana, 13. Hilda Dornik, Vojkova 48, Ljub ljana, 
14. Dimitrij Gavritović, Vojkova 48, Ljub ljana, 15. Urška 
Vračun, Ulica bratov Bezlajev 67, Ljub ljana, 16. Andrej 
Čeč, Crveni vrh, Laura Istok 114, Savudrija, Hrvaška, 
17. Marjan Šiftar, Vojkova 48, Ljub ljana, 18. Marija Lu-
kin, Vojkova 48, Ljub ljana, 19. SZ Ruski car d.o.o., 
Glinškova ploščad 22, Ljub ljana, 20. Katja Pečaver, 
Vojkova 48, Ljub ljana, 21. Miklavž Pečaver, Vojkova 48, 
Ljub ljana, 22. Ivanka Volk, Vojkova 48, Ljub ljana, 23. Ire-
na Demšar, Črna vas 314, Ljub ljana, 24. Gospodarska 
zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljub ljana, 25. Lucija 
Adler, Vojkova 48, Ljub ljana, in 26. Republika Slovenija, 
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljub-
ljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine, dne 6. 3. 2014 
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško-
knjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 3/2-77/88 z dne 
11. 11. 1988 sklenjena med prodajalcem: “SCT“ n.sol.o. 
Ljub ljana, TOZD Inženiring, n.sol.o. Ljub ljana, Cesta 
VII. korpusa 1, ki jo zastopa direktor TOZD Borut Zajec, 
dipl. ing., ter kupcem: Božič Olga, Gotska 1, Ljub ljana, in 
sicer glede trisobnega stanovanja št. 11 v III. nadstropju 
stanovanjskega objekta B3, v soseski BS 3/2 Rapova 
jama, v skupni izmeri 85,40 m2, s pripadajočo enako 
oštevilčeno shrambo v kleti stanovanjskega objekta.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski 
sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navede-
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nih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske 
pravice v korist predlagateljev postopka.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 6. 3. 2014

N 86/2012-140 Os-1880/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v nepravdni zade-
vi predlagateljice Biljane Suvajac in ostalih v predlogu 
z dne 10. 10. 2013 navedenih predlagateljev, ki jih vse 
zastopa upravnik stavbe DOMO poslovanje z nepremič-
ninami d.o.o., njih pa družba Razor d.o.o., Kotnikova 
ulica 33, Ljub ljana, katero zastopa direktorica družbe 
Barbara Prvinšek Širok zoper nasprotna udeleženca: 
1. Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., 
d.o.o. iz Ljub ljane in 2. Giposs Gradbena podjetja Ljub-
ljana d.o.o., Stegne 27, Ljub ljana ter ob udeležbi ostalih 
udeležencih, ki jim je sodišče s sklepom dovolilo ude-
ležbo zaradi vzpostavitve etažne lastnine na stavbi na 
naslovu Kunaverjeva ulica 1 in 3 v Ljub ljani izdalo sklep 
o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:

– identifikacijski znak nepremičnine in podatki 
o vsebini listine: Prodajna pogodba z dne 17. 9. 2010. 
Predmet pogodbe: stanovanje, v izmeri 61,38 m2, v več-
stanovanjski stavbi na naslovu Kunaverjeva ulica 1 in 3 
v Ljub ljani. ID nepremičnine, s katerim je vpisana v ka-
taster stavb: 1738-2190-129,

– oseba, ki jo je izstavila: Andrej Bizjak, Podvozna 
cesta 8, Portorož,

– oseba, v korist katere je izstavljena: Marijan Braj-
dih, Draga 48, Ljub ljana,

– podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjiž-
ba lastninske pravice: Marijan Brajdih, Draga 48, Ljub-
ljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej 
navedeni nepremičnini, zlasti:

1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini 
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za do-
volitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini 
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavlje-
na listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in 
da ima zato v posesti izvirnik te listine,

3. zemljiško knjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško-

knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem 

listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. 
Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastnin-
ske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu 
priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz toč-
ke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen pre-
pis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 27. 2. 2014

N 423/2010 Os-1960/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Mateji Gabrovšek v nepravdni zadevi predlagateljice 
Angelike Krznar, Slomškova ulica 17, Ljub ljana, ki jo 
zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljub ljani, zoper na-
sprotne udeležence: 1. Mestna občina Ljub ljana, Me-

stni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba 
Kozinc in partnerji o.p., d.o.o., iz Ljub ljane, 2. Milena 
Milkovič, Jagodje 42a, Izola, 3. Janez Trinkaus, Slom-
škova ulica 17, Ljub ljana, sedaj dedinja Marija Trin-
kaus, Slomškova ulica 17, Ljub ljana, 4. Matija Proj, 
Zgornje Bitnje 146a, Kranj, 5. Alenka Verbek Garbajs, 
Slomškova ulica 17a, Ljub ljana, 6. Antonija Zupančič, 
Slomškova ulica 17a, Ljub ljana, 7. Mirko Franci Jur-
ca, Slomškova ulica 17a, Ljub ljana, 8. Marjan Komat, 
Slomškova ulica 17, Ljub ljana, 9. Tina Martelanc, Slom-
škova ulica 17, Ljub ljana, 10. Jaka Martelanc, Slom-
škova ulica 17, Ljub ljana, 11. Marinka Škrilec Lukač, 
Slomškova ulica 17, Ljub ljana, 12. Matjaž Lukač, Slom-
škova ulica 17, Ljub ljana, 13. Metka Ravnik Glavač, 
Slomškova ulica 17, Ljub ljana, 14. Nure Ćoralić, Slom-
škova ulica 17, Ljub ljana, 15. Viktorija Kralj, Slomškova 
ulica 17, Ljub ljana, 16. Luka Križaj, Slomškova ulica 17, 
Ljub ljana, 17. Republika Slovenija, ki jo zastopa Držav-
no pravobranilstvo, in 18. Hypo Leasing d.o.o., Dunajska 
cesta 117, Ljub ljana, ki jo zastopa Odvetniška družba 
Ferfolja, Ljubič in partnerji, o.p., d.n.o., iz Ljub ljane, ob 
udeležbi: 1. upravnik SPL Ljub ljana d.d., Frankopan-
ska 18a, Ljub ljana, 2. Banka Sparkasse d.d., Cesta 
v Kleče 15, Ljub ljana, in 3. Ferfolja, Ljubič in partnerji, 
o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17, Ljub ljana, zaradi vzpo-
stavitve etažne lastnine na večstanovanjski stavbi na 
naslovu Slomškova ulica 17 in 17/A v Ljub ljani z iden-
tifikacijsko oznako 1737-1004, izdalo sklep o začetku 
vzpostavitve listine z naslednjimi podatki:

– identifikacijski znak nepremičnine in podatki 
o vsebini listine: kupoprodajna pogodba št. 466-2571/91 
z dne 3. 10. 1994. Predmet pogodbe: stanovanje, v III. 
nadstropju v skupni izmeri 98,04 m2, v večstanovanjski 
stavbi na naslovu Slomškova ulica 17 in 17/A v Ljub ljani. 
Identifikacijska oznaka nepremičnine, s katerim je vpi-
sana v kataster stavb: 1737-1004-112, v izmeri 90,5 m2,

– oseba, ki jo je izstavila: Občina Ljub ljana Center, 
Ljub ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,

– oseba, v korist katere je izstavljena: Jože Jereb, 
Slomškova ulica 17, Ljub ljana,

– podatki o osebi, v korist katere se zahteva 
vknjižba lastninske pravice: Vladimir Jereb, Staničeva 
ulica 033 A, 1000 Ljub ljana, Ljub ljana.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej 
navedeni nepremičnini, zlasti:

1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za 
dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini 
v njeno korist,

2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za do-
volitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini 
v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavlje-
na listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in 
da ima zato v posesti izvirnik te listine,

3. zemljiško knjižni lastnik nepremičnine,
4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiško-

knjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila,
da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem 

listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodi-
šču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov 
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje 
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. 
Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastnin-
ske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu 
priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz toč-
ke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen pre-
pis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 13. 3. 2014



Stran 992 / Št. 21 / 28. 3. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

N 20/2011 Os-1929/14

Okrajno sodišče v Radovljici oklicuje začetek po-
stopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine, izgubljene 
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Planum investi-
cijsko razvojni center TOZD inženiring Radovljica, kot 
prodajalcem in Dekorativno tovarno dekorativnih tkanin 
p.o. Ljub ljana, Celovška 280, Ljub ljana, kot kupcem, 
označen s podatki: počitniško stanovanje C 17, I. nad-
stropje, v objektu Encijan v naselju Zoisova plana na 
Bohinjski Bistrici, Letoviška 7, parc. št. 157 in 158/1, 
k.o. Bohinjska Bistrica, v izmeri 25,63 m2, s pripadajo-
čimi skupnimi prostori, ki jo nadomeščata dve notarsko 
overjeni izjavi lastnikov sosednjih nepremičnin.

Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ti-
neta Ogrinca, Povodje 6, Ljub ljana.

Sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da 
v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbija-
jo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge 
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predla-
gateljice.

Okrajno sodišče v Radovljici  
dne 12. 3. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 97/2013 Os-1476/14

Okrajno sodišče v Kamniku je po okrajni sodnici 
Heleni Mejač v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, 
preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Du-
najska cesta 21, Ljub ljana, zoper dolžnika Albina Kaker, 
Jurčičeva 10, Kamnik, zaradi izterjave 7.661,26 EUR 
s pp, sklenilo:

dolžniku Albinu Kakerju, Jurčičeva 10, Kamnik (sedaj 
neznanega bivališča) se postavi začasno zastopnico, od-
vetnico Polono Rizman, Glavni trg 12, Kamnik.

Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica 
od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 2. 2014

VL 133681/2013 Os-1697/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Maribor delniška zavarovalna družba, Cankarjeva 
ulica 3, Maribor, ki jo zastopa Helena Sever Hamad, Can-
karjeva ulica 3, Maribor, proti dolžniku Mladenu Babić, 
Ljub ljanska cesta 72, Domžale, ki ga zastopa zak. zast. 
odv. Matjaž Markelj, Ljub ljanska cesta 80, Domžale, za-
radi izterjave 2.787,25 EUR, sklenilo:

dolžniku Mladenu Babić, Ljub ljanska cesta 72, Dom-
žale, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Markelj 
Matjaž, Ljub ljanska cesta 80, Domžale.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 

sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 27. 2. 2014

VL 7173/2014 Os-1698/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Alea-
sing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska 
cesta 167, Ljub ljana, proti dolžniku Igorju Lah, Ulica 8. 
februarja 13 B, Miklavž na Dravskem polju, ki ga zastopa 
odvetnica mag. Nina Brumen, Meljska cesta 1, Maribor, 
zaradi izterjave 19.071,60 EUR, sklenilo:

dolžniku Igorju Lah, Ulica 8. februarja 13 B Miklavž 
na Dravskem polju, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Nino 
Brumen.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 27. 2. 2014

VL 216102/2013 Os-1743/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za ve-
rodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T 2 Družba 
za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij 
in opreme d.o.o., Verovškova 64A, Ljub ljana, proti dol-
žnik: Milanu Dvanajščak, Zoisova ulica 48, Kranj, ki ga 
zastopa zak. zast. odv. Jože Kristan, Partizanska 6, Kranj, 
zaradi izterjave 1.220,15 EUR, sklenilo:

dolžniku Milanu Dvanajščak, Zoisova ulica 48, Kranj, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Jože Kri-
stan, Partizanska 6, Kranj.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 11. 2. 2014

VL 210311/2010 Os-1817/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – Centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Si.mobil 
d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa odv. 
Filipov, Petrovič, Jeraj, Fabiani, o.p. d.o.o., Tomšičeva 
ulica 3, Ljub ljana, proti dolžnici Klavdiji Majdanac, Pejićevi 
Salaši 50, RS 21000 Novi Sad, Srbija, ki jo zastopa zak. 
zast. odv. Marko Zorman Sikur (zač. zast.), Vojkovo na-
brežje 29a, p.p. 643, Koper - Capodistria, zaradi izterjave 
1.001,96 EUR, sklenilo:

začasna zastopnica odvetnica Mirjana Dmitrovič, 
Kettejeva 1, Koper se razreši.

Dolžnici Klavdiji Majdanac, Pejičevi Salaši 50, 
RS 21000 Novi Sad, Srbija se postavi novi začasni za-
stopnik.
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Za začasnega zastopnika se postavi odv. Marko Zor-
man Sikur, Vojkovo nabrežje 29, p.p. 643, Koper.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 17. 2. 2014

VL 180106/2013 Os-1856/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Energetika 
Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, Celje, ki 
ga zastopa odv. Rok Fink, Ljub ljanska cesta 6, Celje, proti 
dolžnici Nini Džumhur, Sodinova ulica 1, Ljubečna, ki jo 
zastopa odv. zač. zast. Tatjana Majoranc, Prešernova 23, 
Celje, zaradi izterjave 103,49 EUR, sklenilo:

dolžnici Nini Džumhur, Sodinova ulica 1, Ljubečna, 
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tatjana 
Majoranc, Prešernova 23, Celje.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do-
tlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 18. 2. 2014

VL 161870/2012 Os-1857/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komuna-
la Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 
Kranj, proti dolžnici Doris Tudor Krušec, Milna 73, Hr-
vatska, ki jo zastopa zak. zast. odv. Špela Flis, Tavčar-
jeva 10, Ljub ljana – dostava, po odv. zač. zast. Slobo-
danka Klinc, Nazorjeva ulica 12, Ljub ljana, zaradi izterja-
ve 490,88 EUR, sklenilo:

dolžnici Doris Tudor Krušec, Milna 73, Hrvatska se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Klinc Slobodan-
ka, Nazorjeva 12, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do-
tlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 14. 2. 2014

In 133/2012 Os-1589/14

Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi 
opr. št. In 133/2012 upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Mi-
klošičeva cesta 019, Ljub ljana, zoper dolžnika Martinčič 
Jožeta, Luize Pesjakove ulica 2, Ljub ljana, zaradi izterja-
ve 13.833,18 EUR s pripadki, na podlagi 5. točke drugega 
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi 
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku 
postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnico Jasno 
Simčič, Dalmatinova ulica 1, Novo mesto.

Začasna zastopnica bo zastopala interese dolžnika 
v izvršilni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegov 
naslov oziroma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne 
nastopi pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Novem mestu  
dne 21. 2. 2014

Oklici dedičem

D 273/2013 Os-2961/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojni Mariji Korošak, hčeri Franca, 
upokojenki, rojeni 10. 10. 1928, državljanki Republike 
Slovenije, samski, umrli 24. 3. 2013, nazadnje stanujoči 
Škapinova ulica 7, Celje.

Zapustnica je napravila oporoko, s katero je svoje 
premoženje po enakih dedih razdelila nečakinjama Nedi 
Zidanšek, Tatjani Pungartnik ter njunim otrokom Andreju 
Zidanšku, Sergeju Zidanški, Urši Pungartnik in Karin Pun-
gartnik. Zapustnica ni imela otrok in je bila samska, zato 
bi po zakonu prišli v poštev dediči II. dednega reda (starši 
oziroma zapustnikovi bratje in sestre oziroma nečaki in 
nečakinje oziroma njihovi potomci), pri čemer sodišče ne 
razpolaga s podatki (imena in priimki, rojstni podatki, na-
slovi prebivališč ter drugi osebni podatki) o vseh dedičih 
II. dednega reda. Kot dediči bi v konkretnem primeru po 
zakonu prišli v poštev zapustničina sestra Lota Štefanijo 
Korošak, brat Anton Korošak, nečaki po pokojnem zap. 
bratu Francu Korošaku (Lidija Žmavc in Franc Korošak), 
nečaki po pokojni sestri zap. Zofiji Šinkovec (Nevija Ma-
rancina, Milan Šinkovec, Lovrenc Korošak), nečakinja po 
pokojnem zap. bratu Jožetu Korošaku (Darka Korošak 
Hazanmali), nečaki po pokojnem zap. bratu Rafaelu Ko-
rošaku (Robi Korošak in Matjaž Korošak) in nečaki po po-
kojnem zap. bratu Marjanu Korošaku (Sabine Hartman, 
Birgit Korošak, Ralf Korošak), s podatki o katerih sodišče 
ne razpolaga ter zapustničina sestra Nada Boulter, o ka-
teri sodišče prav tako nima nobenih podatkov.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, 
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 6. 2013

D 322/2013 Os-3111/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščin-
ski postopek po pokojni Mariji Nagel, hčeri Janeza, rojeni 
23. 6. 1923, državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli 
19. 4. 2013, nazadnje stanujoči Letnerjeva ulica 1, Celje.

Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je vdova, po-
tomcev pa ni imela, zato bi prišli v poštev dediči II. de-
dnega reda (starši oziroma zapustničini bratje in sestre 
oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci). Kot 
dediči bi v konkretnem primeru po zakonu prišli v poštev 
zapustničina sestra Angela Mastnak, nečaki po pokojni 
zap. sestri Pavli Golčer (Milica Kugler, Ivan Pogladič, 
Drago Golčer ter Franci Golčer in Milan Pogladič, vendar 
z njunimi podatki sodišče ne razpolaga) in potomci po po-
kojnih zap. bratih, s podatki katerih sodišče ne razpolaga. 
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Po sodišču znanih podatkih pokojna zap. sestra Katika 
nadaljnjih potomcev ni zapustila.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, 
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 18. 6. 2013

D 292/2013 Os-3207/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščin-
ski postopek po pokojni Stanislavi Mariji Travner, rojeni 
19. 11. 1925, upokojenki, državljanki Republike Sloveni-
je, vdovi, umrli 23. 3. 2013, nazadnje stanujoči Čopova 
ulica 13, Celje.

Zapustnica oporoke ni napravila. Bila je vdova, ži-
vela je v izvenzakonski skupnosti, potomcev pa ni ime-
la, zato bi prišli v poštev dediči II. dednega reda (starši 
oziroma zapustničini bratje in sestre oziroma nečaki in 
nečakinje oziroma njihovi potomci). Poleg dediča, Bran-
ka Milosti, zapustničinega izvenzakonskega partnerja, bi 
v konkretnem primeru po zakonu prišli v poštev potomci 
po pokojnem zap. bratu, s podatki katerih pa sodišče ne 
razpolaga.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem 
listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, 
bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 6. 2013

D 158/2013 Os-1831/14

Graham Alan Pearson, nazadnje stanujoč Stara 
Gora 49a, Semič, je dne 11. 6. 2013 umrl in ni zapustil 
oporoke.

Do dediščine ima-jo pravico neznani in neznano kje 
bivajoči dediči.

Ker sodišču ni znano njegovo – njihovo prebivališče, 
naj se priglasi-jo sodišču v enem letu od objave oklica na 
spletni strani in na oglasni deski sodišča.

Dediču-em sta postavljena za skrbnika Ranko Duv-
njak, Vajdova ulica 8, Semič, in odvetnica Jasna Simčič, 
Dalmatinova ulica 1, Novo mesto.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče za-
puščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenih skrb-
nikov in na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju  
dne 27. 2. 2014

D D 360/2013 Os-1903/14

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pokojni Heleni Kaplja, rojena 2. 8. 1894, umrla 12. 3. 
1988, nazadnje stanujoča Šaranovičeva 41, Domžale, 
za denacionalizirano premoženje, ki je bilo zapustnici 
vrnjeno na podlagi pravnomočne odločbe o denacionali-
zaciji Upravne enote Domžale, št. 32100-256/93-24161 
z dne 19. 9. 2007, v zvezi s popravnim sklepom, 
št. 32100-256/93-24161 z dne 8. 10. 2007.

Po doslej zbranih podatkih bi prišli v poštev med dru-
gimi za dedovanje na podlagi zakona po pokojni Heleni 

Kaplji tudi neznani dediči pokojnih dedičev, in sicer Ceci-
lije Štefančič, umrle 26. 4. 1952 v ZDA, in dediča Vinka 
Kaplje, umrlega 1974 leta v ZDA.

Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki menijo, 
da imajo kot dediči pokojnih dedičev Cecilije Štefančič in 
Vinka Kaplja pravico dedovati denacionalizirano premo-
ženje, da se v roku 1 leta po objave tega oklica, prijavijo 
sodišču kot dediči. Po preteku oklicnega roka, bo razpisa-
na zapuščinska obravnava in zadeva zaključena v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Domžalah  
dne 17. 3. 2014

D 92/2010 Os-1742/14

Marija Kozlovič, žena Antona, vdovi Jurinčič, razgla-
šena za mrtvo s sklepom N 75/2008 dne 1. 1. 1966, in ni 
zapustila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 5. 3. 2014

D 387/2011 Os-1771/14

Anton Nemac iz Šmarij, Puče 68, je dne 12. 7. 2011 
umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču ali skrbnici v enem letu od objave 
tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 5. 3. 2014

III D 2756/2012 Os-1772/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojni Pretnar Ivici, rojeni 7. 10. 1923, 
umrli 23. 9. 2012, nazadnje stanujoči Gorazdova ulica 19, 
Ljub ljana, državljanki Republike Slovenije.

Sodišče je ugotovilo, da je bila zapustnica vdova. 
S svojim premoženjem je razpolagala z oporoko. Podat-
kov o morebitnih zakonitih dedičih zapustnice sodišče 
nima.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo 
pravico do dediščine po pokojni Pretnar Ivici, da se prigla-
sijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku 
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolagala.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 3. 2014

II D 1369/2012 Os-3395/13

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Kavšek Leopoldu, rojenem 
dne 15. 1. 1926, umrlem dne 23. 2. 2008, nazadnje 
stanujočem na naslovu Trubarjeva cesta 19, Ljub ljana, 
državljanu Republike Slovenije.
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Sodišče je na zapuščinski obravnavi ugotovilo, da iz 
smrtovnice in razpoložljivih podatkov ni mogoče ugotoviti 
oseb, ki bi prišle v poštev kot zakoniti dediči. Zapustnik je 
bil sicer samski, brez otrok, starši so že pokojni. Kot dediči 
bi tako prišli v poštev bratje in sestre zapustnika (oziroma 
njihovi potomci) ali v primeru, da le-teh ni, potomci zapu-
stnikovih starih staršev.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena 
Zakona o dedovanju (ZD) dedinjo ter vse ostale, ki mi-
slijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Kavšek 
Leopoldu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče za-
puščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 18. 7. 2013

II D 284/2013 Os-1649/14

V zapuščinskem postopku ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Jerenec Alojzu, roje-
nem 3. 6. 1937, nazadnje stanujoč Medič 17, Bresternica, 
ki je umrl 29. 1. 2013, je sodišče ugotovilo, da je pokojni 
med drugim imel brata Stanka (tudi Jakoba) Jerenca, ki je 
pokojni in je zapustil hči Stanko, rojeno verjetno leta 1950 
v Mariboru, njena mati je Anica Jerenec, rojena Kuhar. 
Družina je od leta 1954 živela nekje v Izoli, kasneje so se 
preselili v Nemčijo.

Sodišče zato poziva zapustnikovo nečakinjo Stan-
ko ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica 
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo 
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 2. 2014

D 713/2013 Os-1785/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Čebron Mariju, pok. Franca, roj. 24. 8. 
1914, z zadnjim stalnim prebivališčem Ul. Conesa 5980, 
Billinghurst, Buenos Aires, Argentina, ki je umrl dne 4. 5. 
2002.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 

poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v tem 
zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnjemu so-
dišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodišče po 
preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na osnovi 
podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z določ-
bami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 4. 3. 2014

D 169/2013 Os-1456/14

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski po-
stopek po pokojnem Miroslavu Oštirju, rojenem 20. 1. 
1954, samskem, nazadnje bivajočem v Portorožu, Šen-
tjane 43, in umrlem dne 30. 4. 2013.

Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapušči-
no predstavljajo nepremičnine s parc. št. 634/6, 634/4, 
634/5, vse tri k.o. Portorož, v deležu dveh osmin (2/8) 
ter nepremičnine s parc. št. 715/2, 629/8, ter posamezni 
del št. 1 v stavbi št. 6222, vse k.o. Portorož, do celote. 
Za začasnega skrbnika zapuščine je postavljen odvetnik 
Igor Cek iz Kopra.

Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih de-
dičih. Zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da 

se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu 
z Zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Piranu  
dne 27. 1. 2014

D 55/2014 Os-1417/14

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po po-
kojnem Mariju Spetiču, rojenem 29. 3. 1942, državljanu 
Slovenije, ki je umrl dne 26. 9. 2012, z zadnjim stalnim 
prebivališčem Kosovelova ulica 4b, 6210 Sežana.

Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustni-
kovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne 
dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica 
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo 
pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta 
zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 6. 2. 2014

D 116/2013 Os-1039/14

Pred Okrajnim sodiščem v Šentjurju je v teku za-
puščinski postopek po pokojni Neži Kolenc, rojeni 16. 1. 
1921, državljanki Republike Slovenije, vdovi, nazadnje 
stanujoči Dobrina 53, Loka pri Žusmu, umrli dne 6. 5. 
2013.

Dedinja prvega dednega reda Marija Zalokar se je 
odpovedala dediščini. Sodišču znana dediča drugega 
dednega reda, Cvetko Hladin in Friderik Budna, sta se 
prav tako odpovedala dediščini. Ostali dediči sodišču 
niso znani, zato s tem oklicem poziva osebe, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje 
pa v roku 1 leta od objave tega oklica na sodni deski so-
dišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu Republike 
Slovenije, priglasijo sodišču.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega 
skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpola-
galo.

Okrajno sodišče v Šentjurju  
dne 5. 12. 2013

Oklici pogrešanih

N 8/2014 Os-1744/14

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Maria Kocjančiča, sina Ivana, 
z zadnjim znanim prebivališčem v Dolu pri Hrastovljah 38, 
Črni Kal, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se po-
ziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 6. 3. 2014

N 2/2014 Os-1745/14

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za raz-
glasitev pogrešanega Josipa (Jožefa) Korena, rojenega 
6. 10. 1886, sina Ivana (Janeza) Korena, iz Podgorja, za 
mrtvega.
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Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se po-
ziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih 
od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 6. 3. 2014

N 102/2013 Os-1746/14

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Mihaela Rojca, pok. Josipa, qm 
Tomaž, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 6. 3. 2014

N 108/2012 Os-1828/14

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Alenki 
Gerk Ljubič, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka 
Albina Primožič, Ravne 17, Sveti Anton, zoper naspro-
tnega udeleženca Justa Markončič, z zadnjim znanim 
prebivališčem Zanigrad št. 8, ki ga zastopa skrbnica 
za poseben primer Nika Starešinič, zaradi razglasitve 
pogrešanega nasprotnega udeleženca za mrtvega, po 
opravljenem naroku dne 26. 2. 2014, dne 10. 3. 2014, 
sklenilo:

uvede se postopek za razglasitev nasprotnega ude-
leženca Justa Markončiča, roj. dne 13. 1. 1918, v Zani-
gradu 8, z zadnjim znanim prebivališčem Zanigrad št. 8, 
za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, se po-
ziva, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih 
po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 10. 3. 2014

N 20/2013 Os-1830/14

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev pogrešanega Jožeta Mohorja, sina Jožeta, 

z zadnjim znanim prebivališčem v Škofijah, Spodnje Ško-
fije 250, za mrtvega.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, se poziva, 
da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od 
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče po-
grešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 11. 3. 2014

N 76/2013 Os-1747/14

Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zade-
vi predlagateljev: 1. Mojca Jedlovčnik, Drska 32, Novo 
mesto, 2. Matija Murn, Ulica Mirana Jarca 37, Novo 
mesto, ki ju zastopa odvetnica Majda Štrasner iz No-
vega mesta, zoper nasprotnega udeleženca Bogomira 
Murn, Šukljetova 6, Novo mesto, ki ga zastopa skrbnica 
za posebni primer Majda Ana Kristan, zaradi razglasitve 
pogrešanega Bogomira Murna za mrtvega, izdaja nasle-
dnji oklic:

poziva se Bogomir Murn, nazadnje stanujoč Šuklje-
tova 6, Novo mesto, da se priglasi pri tukajšnjem sodišču 
ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani Kristan, Me-
stne njive 5, Novo mesto, v roku treh mesecev od dneva 
objave tega oklica.

Po preteku treh mesecev bo opravilo sodišče obrav-
navo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na podlagi 
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novem mestu  
dne 5. 3. 2014

N 5/2014 Os-1249/14

Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. 
N 5/2014 vodi postopek razglasitve pogrešanke za mrtvo, 
in sicer za Darinko Rebernik, roj. Fras, roj. 14. 11. 1948 
na Ptuju, nazadnje stanujoča v Avstraliji.

S tem oklicem sodišče poziva pogrešanko Darinko 
Rebernik, da se oglasi sodišču, in tudi vse, ki kaj vedo 
o njenem življenju, da to sporočijo sodišču v roku 30 dni 
od objave tega oklica.

Če se pogrešanka Darinka Rebernik v danem roku 
ne bo javila, bo sodišče ugotovilo njeno smrt.

Okrajno sodišče na Ptuju  
dne 23. 1. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Dobovičnik Boštjan, Klanc 40, Dobrna, zavarovalno 
polico, št. 50500061784, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnm-333359

Finkšt Barbara, Spodnje Kraše 31, Šmartno ob 
Dreti, zavarovalno polico, št. 50500074299, izdala za-
varovalnica KD Življenje. gny-333347

Garabito Nika Barba, Novi Lazi 33, Kočevska Reka, 
zavarovalno polico, št. 50500130952, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gnk-333361

Mauko Sabina, Titova cesta 7, Radenci, zavaroval-
no polico, št. 167-9069055, izdala Zavarovalnica Mari-
bor d.d. gnj-333362

Plesnik Žiga, Luče 18, Luče, zavarovalno polico, 
št. 50500128663, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnn-333358

Spričevala preklicujejo

Gojković Novak, Vodnikova cesta 8, Ljub ljana, spri-
čevalo o končani osnovni šoli OŠ Prežihov Voranc, Ljub-
ljana, izdano leta 1980. gnk-333340

Kojić Rado, Cesta v Kostanj 1D, Ljub ljana, spriče-
valo o končani osnovni šoli OŠ Milana Šušteršiča, Ljub-
ljana, izdano leta 2002. gnc-333344

Leskovar Ivan, Zgornja Sveča 9, Stoperce, spri-
čevalo 8. razreda Osnovne šole Majšperk, izdano leta 
1980. gnz-333346

Surina Miha, Pri jezu 18, Maribor, indeks, 
št. 18010867, izdala Filozofska fakulteta, Ljub ljana, leto 
izdaje 2001. gnh-333339

Štupica Urban, Nemška vas 17, Ribnica, indeks, 
št. 71060295, izdala Biotehniška fakulteta, Ljub ljana. 
gnl-333360

Zorc Milan, Poljanska cesta 45B, Ljub ljana, spriče-
valo o končani OŠ Cene Štupar. gnx-333348

Drugo preklicujejo

APS d.d., Koroška cesta 64, Velenje, licenco Sku-
pnosti-E005866. gnb-333345

Avtoprevoznik – Zvonko Pavlič s.p., Kladje nad 
Blanco 1, Blanca, dovolilnico, številka 320/T001584, za 
državo Hrvaško, oznaka države 191/11. gnd-333368

Avtoprevoznik – Zvonko Pavlič s.p., Kladje nad 
Blanco 1, Blanca, dovolilnico, številka 4171/T015171, 
za državo Hrvaško, oznaka države 191/11. gnc-333369

Baša Marko, Stritarjeva 32, Ilirska Bistrica, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500015152001, izdajatelj 
Cetis d.d. gnp-333356

Buntić Moma, Delavska cesta 4, Šenčur, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500008814004, izdal Cetis 
Celje. gnq-333355

Cerovšek Matjaž, Spodnje Pijavško 10, Krško, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500008135001, izda-
jatelj Cetis d.d. gnz-333371

ERSA d.o.o., Prvomajska ulica 13, Ljub ljana, li-
cenco za vozilo mercedes actros (registrska številka LJ 
BG-406), št. GE006523/06843, izdala GZS. gni-333342

Gašič Robert, Budičinova ulica 6, Koper – Ca-
podistria, preklic digitalne tahografske kartice, 
št. 107050003259000, izdajatelj Cetis, objavljene-
ga v Ur. l. RS, št. 18/14, pod oznako GNW-333299. 
gnu-333351

Gašič Robert, Budičinova ulica 6, Koper – Capodistria, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500032559000, iz-
dajatelj Cetis d.d. gnt-333352

Huso Bošnjak, Ulica Tončka Dežmana 8, Kranj, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500033011000, 
izdajatelj Cetis d.d. gne-333367

Kavaš Tomislav, Gabrovica pri Črnem Kalu 34A, Črni 
Kal, digitalno tahografsko kartico, št. 107050003963001, 
izdajatelj Cetis d.d. gnv-333350

Kršlin Zdravko, Nova vas pri Mokricah 23, Brežice, 
dovolilnici za mednarodni transport za Ukrajino/tranzit, 
št. 3306027, in Rusijo, št. 1062234, izdani leta 2013. 
gng-333365

LA-KOMA d.o.o., Celjska cesta 53, Vojnik, dovo-
lilnico za Belorusijo, 112/01, št. 4287894. gnh-333343

Leš Krešo, Zagrebačka 2, Stubičke Toplice, Hrvaška, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017070004, iz-
dajatelj Cetis d.d. gnw-333349

Nikolić Monika, Topniška ulica 58A, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 18121454, izdala Filozofska fa-
kulteta. gnh-333364

Omanović Amel, Pot na Rakovo Jelšo 351, Ljub-
ljana, certifikat NPK – Izvajalec zidanja in ometavanja, 
številka 611, izdal Center za poslovno usposabljanje, 
15. 3. 2008. gni-333363

Ostrožnik Luka, Celovška ulica 11, Celje, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu, veljavno od 
marca 2004, izdajateljica Splošna bolnišnica Celje, iz-
dano leta 2004. gno-333357

Pečar Anže, Raskovec 4, Vrhnika, študentsko izka-
znico, št. 63050071, izdala Fakulteta za računalništvo in 
informatiko. gnb-333370

Pevec Maša, Papirniška 4, Krško, listino o študij-
skem programu za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, 
izdajateljica Filozofska fakulteta, izdana leta 2009. 
gnf-333341

Slapšak Štefanija, Zgornja Rečica 46A, Laško, potr-
dilo o strokovni usposobljenosti, veljavno od 4. 10. 1994, 
izdajateljica GZS Združenje trgovcev mesta Ljub ljana, 
številka 1198-768/94, izdano 4. 10. 1994. gnf-333366

Slokar Daša, Lokavec 163, Ajdovščina, dijaško iz-
kaznico, izdala Srednja šola Veno Pilon, Ajdovščina, 
št. 000 609 0158. gnr-333354

Preklici
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