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Javni razpisi

Št. 331-30/2007/65 Ob-1116/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slove-
nije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedi-
lu: MKO), na podlagi:

– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 
v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – 
popr., 103/11, 87/12 in 63/13) (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba PRP),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. sep-
tembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) z dne 19. decembra 2011 
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede 
nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere 
države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave 
v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 
z dne 21. 12. 2011, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Ured-
ba 1698/2005/ES),

– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. de-
cembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), za-
dnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj 
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, 
str. 57), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES),

– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. janu-
arja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Ured-
be Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih 
postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi pod-
pore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, 
str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisi-
je (EU) št. 649/2013 z dne 8. julija 2013 o odstopanju od 
Uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede zni-
žanja zneskov pomoči za pozno predložene enotne zah-
tevke v zvezi z visokogorskimi pašniki v goratih predelih 
Avstrije za leto 2013 (UL L št. 188 z dne 9. 7. 2013, 
str. 5)(v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU),

– Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga 
je potrdila Komisija EU z odločbo št. K(2007) 4136 z dne 
12. 9. 2007, zadnjič spremenjenega dne 14. 6. 2013 (v 
nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013), objavlja

spremembo V. javnega razpisa
za Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih 

gospodarstev za leto 2013,  
za naložbe v namakalno infrastrukturo  

na kmetijskih gospodarstvih  
ter nakup in postavitev mrež proti toči

1. V V. javnem razpisu za ukrep 121-Posodablja-
nje kmetijskih gospodarstev za leto 2014 za naložbe 
v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih 
ter nakup in postavitev mrež proti toči (Uradni list RS, 
št. 107/13, v nadaljevanju: javni razpis), se v preglednici 
k poglavju 1. OSNOVNI PODATKI O JAVNEM RAZPI-
SU, besedilo prve, pete in šeste vrstice spremenijo tako, 
da se glasijo:

Predmet javnega 
razpisa

Predmet javnega razpisa je 
dodelitev nepovratnih sredstev 
iz naslova ukrepa 121 v okviru 
PRP 2007–2013 za naložbe 
namenjene ureditvi malih 
namakalnih sistemov, ki imajo 
le enega uporabnika in nakupu 
namakalne opreme ter nakupu 
in postavitvi mrež proti toči

Objava in 
zaključek javnega 
razpisa 

Javni razpis je objavljen od 
20. 12. 2013 do vključno 
12. 2. 2014 do 24. ure  
(zaključek javnega razpisa).

Vnos vlog 
v prijavni obrazec 
in predložitev vlog

Vnos vloge v elektronski sistem 
in predložitev vloge poteka 
od 22. 1. 2014 do vključno 
12. 2. 2014 do 24. ure.

2. V javnem razpisu se v poglavju 4.2.1 Nakup 
kmetijske mehanizacije in strojne opreme besedilo točke 
4.2.1.1 spremeni tako, da se glasi:

4.2.1.1 Podpora se nanaša samo na nakup bob-
nastih namakalnikov. Kolikor bo vlagatelj namakal vsaj 
4 ha kmetijskih zemljišč v uporabi na območju velikega 
oziroma malega namakalnega sistema je upravičen do 
nakupa enega bobnastega namakalnika. Za nakup dveh 
bobnastih namakalnikov mora imeti vlagatelj v uporabi 
vsaj 14 ha kmetijskih zemljišč, za nakup treh bobnastih 
namakalnikov mora imeti vlagatelj v uporabi vsaj 24 ha 
kmetijskih zemljišč, za nakup štirih bobnastih namakal-
nikov mora imeti vlagatelj v uporabi vsaj 34 ha kmetij-
skih zemljišč, za nakup petih bobnastih namakalnikov 
pa mora imeti vlagatelj v uporabi vsaj 44 ha kmetijskih 
zemljišč na območju velikega oziroma malega nama-
kalnega sistema.
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3. V poglavju 4.2.3 Naložbe v namakalno infrastruk-
turo za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, v iz-
gradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne 
opreme, ki lahko predstavlja samostojno naložbo, se 
v točki 4.2.3.1 briše izraz »individualnih«, točka 4.2.3.2 
se briše, ostale točke v tem poglavju pa se ustrezno 
preštevilčijo.

4. V javnem razpisu se v poglavju 10. ROK IN NA-
ČIN PRIJAVE besedilo točke 10.1 spremeni tako, da 
se glasi:

10.1 Skladno s prvim odstavkom 109.a člena Ured-
be PRP je potrebno vlogo na javni razpis vnesti v ele-
ktronski sistem in natisnjen prijavni obrazec z izpisom 
identifikacijske kode skupaj s prilogami poslati priporo-
čeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 
1000 Ljub ljana ali oddati v vložišču ARSKTRP, in sicer 
od 22. 1. 2014 do vključno 12. 2. 2014, do 24. ure.

Vse ostale določbe javnega rapisa ostanejo ne-
spremenjene.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
Republike Slovenije

 Ob-1043/14
Spremembe

Javno podjetje Energetika Ljub ljana, d.o.o., ob-
javlja spremembo javnega razpisa za nepovratne fi-
nančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učin-
kovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 
2014 URE-SUB_GOS-JS_2014/01 (Uradni list RS, št. 
št. 107/13, objavljen dne 20. 12. 2013 – v nadaljevanju: 
javni razpis).

Besedilo javnega razpisa se spremeni v točki »3. 
Predmet javnega razpisa« in sicer:

– v prvem odstavku se za besedo »gospodinjstvih« 
doda »in v javnem sektorju«,

– v drugem odstavku se črta besedilo »za ukrepe, 
ki so navedeni zgoraj ter dodatno«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespre-
menjeno.

Sprememba bo objavljena tudi na spletni strani 
Javnega podjetja Energetika Ljub ljana (http://www.ener-
getika-lj.si/ucinkovita-raba-energije).

Energetika Ljub ljana, d.o.o.

Št. 19/14 Ob-1113/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi Zako-
na o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB-4, 
126/07 – ZUP-E, 48/09 in 47/13), Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11) Pro-
računa Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list 
RS, št. 102/13) in Proračuna Republike Slovenije za 
leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 
2015 (Uradni list RS, št. 101/13), Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 
UPB2), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strate-
giji Slovenije od 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 
in 57/12 – ZPOP-1A), Resolucije o raziskovalni in ino-
vacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, 
št. 43/11), Uredbe o normativih in standardih za dolo-
čanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskoval-
nega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04, 

32/05, 26/06 in 80/07, 89/08, 102/09 in 103/11), Zakona 
o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 
56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 
106/10 in 63/13), Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in Pogodbe FORE-
STERRA, št. FP7-ERANET-2011-RTD-291832 z dne 
8. 12. 2011, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih  

raziskovalnih projektov v okviru iniciative  
ERA-NET FORESTERRA v letu 2014

1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republika 
Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunaj-
ska 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa v okviru ERA-NET inicia-

tive FORESTERRA (FOrest RESearch in the MediTER-
RAnean through improved coordination and integration 
– Raziskave mediteranskih gozdov z boljšo koordina-
cijo in integracijo) (v nadaljnjem besedilu: nacionalni 
razpis) je financiranje aktivnosti slovenskih partnerjev 
v mednarodnih raziskovalnih konzorcijih, ki bodo za 
izvajanje izbrani v okviru skupnega mednarodnega raz-
pisa FORESTERRA – mednarodni razpis za skupne in 
mrežne projekte na temo razumevanja dejavnikov, vpli-
vov in kriterijev globalnih sprememb na gozdne ekosis-
teme in pospeševanja prožnosti gozdnega ekosistema 
z zagotavljanjem biotske raznovrstnosti, od genov do 
združb, v mediteranskem prostoru (ang. FORESTERRA 
Transnational Call for Joint Collaborative Projects and 
Networking Action proposals on “Mediterranean-scale 
approach to study global change drivers, impacts & indi-
cators on forest ecosystems and to foster forest system 
resilience through managing biodiversity«).

Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z med-
narodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani: 
http://www.foresterra.eu/foresterra-call/.

Glavni namen mednarodnega razpisa je podpreti 
boljšo koordinacijo in integracijo raziskovalnih progra-
mov, saj je problematika raziskav v gozdovih medite-
ranskega prostora velika razdrobljenost, neažurnost in 
pomanjkanje materialnih sredstev. Odličnost in pove-
zovanje raziskovalnih kapacitet pa sta ključna dejavni-
ka za razvoj učinkovitih medsektorskih politik in novih 
modelov gospodarjenja z gozdovi. Znanstvena zasno-
va tega razpisa je, poleg zgoraj opisanega, tudi Načrt 
raziskav v mediteranskih gozdovih 2010–2020 (ang. 
Mediterranea Forest Research Agenda 2010–2020, 
v nadaljevanju besedila: MFRA), ki predstavlja skupno 
vizijo izzivov in raziskovalnih prioritet v mediteranskih 
gozdovih (http://www.efi.int/files/attachments/press_re-
leases/mfra_2010-2020). Hkrati pa je MFRA podlaga za 
znanstveni okvir mednarodnega projekta FORESTER-
RA, katere cilj je tudi ustanovitev skupne nadnacionalne 
raziskovalne mreže.

Mednarodni razpis, v okviru razpoložljivih sredstev, 
zajema dve temi:

Mrežni projekt (Networking action) – Razumevanje 
dejavnikov, vplivov in kriterijev globalnih sprememb na 
gozdne ekosisteme v mediteranskem prostoru (globalne 
spremembe).

Cilj: Analizirati in opredeliti glavne dejavnike, vplive 
in kriterije globalnih sprememb (vključno z biotskimi in 
abiotskimi tveganji), ki vplivajo na trajnost funkcij celo-
tnih gozdnih ekosistemov in na možnosti in ovire prido-
bivanja gozdnih pro izvodov v mediteranskem prostoru. 
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Pripraviti napoved ogroženosti z opredelitvijo glavnih 
tveganj, kot podlago za razvoj novih pristopov za obli-
kovanje politik in modelov upravljanja.

Skupni projekt (Collaborative project) – Pospeše-
vanje prožnosti gozdnega ekosistema z zagotavljanjem 
biotske raznovrstnosti:od genov do združb – (biotska 
raznovrstnost).

Cilj: Izboljšati razumevanje, kako s prilagojenim 
gozdno-gojitvenim in krajinskim upravljanjem pospeše-
vati funkcijske in naravne procese v mediteranskih goz-
dovih, ki vplivajo na njihovo prilagodljivost in prožnost. 
Poiskati način, kako vključiti ekonomsko ovrednotenje 
biotske raznovrstnosti v sistem upravljanja z gozdnim 
ekosistemom, s tem ohraniti najbolj občutljiva območja 
biotske raznovrstnosti, kot je mediteranski gozd, ter 
zagotoviti njegove ekosistemske storitve tudi prihodnim 
generacijam.

3. Pogoji sodelovanja
3.1 Sodelujoče države
Pri izvajanju projekta bodo sodelovale naslednje 

institucije:
1. Institut National de Recherche Forestière 

(INRF, Alžirija);
2. Executive Forest Agency (EFA, Bolgarija);
3. Institute for Adriatic Crops and Karst Reclama-

tion (IAC, Hrvaška);
4. Croatian Forest Research Institute (CFRI, Hr-

vaška);
5. Institut National de la Recherche Agronomique 

(INRA, Francija);
6. Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire 

et de la Forêt (MAAF, Francija);
7. Ministry of Environment, Energy and Climate 

Change (MEECC, Grčija);
8. Department of Biology, Agriculture and Food 

Sciences of the National Research Council of Italy (CNR 
– DiSBA, Italija);

9. Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, 
Portugalska);

10. Ministry of Agriculture and the Environment 
(MAE, Slovenija);

11. Ministerio de Economía y Competitividad 
(MINECO, Španija);

12. Institution de la Recherche et de 
l'Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA, Tunizija).

Podrobnejši pogoji in način sodelovanja glede 
na model financiranja sodelujočih držav je opredeljen 
v Smernicah za prijavitelje (ang. Call text document 
in Framework document), dosegljivih na spletni strani 
http://www.foresterra.eu/foresterra-call/.

Slovenija se v mednarodni razpis, za zgoraj nave-
deni razpisani temi, vključuje na podlagi konkurenčnega 
postopka, ki vključuje:

a) dve stopnji za razpis na temo skupnih projektov 
(biotska raznovrstnost):

– oddajo predprijave (1. stopnja razpisa);
– oddaja končne prijave (2. stopnja razpisa), za 

kandidate izbrane na prvi stopnji prijave.
b) eno stopnjo za razpis na temo mrežnih projektov 

(globalne spremembe):
– oddaja končne prijave.
3.2 Upravičenci
Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne 

pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni 
strani: http://www.foresterra.eu/foresterra-call/. Poleg 
tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nasle-
dnje nacionalne pogoje:

– Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski par-
tnerji iz mednarodnega konzorcija, ki so na mednaro-

dnem razpisu oddal predprijavo in končno prijavo pro-
jekta ter bili na mednarodni ravni izbrani za financiranje.

– Kot slovenski partnerji v mednarodnem konzor-
ciju s partnerji iz sodelujočih držav (v nadaljnjem bese-
dilu: nacionalni partnerji) lahko nastopajo raziskovalne 
organizacije, ki so pravne osebe javnega ali zasebnega 
prava in so ustanovljene kot zavod ali gospodarska 
družba.

– Raziskovalne organizacije ter raziskovalci morajo 
biti vpisani v evidenco Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (za opravljanje razisko-
valne dejavnosti v RS), izpolnjevati pa morajo tudi druge 
pogoje v skladu z Zakonom o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – 
ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12).

– Slovenski partnerji so v vsakem raziskovalnem 
projektu združeni v eno projektno skupino, ki jo sesta-
vljajo vodja slovenske projektne skupine, raziskovalci ter 
strokovni in tehnični sodelavci. Če je projektna skupina 
sestavljena iz več projektnih podskupin iz različnih razi-
skovalnih organizacij, je prijavitelj lahko le tista razisko-
valna organizacija, v kateri je zaposlen vodja slovenske 
projektne skupine. Prijavitelj mora imeti z drugimi sode-
lujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan dogovor 
o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

– Vodja slovenske projektne skupine mora izpolnje-
vati pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – 
ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12) na podlagi kriterijev za 
izpolnjevanje pogojev za vodjo aplikativnega raziskoval-
nega projekta, določene v 3. členu Pravilnika o kriterijih 
za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo razisko-
valnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in št. 72/11).

– Minimalno skupno število točk iz znanstvenih ob-
jav, citiranosti in dokumentiranega sodelovanja z drugi-
mi financerji v zadnjih petih letih, za slovenskega vodjo 
projektne skupine znaša 3 oziroma 2,5, če je pri vodji 
od zagovora doktorata minilo največ 10 let. Preverjanje 
poteka skladno z Metodologijo ocenjevanja prijav za 
razpise, ki jo je sprejel Znanstveni svet Javne agen-
cije za raziskovalno dejavnost RS in je objavljena na 
(http://www.arrs.gov.si/sl/akti/metod-skupna-14.asp).

– Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tudi na-
slednje pogoje:

– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave ali likvidacije;

– na dan 31. 12. 2012 niso bili v stanju insolven-
tnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 
52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 
– Odl. US in 48/12 – Odl. US, 47/13, 63/13 – UPB7 in 
100/13);

– niso v težavah po Smernicah Skupnosti o dr-
žavni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah (UL 2004/C 244/02);

– imajo poravnane obveznosti do Republike Slo-
venije;

– ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja 
finančne pomoči države za reševanje in prestrukturira-
nje podjetij v težavah;

– niso za isti namen že pridobili oziroma niso 
v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov 
iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev 
lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna oziroma sku-
pna višina prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje 
sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državne 
pomoči;

– imajo sedež v Republiki Sloveniji.
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Pogoji slovenskih partnerjev morajo biti izpolnje-
ni in so predmet preverjanja v okviru 1. faze razpisa. 
V primeru, da katerikoli od navedenih pogojev ni izpol-
njen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. 
V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja 
napačne podatke, se vloga zavrne. Kolikor ministrstvo 
v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja 
prijavitelj napačni in to ugotovi kadarkoli v času postop-
ka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razdre 
pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva 
vračilo sredstev v skladu z določili pogodbe.

4. Višina sredstev
Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sode-

lovanje svojih nacionalnih partnerjev pri skupnem in 
mrežnem raziskovalnem projektu v skladu s svojimi 
nacionalnimi pravili financiranja.

Skupna višina sredstev ministrstva za izvedbo na-
cionalnega razpisa je 150.000 EUR. Razpisna sred-
stva se zagotavljajo iz proračunske postavke 255210 
»Znanstveno raziskovalno delo v gozdarstvu-podpora«. 
Sofinanciranje se zagotavlja za največ 36 mesecev in 
v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Višina sredstev 
v posameznem letu je odvisna od proračunskih možno-
sti, vendar ne več kot 50.000 EUR.

Ministrstvo bo sofinanciralo izbrane projekte v višini 
do 100 odstotkov upravičenih stroškov nacionalnega 
partnerja in sicer za skupni projekt (biotska pestrost) 
največ do 150.000 EUR in za mrežni projekt (globalne 
spremembe) največ do 21.000 EUR, vendar za vse pro-
jekte največ do višine razpisanih sredstev.

Ministrstvo si pridružuje pravico, da sredstev tega 
razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če prijavljeni pro-
jekti ne ustrezajo pogojem razpisa.

Rezultati projektov, financiranih iz državnega pro-
računa, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki 
urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih 
pravic in varstvo podatkov.

5. Obdobje porabe sredstev
Predvideno obdobje za porabo sredstev so prora-

čunska leta od 2014, 2015, 2016 in 2017, skladno z ob-
dobjem izvajanja posameznega projekta:

– mrežni projekt (globalne spremembe) s trajanjem 
do 36 mesecev,

– skupni projekt (biotska raznovrstnost) s trajanjem 
do 36 mesecev.

Predvideni rok začetka izvajanja in sofinanciranja 
izbranih mrežnih projektov (globalne spremembe) je ju-
lij 2014, za skupne projekte (biotska raznovrstnost) pa 
december 2014 ali januar 2015.

6. Upravičeni stroški in način financiranja
Ministrstvo sofinancira upravičene stroške projekta 

v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določa-
nje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, finan-
cirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 103/11 in 56/12).

Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejanske 
cene dela raziskovalca in ostalih dejanskih stroškov 
projekta. Poleg stroškov dela (plače in prispevki delo-
dajalca), so upravičeni stroški izvajanja aktivnosti na 
projektu še neposredni materialni stroški, neposredni 
stroški storitev ter stroški raziskovalne opreme, ki se 
priznajo v višini obračunane amortizacije.

S tem razpisom se financirajo samo stroški, na-
stali od dneva podpisa pogodbe dalje oziroma od da-
tuma začetka izvajanja projekta, če je ta kasnejši od 
dneva podpisa pogodbe. Stroški priprave in prijave 
na projekt niso upravičeni stroški projekta. Računov 
izdanih pred začetkom izvajanja projekta oziroma po 

koncu izvajanja projekta ni moč uveljavljati kot upra-
vičene stroške.

Stroški so upravičeni le pod pogojem, da so nastali 
in bili plačani v okviru obdobja upravičenosti stroškov, 
da temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah in da so nujni za izvedbo projekta.

Na podlagi vsebinskega in finančnega poročila o iz-
vajanju aktivnosti na projektu bo prejemnik ob zaključku 
vsakega leta izvajanja projekta prejel sredstva v višini 
največ do 100 % letne vrednosti, določene v pogodbi.

7. Postopek razpisa
Pogoji za prijavo, kriteriji in postopek ocenjeva-

nja predlogov so podrobneje opisani v 3. točki Smernic 
za prijavitelje (Framework document) – dosegljivih na 
spletni strani: http://www.foresterra.eu/foresterra-call/.

7.1 Način prijave in razpisni roki
Razpis poteka v več fazah:
Mrežni projekt (globalne spremembe)
– 1. faza: Oddaja glavne prijave (»Full Proposal«) 

na mednarodni razpis, preverjanje pogojev za prijavo, 
strokovna presoja in izbor kandidatov.

– 2. faza: Oddaja glavne prijave na nacionalni raz-
pis za slovenski del projekta in preverjanje formalnih 
kriterijev slovenskih parterjev, ki so bili v okviru medna-
rodnega konzorcija izbrani za financiranje.

Skupni projekt (biotska raznovrstnost)
– 1. faza: Oddaja predprijave (»Pre-Proposal«) 

na mednarodni razpis, preverjanje pogojev za prijavo, 
strokovna presoja in izbor kandidatov za sodelovanje 
v drugi fazi.

– 2. Faza: Oddaja predprijave na nacionalni razpis 
za slovenski del projekta in preverjanje formalnih kriteri-
jev slovenskih partnerjev, ki sodelujejo v okviru medna-
rodnega konzorcija.

– 3. faza: Oddaja glavne prijave (»Full Proposal«) 
in strokovna presoja in izbor kandidatov.

– 4. faza: Oddaja glavne prijave na nacionalni raz-
pis za slovenski del projekta in preverjanje formalnih 
kriterijev slovenskih partnerjev, ki sodelujejo v okviru 
mednarodnega konzorcija.

7.1.1 Predprijava
Skupni projekt (biotska raznovrstnost)
V okviru nacionalnega javnega razpisa morajo 

slovenski nacionalni partnerji na ministrstvo posredo-
vati nacionalno predprijavo. Obrazec »Predprijava« 
je dosegljiv na spletni strani ministrstva: http://www.
mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Podpisan in žigosan obrazec, ki sestavlja nacio-
nalno predprijavo, mora vsak vodja slovenskega nacio-
nalnega partnerja poslati v elektronski obliki (skenirano 
v pdf formatu) na elektronski naslov: gp.mko@gov.si, 
z zadevo »Predprijava na razpis FORESTERRA«, naj-
kasneje do 5. februarja 2014.

Informacije, podane v predprijavi, so zavezujoče in 
jih v končni prijavi ni moč bistveno spremeniti. Predpri-
jave, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zavrnjene.

7.1.2 Glavna prijava
Mrežni projekt (globalne spremembe)
V okviru nacionalnega javnega razpisa morajo slo-

venski nacionalni partnerji na ministrstvo posredovati 
nacionalno glavno prijavo. Obrazec »glavna prijava« 
je dosegljiv na spletni strani ministrstva: http://www.
mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Podpisan in žigosan obrazec, ki sestavlja nacional-
no glavno prijavo, mora vsak vodja slovenskega nacio-
nalnega partnerja poslati v elektronski obliki (skenirano 
v pdf formatu) na elektronski naslov: gp.mko@gov.si, 
z zadevo »Prijava na razpis FORESTERRA«, najkasne-
je do 5. februarja 2014.
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Skupni projekt (biotska raznovrstnost)
Glavno prijavo oddajo slovenski partnerji, ki sodelu-

jejo v konzorciju, so oddali predprijavo in bili povabljeni 
k oddaji glavne prijave. Podpisan in žigosan obrazec, 
ki sestavlja nacionalno glavno prijavo (obrazec bo ob-
javljen kasneje), mora vsak vodja slovenskega nacio-
nalnega partnerja poslati v elektronski obliki (skenirano 
v pdf formatu) na elektronski naslov: gp.mko@gov.si, 
z zadevo »Prijava na razpis FORESTERRA«, najkasne-
je do 7. julija 2014.

7.2 Preverjanje upravičenosti
Preverjanje splošnih in FORESTERRA pogojev 

upravičenosti bo izvedel odbor mednarodnega razpi-
sa za posamezno temo, skladno z določili iz 3.5 točke 
Smernic za prijavitelja (Framework document). Izpolnje-
vanje nacionalnih pogojev za upravičenost bo preverjalo 
ministrstvo, skladno z merili upravičenosti, navedenimi 
v točki 3.2.

7.3 Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanci-
ranje

Kriteriji za ocenjevanje predprijav in končnih prijav 
so opredeljeni v 3.7 točki Smernic za prijavitelje (Frame-
work document). Vse predprijave in končne prijave se 
bodo obravnavale zaupno.

Mrežni projekt (globalne spremembe)
Odbor mednarodnega razpisa bo po prejetju prijav 

najprej preveril splošne pogoje, ministrstvo pa nacional-
ne pogoje upravičenosti. Predloge, ki bodo zadostili for-
malnim pogojem, bodo ocenjevali člani Mednarodnega 
strokovnega odbora na podlagi strokovnih ocenjevalnih 
kriterijev, ki se nanašajo na prispevek k ciljem projek-
ta, znanstveno odličnost, kakovost konzorcija, način 
vodenja projekta, predvidene rezultate in način njiho-
vega razširjanja. Mednarodni strokovni odbor bo pripra-
vil prednostno listo vseh predlogov. Končna odločitev 
o financiranju je odvisna od izpolnjevanja nacionalnih 
pogojev ter proračunskih možnosti sodelujočih držav, ki 
sodelujejo v razpisu, in bo podana okvirno do 29. aprila 
2014. O končni izbiri prejemnikov nacionalnih sredstev 
odloči minister za kmetijstvo in okolje.

Skupni projekt (biotska raznovrstnost)
Odbor mednarodnega razpisa bo po prejetju pred-

prijav najprej preveril splošne pogoje, ministrstvo pa na 
nacionalne pogoje upravičenosti. Predprijave, ki bodo 
zadostile formalnim pogojem, bodo ocenjevali člani 
Mednarodnega strokovnega odbora na podlagi stro-
kovnih ocenjevalnih kriterijev, ki se nanašajo na prispe-
vek k ciljem projekta, znanstveno odličnost, kakovost 
konzorcija, način vodenja projekta, predvidene rezultate 
in način njihovega razširjanja. Konzorciji najboljših pred-
prijav bodo povabljeni k oddaji glavne prijave (predvideni 
rok je 29. april 2014).

Odbor mednarodnega razpisa bo prejete glavne pri-
jave ponovno preveril glede izpolnjevanja formalnih po-
gojev. Glavne prijave, ki bodo zadostile formalnim pogo-
jem, bodo ocenjevali člani Mednarodnega strokovnega 
odbora na podlagi strokovnih ocenjevalnih kriterijev, ki 
se nanašajo na prispevek k ciljem projekta, znanstveno 
odličnost, kakovost konzorcija, način vodenja projek-
ta, predvidene rezultate in način njihovega razširjanja. 
Končna odločitev o financiranju je odvisna od izpolnje-
vanja nacionalnih pogojev ter proračunskih možnosti 
sodelujočih držav, ki sodelujejo v razpisu, in bo podana 
v oktobru 2014. O končni izbiri prejemnikov nacionalnih 
sredstev odloči minister za kmetijstvo in okolje.

8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
1. Mrežni projekt (globalne spremembe):
Obrazec »Glavna prijava«, objavljen na: http://www.

mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/;

– Smernice za mednarodno glavno prijavo (Call text 
in Framework document), so objavljene na spletnem na-
slovu: http://www.foresterra.eu/foresterra-call/;

– Osnutek pogodbe.
2. Skupni projekt (biotska raznovrstnost):
– Obrazec »Predprijava« objavljen na http://www.

mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/;
– Smernice za mednarodno predprijavo (Call text 

in Framework document), so objavljene na spletnem 
naslovu: http://www.foresterra.eu/foresterra-call/;

– Osnutek pogodbe;
– Smernice za glavno prijavo – objavljene kasneje.
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-

tni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje: http://www.
mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

9. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje. Kontaktna oseba je mag. Janez 
Zafran (janez.zafran@gov.si) in je v poslovnem času 
dosegljiv na tel. 01/478-90-85.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 4102-5/2013-2 Ob-1088/14

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) v zve-
zi z 2., 6. in 98. členom Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – 
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12) Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, s sedežem 
Kotnikova ulica 28, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva  

v letu 2014
I. Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov socialnega varstva, ki jih izvajajo društva, zavodi, 
invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organi-
zacijah ter humanitarne organizacije po Zakonu o huma-
nitarnih organizacijah.

A. Sofinancirane bodo vsebine na naslednjih de-
vetih področjih:

1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo 
žrtev nasilja in programi za delo s povzročitelji nasilja. 
Programi vključujejo materinske domove, varne hiše, 
zatočišča, krizne centre, telefonsko svetovanje, informa-
cijske in svetovalne programe, programe za obravnavo 
žrtev nasilja, programe za povzročitelje nasilja.

2. Programi na področju preprečevanja zasvojeno-
sti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, 
osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi 
alkoholizma ter drugih oblik zasvojenosti. Programi 
vključujejo programe terapevtskih skupnosti in druge 
programe, ki omogočajo nastanitev za uživalce drog, 
skupaj s pripadajočimi mrežami sprejemnih in dnev-
nih centrov (za motiviranje in pripravo uporabnikov na 
vstop v terapevtske skupnosti), programe za vzpore-
dno psihosocialno pomoč svojcem uživalcev drog ter 
terapevtskim skupnostim alternativnih programov za 
uživalce drog (dnevni centri), programe sprejemališč 
in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog, 
programe zmanjševanja škode (nizkopražne progra-
me) za uživalce drog, mrežo centrov za svetovanje 
s terenskim delom za pomoč zasvojenim s prepove-
danimi drogami, potrebnih vsakodnevne obravnave, 
programe zmanjševanja škode na področju drog med 
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mladimi in mlajšimi odraslimi (pisarne za svetovanje in 
informiranje, dnevni centri), programe zmanjševanja 
škode na področju drog kot terensko delo, programe za 
osebe, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alko-
holizma (informacijski in svetovalni programi, terapev-
tski programi, dnevni centri), programe zmanjševanja 
škode na področju alkohola za mladostnike (svetovanje 
s terenskim delom), programe na področju drugih oblik 
zasvojenosti (pisarne za svetovanje in informiranje, 
skupine za samopomoč).

3. Programi na področju duševnega zdravja. Pro-
grami vključujejo informacijske in svetovalne programe 
ter programe telefonskega svetovanja, nastanitvene 
programe; prehodne stanovanjske skupine, odprte sta-
novanjske skupine), programe dnevnih centrov, centrov 
za svetovanje in zagovorništvo za osebe z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju.

4. Programi za brezdomce. Programi vključujejo 
sprejemališča in dnevne centre s terenskim delom, na-
stanitvene programe (zavetišča za brezdomce, zaveti-
šča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, progra-
me nastanitvene stanovanjske podpore).

5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane 
za normalno družinsko življenje ter programi, namenje-
ni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju. 
Programi vključujejo dnevne centre za otroke in mlado-
stnike, s težavami v odraščanju.

6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno 
izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsako-
dnevnem življenju. Programi vključujejo programe med-
generacijskih središč, dnevnih centrov za starejše, pro-
grame za pomoč osebam z demenco in pomoč njihovim 
svojcem, programe zagovorništva za starejše.

7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi 
specializirani programi za organizacijo in spodbujanje 
neodvisnega življenja invalidov. Programi vključuje-
jo programe bivalne skupnosti podpornega bivanja za 
invalide, programe osebne asistence, dnevne centre, 
informacijske in svetovalne programe, prilagojene pre-
voze študentov invalidov ter programe koordinacije pod-
pore in izvajanja pomoči in samopomoči.

8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti 
Romov. Programi vključujejo informacijske in svetovalne 
programe ter delo na terenu, dnevne centre, in informa-
cijske in svetovalne programe ter delo na terenu.

9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju so-
cialnih stisk in socialnemu vključevanju ranljivih skupin 
prebivalstva. Programi vključujejo informacijske in sve-
tovalne programe ter delo na terenu, programe pomoči 
in samopomoči za ranljive skupine kot so: prosilci za 
mednarodno zaščito, begunci, ekonomski migranti in 
njihovi družinski člani, bivši zaporniki, osebe v postopku 
deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter 
žalujočim, žrtve zlorab in trgovine z ljudmi, žrtve prome-
tnih nesreč ipd.

B. V okviru tega razpisa ne bodo sofinancirani:
– specializirani programi, ki vključujejo družinsko 

terapijo in pomoč otrokom, odraslim in družinam, ki so 
namenjeni razreševanju osebnostnih problemov (pro-
grami družinske terapije);

– programi rejništva;
– programi za prevoze, razen prevozov za študente 

invalide;
– programi taborov, ekskurzij, izletov in letovanj;
– programi, prijavljeni s strani samostojnih podjetni-

kov in gospodarskih družb;
– programi prijaviteljev, s katerimi je bila v preteklih 

treh letih sklenjena pogodba o sofinanciranju, vendar je 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) od pogodbe od-
stopilo iz kateregakoli razloga;

– programov, ki sicer izpolnjujejo vse splošne 
pogoje ter dosegajo zadostno število točk, če na do-
ločenem regijskem območju že obstaja program, 
ki je vključen v večletno sofinanciranje s strani mi-
nistrstva na podlagi sklepov ministra o izboru več-
letnih programov (sklep št: 4102-3/2009-13 z dne 
19. 2. 2010, sklep št. 01203-3/2007-26 z dne 21. 12. 
2011, št. 4102-3/2011-23 z dne 24. 5 2012 in sklep 
št. 4102-8/2012-9 z dne 18. 2. 2013). Ministrstvo šteje, 
da je posamezno regijsko območje določeno v teritori-
alnih mejah statističnih regij;

– programi, katerih ocenjena višina sofinanciranja 
s strani ministrstva znaša manj kot 12.000,00 EUR gle-
de na izračune iz tega javnega razpisa;
in bodo zavrnjeni.

C. Sofinancirani bodo programi v okviru dveh sklo-
pov, in sicer kot B in C programi

Prijavitelj lahko prijavi programe v okviru obeh sklo-
pov.

Izvajalec, ki bo podpisal pogodbo o sofinanciranju 
z ministrstvom, mora izvesti program v obsegu in vsebi-
ni, kot ga je prijavil v razpisni dokumentaciji.

B programi
V ta sklop sodijo programi, v katere se uporabniki 

vključujejo za določeno obdobje (npr. šolsko leto, obdo-
bje trajanja delavnice), v katerih je vnaprej predvidena 
določena oblika dela, posamezni uporabniki pa so vklju-
čeni v delo programa in katerih ocenjena višina sofi-
nanciranja s strani ministrstva znaša 12.000,00 EUR ali 
več. Namen programov je pridobivanje novih socialnih 
izkušenj, pridobivanje novih znanj in učenje socialnih ve-
ščin, izvajajo pa se s pomočjo prostovoljcev ali različnih 
usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerja-
njem strokovnih delavcev.

Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanci-
ralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot 
en program.

C programi, ki se izvajajo v obdobju od leta 2014 
do 2018

V ta sklop sodijo programi, katerih uporabniki so 
praviloma vključeni v dalj časa trajajoče aktivnosti na 
podlagi individualiziranih načrtov obravnave, program 
je posameznemu uporabniku na voljo redno vsak de-
lovni dan ali so organizirani kot mreža programov enega 
izvajalca v več regijah. Namen programa je predvsem 
strukturna in funkcionalna reorganizacija socialne mre-
že uporabnika oziroma sodelovanje pri oblikovanju ali 
vzpostavitvi nove socialne mreže uporabnika. Izvajalci 
programa so strokovni delavci in drugi usposobljeni 
delavci z ustrezno izobrazbo, prostovoljci v programu 
samo dopolnjujejo nosilno delo strokovnega kadra. Ti 
programi se že uspešno izvajajo in za njihovo izvajanje 
je potreben stalen strokovni kader. Ministrstvo bo pri teh 
programih preverjalo strokovno utemeljenost, preizkuše-
nost in stabilnost programa, zato se lahko za ta način 
sofinanciranja prijavijo samo tisti programi, ki poleg splo-
šnih pogojev izpolnjujejo tudi posebne pogoje, določene 
s tem javnim razpisom.

Ministrstvo bo na posameznem področju sofinanci-
ralo eno ali več vsebin, ki jih lahko prijavitelj prijavi kot 
en program.

Ministrstvo lahko v primeru, če proračun Republike 
Slovenije v letu, ko se iztečejo pogodbe o sofinancira-
nju petletnih programov z izbranimi izvajalci, izvaja-
nje programa podaljša za nekaj mesecev, in sicer do 
novega razpisa, ki bo objavljen na podlagi sprejetega 
proračuna.
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II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
A. Splošni pogoji za vse prijavljene programe (B in 

C programi):
1. Na razpis se lahko prijavijo društva in zavodi, 

invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organi-
zacijah ter humanitarne organizacije po Zakonu o huma-
nitarnih organizacijah, ki:

– so registrirani za opravljanje dejavnosti social-
nega varstva, in sicer za dejavnost SKD 87 – socialno 
varstvo z nastanitvijo, SKD 88 – socialno varstvo brez 
nastanitve ali SKD 94.991 – dejavnost invalidskih or-
ganizacij po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) oziroma

– imajo status humanitarne organizacije ali status 
invalidske organizacije ali status društva v javnem in-
teresu na področju socialnega varstva ali status dru-
štva v javnem interesu na področju družinske politike 
oziroma

– so registrirani za opravljanje drugih dejavnosti in 
je delovanje na področju socialnega varstva določeno 
v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije.

2. Prijavljeni program spada v eno izmed naštetih 
vsebin iz I. poglavja tega javnega razpisa.

3. Ob vložitvi prijave se program na območju Repu-
blike Slovenije že izvaja.

4. Zaprosilo za sofinanciranje programa lahko zna-
ša največ 80 % vrednosti programa.

5. Prijavljeni program mora imeti zagotovljene 
ustrezne prostore in v primeru terenskega dela prila-
gojeno vozilo.

6. Prijavljeni program se ne sme izvajati kot del 
javne službe.

7. Prijavitelj programa je ministrstvo zaprosil za 
sredstva na način, pri katerem je upošteval vrsto in šte-
vilo zaposlenih, kot je določeno v točki C VII. poglavja 
tega javnega razpisa. Program ima pregledno, uravno-
teženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v 
finančni načrt so vključeni samo stroški, ki so namenjeni 
izvajanju programa; razviden je namen odhodkov, ki so 
skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa; poraba 
zaprošenih sredstev je v skladu z upravičenimi stroški 
iz VI. poglavja tega razpisa in glede na način določanja 
višine sofinanciranja programov iz VII. poglavja tega 
javnega razpisa).

8. Prijavitelj ima urejen pritožbeni postopek (mo-
žnost pritožbe), uporabniki pa so ustrezno seznanjeni 
s pravicami v programu in postopkom pritožbe.

9. Prijavitelj ima zagotovljeno najmanj 20 % sofi-
nanciranje programa, kar dokazuje z ustreznimi dokazili.

10. Prijavitelj vodi evidenco in dokumentacijo o delu 
z uporabniki in obsegu dela ter jo hrani skladno s pred-
pisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov.

11. Program ima zagotovljeno supervizijo s strani 
supervizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije, kar 
dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervi-
zor ne sme delati v istem programu, za katerega opra-
vlja supervizijo.

12. Prijavitelj ima poravnane vse pogodbene obve-
znosti iz preteklih razpisov ministrstva ali ima sklenjene 
dogovore o vračilu sredstev. Če so bile ob pregledih 
poročil ali v nadzorih ugotovljene nepravilnosti, zaradi 
katerih so morali prijavitelji ministrstvu vrniti 50 % ali 
več sredstev, se prijavitelj dve leti od dneva poravnave 
obveznosti ne more prijaviti na razpis za sofinanciranje 
programa.

B. Poseben pogoj za B programe
B programi morajo imeti pozitivno mnenje Socialne 

zbornice Slovenije, ki ne sme biti starejše od 1. 1. 2014., 
ali verifikacijo Socialne zbornice Slovenije.

C. Posebni pogoji za C programe
1. Program se izvaja že vsaj tri leta, pri čemer so 

dovoljene manjše modifikacije programa. Gre za pro-
gram istega izvajalca ali za program, ki je bil sporazu-
mno prenesen na novega izvajalca.

2. Programi, ki se že uspešno izvajajo, morajo imeti 
verifikacijo Socialne zbornice Slovenije. Prijavitelj B in 
C programov mora predložiti dokazila, da ima zagoto-
vljene prostore za izvajanje programa.

3. Strokovni vodja programa mora biti zaposlen za 
polni delovni čas.

4. Strokovni vodja po tem razpisu je strokovni de-
lavec po 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – 
popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 61/10 – ZSVar-
Pre, 62/10 – ZUPJS in 57/12, v nadaljevanju: ZSV) 
z najmanj dvema letoma delovne dobe kot strokovni de-
lavec po ZSV ali ima opravljen strokovni izpit po ZSV ter 
štiri leta delovne dobe na področju socialnega varstva.

5. Prijavitelj ima finančno podporo lokalne skupno-
sti.

6. Prijavitelj mora izkazati pozitivno poslovanje. Če 
AJPES-ovi potrjeni računovodski izkazi za leto 2012 
izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki, mora biti 
programu priložen sprejet program pokritja v naslednjih 
letih.

7. Proti prijavitelju ne sme biti uveden postopek 
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in prijavitelj ni 
prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne 
odločbe.

Ustrezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz tega 
poglavja so navedena v VIII. poglavju tega javnega 
razpisa.

III. Merila za izbor B in C programov
Programi bodo za posamezno merilo prejeli 0 

ali več točk. Maksimalno število točk za B programe 
(osnovna in dodatno merilo) je 50. Zavrnjeni bodo pro-
grami, ki od možnih 50 točk ne bodo zbrali vsaj 35 točk. 
Maksimalno število točk za C programe (osnovna in do-
datni merili) je 55 točk. Zavrnjeni bodo programi, ki od 
možnih 55 točk ne bodo zbrali vsaj 35 točk. V primeru, 
da bodo po merilih za odmero sredstev iz tega razpisa 
odmerjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse 
splošne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno šte-
vilo točk, presegla razpisano višino razpoložljivih sred-
stev, bo ministrstvo sofinanciralo programe, ki po spodaj 
navedenih merilih dosežejo višje skupno število točk. 
Program, ki pri kateremkoli od prvih štirih meril doseže 
0 točk, bo zavrnjen. V primeru, da bo več programov 
doseglo enako število točk, bodo imeli prednost progra-
mi z višjim številom točk pri merilih št. 1, 2, 3, 5, 9, 7, pri 
čemer se upoštevajo merila v navedenem vrstnem redu.

Merila za ocenjevanje so:
1. Program ima postavljene jasne in merljive cilje, ki 

so v skladu z razpisano vsebino javnega razpisa:
– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
2. Potencialni uporabniki programa sodijo v ran-

ljivo skupino, pogoji za vključitev v program so jasno 
opredeljeni:

– izpolnjuje v celoti (5 točk),
– izpolnjuje delno (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
3. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti 

v programu so jasno opredeljeni. Z metodami dela, stro-
kovnimi ravnanji in aktivnostmi v programu se dosegajo 
cilji programa in število ur vključenosti posameznega 



Stran 80 / Št. 4 / 17. 1. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

uporabnika v program v določenem časovnem obdobju 
omogoča doseganje ciljev programa:

– izpolnjuje v celoti (8 točk),
– izpolnjuje v večji meri (5 točk),
– izpolnjuje v manjši meri (2 točki),
– ne izpolnjuje (0 točk).
4. Program ima opredeljen ustrezen način evalva-

cije doseganja ciljev in rezultatov. Uporabniki programa 
aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji 
programa:

– program ima izdelano celovito evalvacijo dose-
ganja ciljev s strani zunanjega izvajalca in uporabniki 
programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in 
evalvaciji programa (6 točk),

– program ima druge načine merjenja ciljev zno-
traj organizacije, iz katerih se lahko preveri rezultate 
delovanja programa in uporabniki programa aktivno 
sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji progra-
ma (4 točke),

– v programu se samo delno uporabljajo nekateri 
določeni načini za merjenje posameznih ciljev programa 
in uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtova-
nju, izvedbi in evalvaciji programa (2 točki),

– program nima izdelane evalvacije za doseganje 
ciljev in ne meri sistemsko rezultatov programa ali upo-
rabniki programa aktivno ne sodelujejo pri načrtovanju, 
izvedbi in evalvaciji programa (0 točk).

5. Program ima ustrezno kadrovsko strukturo (po 
številu izvajalcev, obsegu in specifičnosti izvajanja pro-
grama):

– program ima ustrezno kadrovsko strukturo; in si-
cer so v programu zaposlene osebe, ki imajo izobrazbo 
po 69. členu ZSV in opravljen strokovni izpit s področja 
socialnega varstva ali so v programu zaposleni laični 
delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe in imajo opravljen 
preizkus usposobljenosti s področja socialnega varstva 
(4 točke),

– program ima zadovoljivo kadrovsko strukturo; in 
sicer so v programu zaposleni laični delavci s VI. ali 
VII. stopnjo izobrazbe in nimajo opravljenega preizkusa 
usposobljenosti s področja socialnega varstva (1 točka),

– program nima kadrovske strukture iz prve in dru-
ge alineje tega merila (0 točk).

6. Program izkazuje sofinanciranje s strani drugih 
sofinancerjev:

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju 
s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 30 % progra-
ma (6 točk),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju 
s strani lokalnih skupnosti v višini najmanj 25 % progra-
ma (4 točke),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju naj-
manj 30 % programa s strani drugih virov (2 točki),

– prijavi so priložena dokazila o sofinanciranju v niž-
ji vrednostih kot v prejšnjih treh alinejah s strani lokalnih 
skupnosti ali drugih virov (0 točk).

7. Prijavitelj je v zadnjih treh letih pridobil sredstva 
na evropskih ali drugih mednarodnih razpisih:

– prijavitelj je pridobil sredstva (2 točki),
– prijavitelj ni pridobil sredstev (0 točk).
8. Izvajalci programa so prostovoljci:
– v program so kontinuirano vključeni prostovoljci 

(3 točke),
– v program so vključeni prostovoljci, vendar niso 

vključeni kontinuirano (1 točka),
– v programu ni prostovoljcev (0 točk).
9. Prijavitelj programa ima status društva v javnem 

interesu na področju socialnega varstva ali na področju 
izvajanja družinske politike ali ima status humanitarne 

organizacije na področju socialnega varstva ali status 
invalidske organizacije:

– prijavitelj programa ima status (3 točke),
– prijavitelj programa nima statusa (0 točk).
Dodatno merilo za ocenjevanje B programov:
1. Prijavitelj programa je bil v letu 2013 sofinanciran 

kot enoletni program s strani našega ministrstva:
– prijavitelj je bil v letu 2013 sofinanciran kot enole-

tni program (5 točk),
– prijavitelj ni bil v letu 2013 sofinanciran kot enole-

tni program (0 točk).
Dodatni merili za ocenjevanje C programov sta:
1. V programu se omogoča izvajanje prakse in dru-

gih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce 
in sodelavce po 69. in 70. členu ZSV (dokazilo: potrdilo 
fakultete):

– v programu se omogoča izvajanje prakse in dru-
gih študijskih obveznosti za bodoče strokovne delavce 
in sodelavce (2 točki),

– v programu se ne omogoča izvajanje prakse in 
drugih študijskih obveznosti za bodoče strokovne de-
lavce in sodelavce (0 točk).

2. Program je bil že sofinanciran kot večletni pro-
gram v okviru prejšnjih razpisov:

– program je že bil sofinanciran kot večletni pro-
gram 2 obdobji ali več (8 točk),

– program je že bil sofinanciran kot večletni pro-
gram 1 obdobje (6 točk),

– program še ni bil sofinanciran kot večletni pro-
gram (0 točk).

IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2014 

je 1.900.000,00 EUR za vse programe skupaj.
Za B programe so predvidena sredstva v okvirni 

višini 900.000,00 EUR in za C programe v okvirni viši-
ni 1.000.000,00 EUR. Sofinancirani bodo programi, ki 
bodo dosegli najvišje število točk, do porabe navedenih 
sredstev za posamezen sklop programov. V primeru, 
da ostanejo neporabljena predvidena sredstva za pro-
grame C, se ta sredstva prerazporedijo za B programe.

Programi se bodo financirali v okviru programa 
2004 Programi socialnega varstva in izenačevanje mo-
žnosti za invalide, ukrep 2611-11-0036 Izvajanje in so-
financiranje programov socialnega varstva, in sicer iz 
proračunskih postavk: 2485, 4072, 4074, 4075 in 5821.

Način sofinanciranja za C programe v obdobju od 
leta 2014 do 2018:

Za leto 2014 bo višina sredstev sofinanciranja za 
C programe določena s sklepom o izboru programov iz 
XII. poglavja tega javnega razpisa. Za obdobje od leta 
2015 do leta 2018 bo za izbrane C programe zagotovlje-
no sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe za posamezno 
leto po izračunih iz tega javnega razpisa, pri čemer bodo 
upoštevane proračunske možnosti v posameznem letu. 
V primeru, da se bodo zmanjšala sredstva, bo predstoj-
nik ministrstva izdal poseben sklep. Višina sredstev za 
stroške dela in posredne stroške v posameznem letu se 
z letno pogodbo določi glede na višino sredstev, ki bo 
objavljena v javnem razpisu za posamezno tekoče leto.

Ministrstvo ni dolžno skleniti pogodb za posamezno 
leto, če se spremeni izvajanje programa, razen v prime-
ru, ko ministrstvo izda soglasje k spremembam.

V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sred-
stva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena 
za stroške nastale do 31. 12. 2014, razen na podla-
gi predhodnega zaprosila izbranega prijavitelja progra-
ma za izdajo soglasja za podaljšanje obdobja porabe 
sredstev zaradi izjemnih okoliščin in pridobljenega so-
glasja s strani ministrstva, kot je določeno s pogodbo 
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o sofinanciranju programa. V nasprotnem primeru mora 
izvajalec neporabljena sredstva vrniti.

VI. Vrsta stroškov
Programi lahko s strani ministrstva prejmejo sred-

stva največ v višini 80 % vseh predvidenih odhodkov 
programa iz tabele v razpisni dokumentaciji: Predvideni 
prihodki in predvideni odhodki v letu 2014.

Upravičeni stroški
Stroški so upravičeni, če:
– so s programom neposredno povezani, so potreb-

ni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji programa;
– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazilo 

o plačilu;
– so ugotovljeni v skladu s skrbnostjo dobrega go-

spodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sred-

stev;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 

listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
V zvezi z izvajanjem programov so upravičeni na-

slednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo program (redno za-

poslene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi 
pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki 
delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela 
po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega 
dela);

– posredni stroški, ki so namenjeni kritju splošnih 
stroškov poslovanja in izvajanja programa: stroški, ki 
so povezani s prostovoljskim delom, ki nastanejo po 
sklenjenih dogovorih, stroški telekomunikacij (telefon, in-
ternet), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, 
najema prostorov za izvedbo programa, supervizije, ra-
čunovodskih storitev, pisarniškega materiala, prehrane 
uporabnikov, stroški tiska, distribucije ipd.

Neupravičeni stroški so:
– nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter 

druge opreme in ostalih investicij;
– nakup IKT opreme, rabljene IKT opreme ipd.;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– dolgovi in stroški obresti na dolgove;
– materialni stroški, ki se navezujejo na pogostitve 

ali reprezentance pri programu;
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v prijavi na 

javni razpis.
VII. Način določanja višine sofinanciranja progra-

mov
Ministrstvo bo programom, ki bodo v skladu z merili 

za izbor dosegli ustrezno število točk, dodelilo sredstva 
za stroške dela oseb in posredne stroške. Stroški dela 
oseb se izračunajo po naslednjih osnovah:

Osnove

¼ zaposlitve
letno 522 ur

½ zaposlitve letno 
1044 ur

Celoletna zaposlitev 
2088 ur

za strokovne vodje programov - - 30.444,24 EUR
za strokovne delavce 5.656,73 EUR 11.313,46 EUR 22.626,92 EUR
za laične delavce s VI. ali VII. st. izobrazbe 4.870,69 EUR 9.741,37 EUR 19.482,74 EUR
za laične delavce z vključno V. st. izobrazbe 3.192,40 EUR 6.384,80 EUR 12.769,60 EUR

Strokovni vodja po tem razpisu je strokovni delavec 
po 69. členu ZSV z najmanj dvema letoma delovne dobe 
kot strokovni delavec po ZSV ali ima opravljen strokovni 
izpit po ZSV in štiri leta delovne dobe na področju soci-
alnega varstva.

Stroški dela za vodje programa se odmerijo samo 
v večletnih programih – C programi.
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Strokovni delavci po tem razpisu so strokovni delav-
ci po 69. členu ZSV (strokovni delavci so končali višjo ali 
visoko šolo, ki izobražuje za socialno delo in so opravili 
pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva). Strokovni delavci so tudi delavci, ki so 
končali višjo ali visoko šolo psihološke smeri, pedagoške 
smeri in njenih specialnih disciplin, pravne, sociološke, 
zdravstvene smeri-smer delovne terapije in teološke 
smeri z ustrezno specializacijo ter imajo eno leto delov-
nih izkušenj na področju socialnega varstva, opravljeno 
pripravništvo in strokovni izpit po tem zakonu.

Laični delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe so po 
tem razpisu vsi delavci s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, ki 
nimajo ustrezne smeri izobrazbe po prejšnjem odstavku.

Laični delavci z vključno V. stopnjo izobrazbe so po 
tem razpisu vsi delavci s V. ali nižjo stopnjo izobrazbe.

Pri B programih se odmerja stroške dela samo za 
strokovne in laične delavce.

Pri C programih se odmerja stroške dela za vodjo 
programa, strokovne delavce in laične delavce.

Stroški
Izbranim B in C programom bodo na zahtevo odo-

breni posredni stroški (določeni v VI. poglavju tega jav-
nega razpisa) v pavšalu do 10 % priznanih stroškov 
dela oseb.

Izbranim namestitvenim programom (materinski do-
movi, varne hiše, zatočišča, krizni centri, stanovanjske 
skupine na področju duševnega zdravja, terapevtske 
skupnosti, komune, reintegracijski centri, stanovanjske 
skupine za odvisnike, zavetišča za brezdomce, namesti-
tveni programi za brezdomce, zavetišča za brezdomne 
uživalce drog) se na zahtevo priznajo posredni stroški 
v pavšalu do 20 % priznanih stroškov dela oseb.

Izbranim programom za prilagojene prevoze štu-
dentov invalidov se v pavšalu priznajo posredni stroški 
v višini do 30 % priznanih stroškov dela oseb.

Izračuni
Prijavitelj lahko prijavi program z manjšim obse-

gom, kot je določeno v izračunih, vendar ne manj od 
polovice. V tem primeru se mu odmeri strošek dela za 
polovično vrednost stroška dela oseb in drugih stroškov.

1. Programi za preprečevanje nasilja, obravnavo 
žrtev nasilja in programov za delo s povzročitelji nasilja:

a. Za programe materinskih domov se odmeri stro-
šek dela za 1 strokovnega delavca za 5 do 6 uporab-
nikov (mater in otrok) mesečno. Pri programih, kjer se 
glede na število uporabnikov odmeri strošek za več kot 
2 strokovna delavca, se za vsako naslednjo zaposlitev 
lahko namesto strokovnega delavca odmeri laični dela-
vec s V. stopnjo izobrazbe.

b. Za programe varnih hiš, zatočišč in kriznih cen-
trov se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
za 3 do 5 uporabnikov (mater in otrok) mesečno. Pri 
programih, kjer se glede na število uporabnikov odmeri 
strošek za več kot 2 strokovna delavca, se za vsako na-
slednjo zaposlitev lahko namesto strokovnega delavca 
odmeri laični delavec s V. stopnjo izobrazbe. V primeru, 
da izvajalec izvaja program na več lokacijah, se za vsa-
ko lokacijo odmeri strokovnega vodjo programa.

c. Pri programih za obravnavno žrtev nasilja (infor-
macijskih in svetovalnih programih) se odmeri strošek 
dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 ur delova-
nja programa na dan in najmanj 35 kontinuirano in 200 
občasno vključenih uporabnikov na leto. Za kontinui-
ranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju 
najmanj šestih mesecev v program vključen najmanj 2 
ure tedensko.

d. Pri programih za povzročitelje nasilja se odmeri 
strošek dela za 2 strokovna in 1 laičnega delavca s V. 

stopnjo izobrazbe za najmanj 120 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov na leto, pri čemer je program posa-
meznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan 
najmanj 8 ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje 
uporabnik, ki je v obdobju najmanj treh mesecev v pro-
gram vključen najmanj 2 uri tedensko.

e. Za programe, v katerih poteka delo v obliki sku-
pin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih 
gre za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in 
odnosnih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za pod-
poro pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev, se 
odmeri 700,00 EUR na skupino (skupina šteje od 8–12 
uporabnikov).

2. Programi na področju preprečevanja zasvojeno-
sti, ki so namenjeni uporabnikom prepovedanih drog, 
osebam, ki so se znašle v socialnih stiskah zaradi alko-
holizma, osebam, ki imajo težave na področju motenj 
hranjenja ter drugih oblik zasvojenosti:

2.1. Visokopražni programi:
a. Za visokopražne programe, namenjene spre-

minjanju in utrjevanju življenja brez drog – terapevtske 
skupnosti, ki temeljijo na strokovni psihosocialni obrav-
navi, v katerih gre za 24-urno obravnavo uporabnikov, 
se odmeri strošek dela za 2 strokovna delavca in 2,5 
laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za 8 
vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer sta drugi 
in tretji laični delavec lahko tudi s V. stopnjo izobrazbe. 
Pri nočnem delu se upošteva 150 % stroškov dela na 
zaposlenega. Ključne bližnje osebe (starši, bratje in se-
stre, otroci), ki niso kontinuirano vključene v program, 
se upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se upošteva 
najmanj 1 uro neposrednega dela na družino uporab-
nika na teden.

b. Za (visokopražne) strukturirane celodnevne te-
rapevtske programe brez nastanitve se odmeri strošek 
dela za 2 strokovna delavca in 2 laična delavca s V. 
stopnjo izobrazbe za najmanj 8 kontinuirano vključenih 
uporabnikov mesečno. Ključne bližnje osebe (starši, 
bratje in sestre, otroci), ki niso kontinuirano vključene 
v program, se upoštevajo v razmerju 1:3, pri čemer se 
upošteva najmanj 2,5 ure neposrednega dela na druži-
no uporabnika na teden. Za kontinuiranega uporabnika 
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 8 
ur dnevno.

c. Za sprejemne centre visokopražnih programov, 
ki poleg informiranja in svetovanja, motivirajo in spod-
bujajo uporabnike za abstinenco in spremembo načina 
življenja, se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delav-
ca za 15–20 različnih uporabnikov na mesec. Namesto 
strokovnega delavca se lahko upošteva tudi laični dela-
vec s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe. Ključne bližnje osebe 
(starši, bratje in sestre, otroci) se upoštevajo v razmerju 
1:2, pri čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega 
dela na družino uporabnika na teden.

d. Za programe, namenjene preprečevanju razvoja 
različnih oblik zasvojenosti pri že ogroženih otrocih in 
mladostnikih z različnimi težavami v odraščanju, se od-
meri strošek dela za 2 strokovna delavca (namesto dru-
gega strokovnega delavca se lahko upošteva tudi laični 
delavec s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na najmanj 25 
različnih uporabnikov mesečno (od tega 15 kontinuirano 
vključenih), pri čemer je program posameznemu upo-
rabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 8 ur, 
vendar ne več kot 2 zaposlena na program. Za kontinu-
iranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen najmanj 4 ure tedensko. Ključne bližnje osebe 
(starši, bratje in sestre) se upoštevajo v razmerju 1:2, pri 
čemer se upošteva najmanj 1 uro neposrednega dela na 
družino uporabnika na teden.
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2.2. Programi zmanjševanja škode (nizkopražni 
programi za uživalce prepovedanih drog kamor sodijo: 
dnevni centri, svetovalnice, terensko delo, sprejemališča 
in zavetišča za brezdomne uživalce drog …):

a. Za programe zavetišč za brezdomne uživalce ne-
dovoljenih drog, se odmeri za strošek dela za največ 2 
strokovna delavca in 1 laičnega delavca s V. stopnjo izo-
brazbe za najmanj 15 vključenih uporabnikov mesečno.

b. Za nizkopražne programe za uživalce drog, mre-
žo centrov za svetovanje s terenskim delom za pomoč 
zasvojenim s prepovedanimi drogami, potrebnih vsako-
dnevne obravnave (dnevni centri ali terensko delo) se 
odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca in 1 laič-
nega delavca s V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe, vendar 
največ za 2 zaposlena na enoto (1 strokovni delavec 
in 1 laični delavec) za najmanj 30 kontinuirano in 20 
občasno vključenih uporabnikov na teden, pri čemer je 
program posameznemu uporabniku na voljo redno vsak 
delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika 
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 3 
ure tedensko.

2.3. Programi povezani z alkoholizmom:
a. V programih za osebe, ki so se znašle v soci-

alnih stiskah zaradi alkoholizma (informacijski in sve-
tovalni programi, terapevtski programi, dnevni centri), 
se odmeri za strošek dela za 1 strokovnega delavca in 
½ laičnega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za 
najmanj 25 kontinuirano in 25 občasno vključenih upo-
rabnikov na mesec, pri čemer je program posameznemu 
uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 
ur. Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki 
je v program vključen najmanj 3 ure tedensko.

b. Pri programih zmanjševanja škode zaradi uživa-
nja alkohola za mladostnike in svetovanje s terenskim 
delom se odmeri za strošek dela za 1 strokovnega 
delavca za najmanj 200 kontinuirano ali občasno vklju-
čenih uporabnikov na mesec, pri čemer je program (pi-
sarne ali terenskega dela) posameznemu uporabniku na 
voljo redno vsak delovni dan najmanj 6 ur.

2.4. Programi na področju drugih oblik zasvojenosti 
(svetovalnice …):

a. Za programe, namenjene identifikaciji in delu 
s posamezniki in skupinami z večjo stopnjo tveganja 
za razvoj težav, povezanih z motnjami na področju dru-
gih oblik zasvojenosti (motnje hranjenja, igre na srečo, 
zasvojenost z internetom idr …), se odmeri za strošek 
dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 20 kontinu-
irano vključenih uporabnikov in 25 občasno vključenih 
uporabnikov na mesec, pri čemer je program (dnevnega 
centra ali delovanje pisarne za svetovanje in informi-
ranje) posameznemu uporabniku na voljo redno vsak 
delovni dan najmanj 6 ur. Za kontinuiranega uporabnika 
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 2 
uri tedensko.

2.5. Ostali programi:
a. Za programe, v katerih poteka delo v obliki sku-

pin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre 
za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odno-
snih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo 
pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev, se odme-
ri 700,00 EUR na skupino.

3. Programi na področju duševnega zdravja:
a. Pri prehodni stanovanjski skupini (4–7 uporab-

nikov) se odmeri za strošek dela za 1 strokovnega 
delavca na stanovanjsko skupino. V primeru več stano-
vanjskih skupin je lahko drugi zaposleni laični delavec.

b. Pri odprtih stanovanjskih skupinah (4–7 uporab-
nikov) se odmeri za strošek dela za 0,5 strokovnega 
delavca na stanovanjsko skupino.

c. Za dnevne centre se odmeri strošek za 1 strokov-
nega delavca za najmanj 30 vključenih uporabnikov na 
dan, od tega 12 kontinuiranih, pri čemer je program za po-
sameznega uporabnika odprt vsak delovni dan najmanj 
6 ur. Prizna se strošek za največ 2 zaposlena na posa-
mezno lokacijo izvajanega programa. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v obdobju najmanj 
treh mesecev v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

d. Za programe psihosocialnega svetovanja, infor-
miranja in terenskega dela (PIS) se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca za najmanj 30 kontinuirano 
vključenih uporabnikov na mesec, pri čemer je delova-
nje pisarne posameznemu uporabniku dosegljivo redno 
vsak delovni dan najmanj 6 ur. Prizna se največ 1 zapo-
slenega na posamezno lokacijo izvajanega programa. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v obdobju najmanj treh mesecev najmanj 4 ure tedensko 
vključen v program.

e. Pri programih telefonskega svetovanja se odmeri 
strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 8 ur 
telefonskega svetovanja dnevno in najmanj 4000 klicev 
na leto (v navedeno število niso všteti čakalni klici). Pri-
zna se strošek največ za 1 zaposlenega na posamezni 
program.

4. Programi za brezdomce:
a. Za sprejemališča in dnevne centre z dnevno 

obravnavo in terenskim delom se odmeri strošek dela 
za 1 strokovnega delavca za najmanj 25 kontinuirano 
vključenih uporabnikov mesečno, vendar največ stro-
šek za 3 zaposlene na dnevni center, pri čemer je lahko 
drugi ali tretji delavec laični delavec. Za kontinuiranega 
uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program vključen 
najmanj 4 ure tedensko.

b. Za zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami in 
z nočnim dežurstvom se odmeri strošek dela za 1 stro-
kovnega delavca za najmanj 8 uporabnikov mesečno. 
Delo v nočnem času se vrednoti v višini 150 % stroškov 
dela, pri čemer je lahko vsak naslednji delavec laični 
delavec, vendar se ne prizna strošek za več kot 6 zapo-
slenih na zavetišče.

c. Za zavetišče s prenočitvenimi kapacitetami odpr-
tega tipa se odmeri strošek dela za 1,5 laičnega delavca 
za najmanj 10 uporabnikov mesečno, vendar ne več 
kot strošek za 2 zaposlena na program, pri čemer je 
drugi delavec lahko laični delavec s V. stopnjo izobraz-
be. Delo v nočnem času je vrednoteno v višini 150 % 
stroškov dela.

d. Za programe nastanitvene stanovanjske podpore 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca za naj-
manj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov na mesec. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 2 uri tedensko.

5. Programi za otroke in mladostnike, prikrajšane za 
normalno družinsko življenje, ter programi, namenjeni 
otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju:

a. Za dnevne centre za otroke in mladostnike se od-
meri strošek dela za 1 strokovnega delavca za najmanj 
20 kontinuirano in najmanj 20 občasno vključenih upo-
rabnikov mesečno, pri čemer je program posameznemu 
uporabniku na voljo redno vsak delovni dan najmanj 
6 ur, vendar se ne prizna strošek več kot za 2 zapo-
slena, pri čemer je lahko drugi delavec laični delavec 
s V. stopnjo izobrazbe. Za kontinuiranega uporabnika 
se šteje uporabnik, ki je v program vključen najmanj 5 
ur tedensko, za občasnega pa se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 5 ur mesečno.

6. Programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno 
izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsako-
dnevnem življenju:
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a. Za programe medgeneracijski središč, ki vklju-
čuje organizacijo dnevnih aktivnosti, posredovanje in-
formacij, telefonsko svetovanje, izobraževanje, osve-
ščanje in svetovanje, skrbijo za koordinacijo aktivnosti 
med različnimi izvajalci na področju starejših, za razvoj 
prostovoljstva in za spodbujanje medgeneracijskega 
sodelovanja, se odmeri strošek dela za 1 koordina-
torja (strokovni delavec ali laični s VI. ali VII. stopnjo 
izobrazbe) za nad 1.000 vključenih uporabnikov letno 
na medgeneracijsko središče, pri čemer je center posa-
meznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan 
najmanj 6 ur, vendar se ne prizna strošek za več kot 1 
zaposlenega na posamezno medgeneracijsko središče. 
Ministrstvo sofinancira eno medgeneracijsko središče 
v posamezni statistični regiji.

b. Za programe dnevnih centrov za starejše se 
odmeri strošek dela za 1/2 strokovnega delavca ali laič-
nega delavca s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe za najmanj 
400 kontinuirano vključenih uporabnikov mesečno, pri 
čemer je program posameznemu uporabniku na voljo 
redno vsak delovni dan najmanj 6 ur, vendar se ne 
prizna strošek za več kot 1 zaposlenega. Za kontinui-
ranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen najmanj 4 ure tedensko.

c. Pri programih pomoči za osebe z demenco 
in pomoči njihovim svojcem se odmeri strošek dela 
za 0,5 koordinatorja (strokovni delavec ali laični delavec 
s VI. ali VII. stopnjo izobrazbe) na najmanj 35 skupin 
in 260,00 EUR za posamezno skupino.

7. Programi za podporno bivanje invalidov in drugi 
specializirani programi za organizacijo in spodbujanje 
neodvisnega življenja invalidov:

a. Za bivalne skupnosti podpornega bivanja za in-
valide, ki so gibalno ovirani in potrebujejo pomoč druge 
osebe pri opravljanju vsakodnevnih opravil, se odmeri 
strošek dela za 0,25 strokovnega delavca in največ 1,5 
laičnega delavca s V. stopnjo izobrazbe za 4 vključene 
uporabnike v program na dan.

b. Pri programih osebne asistence za gibalno ovi-
rane se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca 
(koordinator) na 16–20 uporabnikov na 40 ur vključeno-
sti uporabnika na teden pri izvajanju progama, pri čemer 
je lahko vsak naslednji zaposleni delavec laični delavec 
s V. stopnjo izobrazbe.

c. Pri dnevnih centrih za gibalno ovirane invalide 
se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na 
najmanj 10 kontinuirano vključenih uporabnikov, vendar 
največ 2 zaposlena na dnevni center, pri čemer je lahko 
drugi delavec laični delavec. Za senzorno ovirane inva-
lide se odmeri strošek dela za 1 strokovnega delavca na 
20 kontinuirano vključenih uporabnikov, vendar strošek 
za največ 1 zaposlenega na dnevni center. Za kontinu-
iranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je v program 
vključen najmanj 3 ure tedensko.

d. Pri informacijskih in svetovalnih programih, pro-
gramih koordinacije, podpore in izvajanja pomoči in 
samopomoči se odmeri strošek dela za 0,5 strokovne-
ga delavca na najmanj 120 uporabnikov kontinuirano 
vključenih v programu, vendar največ za 1 zaposlenega 
v programu. Za kontinuiranega uporabnika se šteje upo-
rabnik, ki je v program vključen najmanj 3 ure tedensko.

e. Za prilagojene prevoze težje ali težko gibalno 
oviranih študentov invalidov, ki ne morejo uporabljati 
javnega prevoznega sredstva, oziroma potrebujejo pri-
lagojen prevoz, se odmeri strošek dveh laičnih delavcev 
s V. stopnjo izobrazbe za upravljanje prilagojenega vo-
zila v katerem se lahko prevaža vsaj 4 osebe na inva-
lidskem vozičku, istočasno, za najmanj 40 kontinuirano 
vključenih uporabnikov. Za kontinuiranega uporabnika 

se šteje oseba, ki ima status študenta in je redno vklju-
čena v študijski proces.

8. Programi za preprečevanje socialne izključenosti 
Romov:

a. Za dnevne centre se odmeri strošek dela za 1 
strokovnega delavca za najmanj 20 kontinuirano vklju-
čenih uporabnikov na teden, pri čemer je program posa-
meznemu uporabniku na voljo redno vsak delovni dan 
najmanj 5 ur, vendar ne več kot za 1,5 zaposlenega. 
Za kontinuiranega uporabnika se šteje uporabnik, ki je 
v program vključen najmanj 4 ure tedensko.

b. Za ostale programe (informacijski in svetovalni 
programi ter delo na terenu) se odmeri strošek dela za 
1 strokovnega delavca na 1600 ur neposrednega dela 
z uporabnikom na leto.

9. Drugi programi, ki so namenjeni odpravljanju 
socialnih stisk ljudi in socialnemu vključevanju ranljivih 
skupin prebivalstva (prosilci za mednarodno zaščito, 
begunci, ekonomski migranti in njihovi družinski člani, 
bivši zaporniki, osebe v postopku deložacije, podpora 
umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtve zlo-
rab in trgovine z ljudmi, žrtve prometnih nesreč ipd.).

a. Pri teh programih se odmeri strošek dela za 1 
strokovnega delavca in 1 laičnega delavca s V. stopnjo 
izobrazbe na najmanj 1600 ur neposrednega dela z naj-
manj 240 uporabniki, vendar ne več kot 2 zaposlena na 
program.

b. Za programe, v katerih poteka delo v obliki sku-
pin, v kateri je najmanj 8 uporabnikov in pri katerih gre 
za spreminjanje in utrjevanje novih vedenjskih in odno-
snih vzorcev, ali pri katerih gre predvsem za podporo 
pri utrjevanju vedenjskih in odnosnih vzorcev se odme-
ri 700,00 EUR na skupino.

VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave
1. Prijava mora obvezno vsebovati:
– Izpolnjen obrazec 2014-B ali obrazec 2014-C – 

prijava na razpis;
– dokazila o 20 % sofinanciranju prijavljenega pro-

grama, z navedenim zneskom v dokazilu, ki se glasi na 
prijavljeni naslov programa. Kot dokazilo o sofinancira-
nju se upoštevajo pogodbe o sofinanciranju ali sklepi 
o sofinanciranju za leti 2013 in 2014 (s strani Zavoda 
RS za zaposlovanje, drugih državnih organov, lokalnih 
skupnosti, sredstev s strani EU, donatorske pogodbe, 
sklenjeni dogovori o prostovoljnem delu). Lastni viri so-
financiranja iz drugih dejavnosti izvajalca so izkazani 
prilivi na TRR prijavitelja in sklep prijavitelja organa 
o sofinanciranju programa iz navedenih sredstev za 
B in C programe;

– za B programe zahtevo/potrdilo o vlogi za prido-
bitev mnenja Socialne zbornice Slovenije ali verifikacijo 
Socialne zbornice Slovenije;

– prijavitelj, ki kandidira za sofinanciranje B pro-
gramov, je dolžan predložiti mnenje Socialne zbornice 
Slovenije do 1. 4. 2014. Šteje se, da je mnenje prispelo 
pravočasno, če je do zadnjega dne roka za oddajo od-
dano do 14. ure v glavni pisarni Ministrstva za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 
1000 Ljub ljana, ali če je zadnji dan roka oddano na pošti 
kot priporočena pošiljka;

– fotokopijo potrdila o doseženi strokovni izobrazbi 
za strokovne delavce po ZSV in laične delavce za B in 
C programe (za vse zaposlene, ki so jih prijavili v progra-
mu za sofinanciranje sofinancirane s strani ministrstva);

– dokazilo o zagotovljenih prostorih za izvajanje 
programa (pogodba o lastništvu ali izpisek iz zemljiške 
knjige, najemna pogodba, dokazilo o uporabi prostorov), 
v primeru terenskega dela fotokopijo prometnega dovo-
ljenja za prilagojeno vozilo za B in C programe;



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 4 / 17. 1. 2014 / Stran 85 

– za C programe – fotokopijo pogodbe o zaposlitvi 
strokovnega vodje programa za polni delovni čas, kar 
dokazujejo s pogodbo o zaposlitvi;

– fotokopijo dogovora o izvajanju supervizije super-
vizorja z licenco Socialne zbornice Slovenije;

– za C programe – fotokopijo delovne knjižice, izpis 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-
nije o obdobjih zavarovanja v RS po 1. 1. 2009; če zava-
rovanje po tem datumu ni razvidno iz delovne knjižice, 
potrdilo delodajalca o številu let delovne dobe ali drugo 
ustrezno potrdilo za vodjo programa za C programe;

– za C programe fotokopijo potrdila fakultete o ob-
vezni praksi študenta oziroma študentov;

– za C programe verifikacijsko listino ali verifikacij-
sko poročilo Socialne zbornice Slovenije;

– za C programe – dokazila o finančni podpori lo-
kalne skupnosti (pogodbe o sofinanciranju programa, 
dokazilo o brezplačnem najemu prostora ali najemu 
prostora po cenah, ki veljajo za društva v lokalni sku-
pnosti);

– za C programe, katerih s strani AJPES-a potrjeni 
računovodski izkazi za leto 2012 izkazujejo presežek 
odhodkov nad prihodki – s strani pristojnega organa 
prijavitelja sprejet program pokritja v naslednjih letih;

– če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen 
povsod, kjer je to predvideno. Če z njim ne posluje, na 
mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z ži-
gom.« in k prijavi priloži posebno izjavo, da ne posluje 
z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb 
povsod, kjer je to predvideno. V primeru, da prijavitelj 
ni registriran za opravljanje dejavnosti socialnega var-
stva oziroma nima statusa humanitarne organizacije 
ali statusa invalidske organizacije ali statusa društva 
v javnem interesu na področju socialnega varstva ali 
statusa društva v javnem interesu na področju družinske 
politike, predloži temeljni akt oziroma statut, iz katerega 
je razvidna njegova dejavnost ali naloge, ki jih opravlja;

– druga dokazila, s katerimi prijavitelj dokazuje svo-
je izjave v prijavi na ta razpis.

2. Ministrstvo bo pridobilo:
– obvestilo AJPES-a o identifikaciji izvajalca iz prve 

alineje 1. A točke II. poglavja;
– odločbo o statusu prijavitelja iz druge alineje 1. 

A točke II. poglavja;
– potrjene računovodske izkaze za leto 2012 od 

AJPES-a za programe, ki kandidirajo za sofinanciranje 
C programov;

– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu 
s področja socialnega varstva za strokovne delavce;

– dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden postopek 
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvi-
dacije in da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali 
druge prisilne odločbe.

3. Prijavitelji lahko prijave dopolnjujejo oziroma 
spreminjajo do poteka roka za oddajo prijave iz IX. 
poglavja. Vse spremembe in dopolnitve prijave morajo 
biti predložene na način iz 4. točke tega poglavja z do-
datno oznako »Dopolnitev prijave«.

4. Prijave je treba poslati za vsak program posebej 
v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 
1000 Ljub ljana.

Kuverte morajo biti v zgornjem levem kotu jasno 
označene z oznako: »Prijava – Ne odpiraj! Javni razpis 
za sofinanciranje programov socialnega varstva 2014. 
Vsebina javnega razpisa: __________(napišite, pod ka-
tero vsebinsko točko javnega razpisa se prijavljate); 
način sofinanciranja: _______ (napišite, za kateri sklop 
sofinanciranja se prijavljate: program B ali C)«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden popoln 
naslov prijavitelja.

5. Vsak posamezni program mora biti skupaj z zah-
tevano dokumentacijo predložen v posebni kuverti. Pri-
jave z več programi v eni kuverti bodo v postopku od-
piranja izločene iz nadaljnjega postopka in prijavitelju 
vrnjene!

6. Prijave, ki bodo nepravilno označene ali predlo-
žene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), 
bodo izločene iz nadaljnjega postopka in neodprte vr-
njene prijavitelju.

IX. Rok za oddajo prijave
Rok za oddajo prijave za C programe je 7. februar 

2014, rok za B programe je 17. februar 2014.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je za-

dnji dan roka za oddajo do 14. ure oddana v glavni pisar-
ni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljub ljana, ali če je zadnji 
dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

Prijave in dopolnitve prijave, ki bodo prispele ali 
bodo oddane po tem roku, se bodo štele kot prepozne 
in bodo izločene iz nadaljnjega postopka ter upravičencu 
vrnjene neodprte.

Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo 
vrnjene prijaviteljem neodprte, zato mora biti na hrbtni 
strani vsake kuverte označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega 
postopka ocenjevanja bodo izločene vse prijave, ki ne 
bodo oddane na predpisanem obrazcu.

X. Odpiranje
Strokovna komisija bo z odpiranjem prispelih pri-

jav za C programe začela dne 11. februarja 2014 in za 
B programe dne 20. februarja 2014, v sejni sobi Ministr-
stva za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti, Kotnikova 28 v Ljub ljani.

Odpiranje bo javno. V primeru, da bo na javni razpis 
prispelo več kot 5 za C programe in več kot 20 B prijav 
za B programe, odpiranje ne bo javno. Prijavitelji bodo 
o tem obveščeni na spletni strani ministrstva, rubrika 
»novice«, dan pred datumom odpiranja.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka 
odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave 
niso bile popolne, da prijave dopolnijo. Rok za dopolni-
tev je osem dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev 
prijav bo prijaviteljem posredovan s priporočeno pošto, 
na naslov prijavitelja, ki je naveden na hrbtni strani ku-
verte, s katero je prispela prijava. Prijave, ki jih prijavi-
telji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev 
prijav, bodo zavržene.

V primeru, da bo prijavitelj samostojni podjetnik ali 
gospodarska družba, bo prijava zavržena.

XI. Ocenjevanje prijav in obveščanje prijaviteljev
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled 

popolnih vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril 
tega javnega razpisa. Če bo strokovna komisija ugoto-
vila, da prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega 
javnega razpisa, bo prijava zavrnjena.

V primeru, če bo prijavitelj zaprosil za sofinanciranje 
s strani ministrstva za manj kot 12.000,00 EUR oziroma 
bo prijava ocenjena na manj kot 12.000,00 EUR, bo 
prijava zavržena.

Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja obli-
kovala predlog programov za sofinanciranje.

O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog 
strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik mini-
strstva.

Sklepi o izboru so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe 
o sofinanciranju programov. V primeru, da se prijavitelj 
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v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj 
ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev 
sredstev.

XII. Rok za izdajo sklepa
Predstojnik ministrstva bo izdal sklep o izboru 

C programov predvidoma do konca februarja 2014, 
sklep o izboru B programov pa predvidoma do konca 
aprila 2014. Prijaviteljem, katerih vloga bo zavrnjena ali 
zavržena, bo ministrstvo izdalo sklepe.

Zoper navedene sklepe je dovoljena pritožba, ki jo 
je potrebno vložiti na Ministrstvo za delo, družino, so-
cialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 
Ljub ljana, v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zo-
per sklep o izbranem prijavitelju bo odločilo ministrstvo.

Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razlo-
ge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. Ministrstvo 
bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba 
ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi upravičenci.

XIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informa-
cije

1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem 
obrazcu: obrazec 2014-B ali obrazec 2014-C, ki so 
dosegljivi na spletni strani ministrstva (javna naročila / 
javni razpisi).

2. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom 
dobite na tel. 01/369-77-62 (Marjeta Ferlan Istinič), 
01/369-77-82 (Karmen Mitrovič), 01/369-77-50 (mag. 
Borut Grabrijan), ob ponedeljkih, sredah in petkih, od 9. 
do 11. ure in od 13. do 15. ure.

3. Informativno srečanje o javnem razpisu bo or-
ganizirano dne 31. januarja 2014, v prostorih Centra 
za socialno delo Ljub ljana Šiška, Celovška cesta 150, 
Ljub ljana, in sicer ob 9. uri za C programe in ob 11. uri 
za B programe.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 1811-13-0463 Ob-1109/14

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter Resolucije 
o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slo-
venije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) 
in pooblastila št. 51145-3/2012/2 z dne 14. oktober 2013 
Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit 
otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij  

in ozaveščanje javnosti o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju

1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Mini-
strstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Opredelitev vsebinskega področja javnega raz-
pisa

Mednarodno razvojno sodelovanje – opredelitev:
Mednarodno razvojno sodelovanje zajema širok 

spekter sodelovanja z državami v razvoju. Poleg uradne 
razvojne pomoči, ki je namenjena spodbujanju gospo-
darskega razvoja in blaginje držav v razvoju, zajema še 
druge uradne tokove, kot so izvozni krediti in subvencije, 
ter zasebne tokove, kot so tuje neposredne investicije, 

nakazila migrantov in drugo. Države donatorice skladno 
z razvojnimi cilji tisočletja (Millenium Development Goals 
– MDG) in drugimi mednarodnimi zavezami prispevajo 
delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in 
bolj uravnotežen svetovni razvoj.

V skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015 (v nada-
ljevanju: Resolucija) so vsebinske prioritete mednaro-
dnega razvojnega sodelovanja krepitev dobrega upra-
vljanja in pravne države s poudarkom na približevanju 
evroatlantskim integracijam, varovanje okolja s poudar-
kom na trajnostnem upravljanju voda in krepitev vloge 
žensk ter skrb za dobrobit otrok.

V skladu z Resolucijo je ozaveščanje javnosti po-
memben del razvojne politike, ki soustvarja razmere za 
njeno učinkovitost, zato je del uradne razvojne pomoči 
namenjen seznanjanju slovenske javnosti o aktivnostih 
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 
Republike Slovenije kot tudi mednarodne skupnosti, 
njegovih vzrokih in posledicah, povezanosti lokalne in 
svetovne razsežnosti itd.

3. Predmet javnega razpisa in ciljne aktivnosti
Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov 

mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo 
nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju: NVO), ustanove na področju razvojne-
ga sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Republike 
Slovenije (v nadaljevanju ustanove) in izvajalci nego-
spodarskih javnih služb v Republiki Sloveniji (v nada-
ljevanju: NJS).

Predmet javnega razpisa je razdeljen v štiri sklope:
Sklop A: Moldova – skrb za dobrobit otrok
V okviru sklopa A se razpisuje vsebinsko področje 

skrb za dobrobit otrok v Moldovi. V okviru vsebinskega 
področja so prednostne ciljne aktivnosti:

– izobraževanje in ozaveščanje s poudarkom na 
pripadnikih ranljivih ali marginaliziranih skupin;

– izobraževanje in ozaveščanje o zdravstvenih tve-
ganjih, medetičnih odnosih, pomenu izobraževanja in/ali 
drugih področjih;

– preprečevanje in soočanje s psihosocialnimi mo-
tnjami;

– priprava na aktivno državljansko vlogo;
– spodbujanje prostovoljstva.
Projekti, s katerim se bodo prijavitelji prijavili na 

razpis, morajo biti trajnostno naravnani ter vključevati 
pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic in 
enakosti spolov. Izhajati morajo iz razvojnih potreb sku-
pnosti oziroma države prejemnice pomoči in na prime-
ren in učinkovit način vključiti lokalne partnerje ter druge 
relevantne lokalne dejavnike, kot npr. organe lokalne 
uprave. V projekt, ki se bo izvajal v 2014, 2015 in 2016, 
mora prijavitelj vključiti najmanj eno lokalno partnersko 
organizacijo. Projekt se mora pretežno izvajati v ciljni 
državi.

Sklop B: Jordanija – skrb za dobrobit otrok
V okviru sklopa B se razpisuje vsebinsko področje 

skrb za dobrobit otrok – izobraževanje za človekove 
pravice v Jordaniji. Zaščita otrokovih pravic in pomoč 
otrokom, še posebej tistim, ki se soočajo s posledicami 
konfliktnih in postkonfliktnih razmer, je ključnega pome-
na pri oblikovanju strpne in miroljubne družbe. Projekt 
lahko zajema tudi begunske otroke. V okviru vsebinske-
ga področja so prednostne ciljne aktivnosti:

– izgradnja in krepitev izobraževalnih aktivnosti gle-
de pravic otrok s posebnim poudarkom na ozaveščanju;

– zagotovitev izobraževanja, učenja in ozaveščanja 
otrok o človekovih pravicah in medsebojnem spošto-
vanju;
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– izobraževanje in ozaveščanje staršev in učiteljev 
o otrokovih pravicah;

– priprava otrok in mladostnikov za aktivno drža-
vljansko vlogo.

Ministrstvo bo izbranemu prijavitelju, s katerim bo 
sklenilo pogodbo o financiranju, za projekt dodatno na-
menilo do 500 brošur ''Naše pravice'' in do 500 učnih 
kartic ''Naše pravice'' za otroke. Ocenjena vrednost tega 
stvarnega (in-kind) prispevka je 1500 EUR.

Projekti, s katerim se bodo prijavitelji prijavili na 
razpis, morajo biti trajnostno naravnani ter vključevati 
pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic in 
enakosti spolov. Izhajati morajo iz razvojnih potreb 
skupnosti oziroma države prejemnice pomoči in na 
primeren in učinkovit način vključiti lokalne partnerje 
ter druge relevantne lokalne dejavnike, kot npr. orga-
ne lokalne uprave. V projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 
2015, mora prijavitelj vključiti najmanj eno lokalno par-
tnersko organizacijo. Projekt se mora pretežno izvajati 
v ciljni državi.

Sklop C: Krepitev kapacitet NVO v Republiki Slove-
niji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja 
in humanitarne pomoči

V okviru sklopa C se razpisuje vsebinsko področje 
krepitev kapacitet NVO s področja mednarodnega ra-
zvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Posebej 
se izpostavlja zagotavljanje servisne podpore nevladnim 
organizacijam. V okviru vsebinskega področja so pred-
nostne ciljne aktivnosti:

– organizacija izobraževanj in usposabljanj za po-
večanje usposobljenosti NVO, še posebej glede prijav 
na razpise, pridobivanja novih finančnih virov, upravlja-
nja s finančnimi in človeškimi viri, dobrega in učinkovi-
tega projektnega vodenja itd.;

– servisna podpora nevladnim organizacijam, sve-
tovanje ali mentorstvo na posameznem področju (vse-
binskem, finančnem, pravnem itd.);

– informiranje o aktualnem dogajanju na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči na nacionalni, evropski in globalni ravni;

– povezovanje in koordinacija pri načrtovanju sku-
pnih aktivnosti NVO na področju mednarodnega ra-
zvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (razvojni 
in humanitarni projekti, akcije/pobude za ozaveščanje 
širše javnosti o pomenu in vlogi NVO ter mednarodnega 
razvojnega sodelovanja, oblikovanje strateških in prav-
nih dokumentov na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči itd.).

Poleg opredeljenih ciljnih aktivnosti v Sklopu C, 
lahko prijavitelji v projektni predlog vključijo tudi druge 
aktivnosti, ki so v skladu z opredeljenim vsebinskim po-
dročjem. Prijavitelji prijavijo projekte, ki se bodo izvajali 
v 2014 in 2015.

Sklop D: Ozaveščanje javnosti o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči

V okviru sklopa D se razpisuje vsebinsko področje 
ozaveščanje javnosti s področja mednarodnega razvoj-
nega sodelovanja in humanitarne pomoči. V okviru vse-
binskega področja so prednostne ciljne aktivnosti:

– ozaveščanje širše javnosti (s poudarkom na mla-
dih) in ciljnih javnosti (akademska, politična, mediji itd.) 
o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni 
pomoči, še posebej o javnih politikah in aktivnostih Re-
publike Slovenije na izbranih področjih;

– priprava in izvedba javnih dogodkov, konferenc, 
okroglih miz itd.;

– organizacija in izvedba osrednjega (letnega) do-
godka Slovenski razvojni dnevi v sodelovanju z mini-
strstvom;

– nadgradnja obstoječih in razvijanje novih vsebin 
in pristopov k ozaveščanju javnosti itd.

Poleg opredeljenih ciljnih aktivnosti v Sklopu D, 
lahko prijavitelji v projektni predlog vključijo tudi druge 
aktivnosti, ki so v skladu z opredeljenim vsebinskim po-
dročjem. Prijavitelji prijavijo projekte, ki se bodo izvajali 
v 2014 in do 31. marca 2015.

4. Število razpisanih projektov in okvirna višina fi-
nančnih sredstev

Ministrstvo bo za financiranje do štirih razpisanih 
projektov namenilo do 166.000 EUR, in sicer po sklopih:

Sklop A: v skupni višini do 80.000 EUR za do 
en projekt, ki se bo izvajal v 2014, 2015 in 2016 (do 
24.000 EUR v 2014, do 31.000 EUR v 2015 in do 
25.000 EUR v 2016).

Sklop B: v skupni višini do 31.000 EUR za do en 
projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015 (do 16.000 EUR 
v 2014 in do 15.000 EUR v 2015);

Sklop C: v skupni višini do 40.000 EUR za do en 
projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015 (do 20.000 EUR 
v 2014 in do 20.000 EUR v 2015);

Sklop D: v skupni višini do 15.000 EUR za do en 
projekt ki se bo izvajal v 2014 in do marca 2015 (do 
10.000 EUR v letu 2014 in do 5.000 EUR v letu 2015).

Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca finan-
cira v manjšem znesku od predvidenega za vsak razpi-
san projekt, če prijavitelj sam zaprosi za nižji znesek, če 
ima prijavitelj že dokazane druge vire financiranja ipd.

Upravičeni prijavitelji lahko za sklop A prijavijo pro-
jekte, ki bodo potekali v letih 2014, 2015 in 2016 ter 
bodo zaključeni najkasneje do 30. septembra 2016. 
Upravičeni prijavitelji lahko za sklop B in C prijavijo 
projekte, ki bodo potekali v letih 2014 in 2015 ter bodo 
zaključeni najkasneje do 30. septembra 2015. Za sklop 
D lahko upravičeni prijavitelji prijavijo projekte, ki bo 
potekali v 2014 in 2015 ter bo zaključeni najkasneje do 
31. marca 2015.

V skladu z določili iz 7. poglavja tega razpisa lah-
ko komisija za vodenje postopka javnega razpisa (v 
nadaljevanju: komisija) predlaga ministru za zunanje 
zadeve ali z njegove strani pooblaščeni osebi preraz-
poreditev razpisanih sredstev iz enega ali več sklopov 
na projekte v drugem/-ih sklopu/-ih, če v posameznem 
sklopu noben projekt ne doseže minimalnega števila 
točk. Komisija lahko predlaga tudi financiranje manjšega 
števila projektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu, 
kolikor zadostno število prijavljenih projektov ne doseže 
minimalnega števila točk. Višina sredstev za financira-
nje posameznega projekta ostane enaka kot navedeno 
v tem poglavju.

Posamezni prijavitelj lahko prijavi več kot en pro-
jekt. Za vsak projekt se pripravi ločena vloga v skladu 
z navodilom iz razpisne dokumentacije. Vsaka vloga se 
pošlje ločeno v svoji ovojnici.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis 
kadarkoli prekliče.

5. Pogoji za prijavitelje na javni razpis
Prijavitelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo 

izkazati izkušnje pri vodenju projektov ter imeti ustrezne 
izkušnje in reference pri izvedbi projektov, (so)financi-
ranih na podlagi javnih razpisov v Republiki Sloveniji, 
javnih razpisov Evropske komisije ali razpisov drugih 
donatorjev. Navedeno prijavitelj izkazuje z vsaj dvema 
projektoma (so)financiranima iz slovenskih ali drugih 
javnih sredstev v zadnjih petih letih. Izkušnje pri izva-
janju projektov lahko izkaže tudi samo vodja projekta, 
s katerim se prijavitelj prijavlja na javni razpis, pri čemer 
mora vodja projekta izkazati vodenje vsaj treh medna-
rodnih projektov v zadnjih petih letih.
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Upravičeni prijavitelji na javni razpis so:
Nevladne organizacije registrirane v Republiki Slo-

veniji:
Za NVO se šteje organizacija civilne družbe, s sta-

tusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo 
fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je ustanovlje-
na in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po 
načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna, 
zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank 
in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presega-
ti interese članstva oziroma mora biti splošno koristen 
ali dobrodelen.

Na javnem razpisu so upravičene prijaviteljice NVO, 
ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni 
list RS, št. 64/11 – UPB2), Zakona o ustanovah (Uradni 
list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.) ali Zakona o za-
vodih (Uradni list RS, št. 12/91) (samo zasebni zavodi), 
humanitarne organizacije, registrirane v Republiki Slo-
veniji in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o huma-
nitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 28/03) ali ver-
ske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade 
RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.

Ustanove ki jih je (so)ustanovila Vlada Republike 
Slovenije za izvajanje mednarodnega razvojnega sode-
lovanja in mednarodne humanitarne pomoči:

Upravičeni prijavitelji so ustanove na področju ra-
zvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Re-
publike Slovenije v skladu z Zakonom o ustanovah 
(Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.). Namen 
ustanove mora biti splošno koristen ali dobrodelen in 
praviloma trajen.

Izvajalci negospodarskih javnih služb:
NJS ureja Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 

s spremembami in dopolnitvami). Za dejavnost javne 
službe na področju negospodarskega sektorja se šte-
jejo dejavnosti, ki se opravljajo z zakonom ali odlokom 
lokalne skupnosti na področjih vzgoje in izobraževanja, 
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih 
dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje za-
gotavlja v javnem interesu država ali lokalna skupnost. 
Cilj opravljanja NJS je zagotavljanje primernega, ka-
kovostnega in vsem uporabnikom pod enakimi pogoji 
dostopnega blaga in storitev. Dejavnost se ne glede na 
statusno pravno obliko izvajalca opravlja kot nepridobi-
tna dejavnost.

Možne organizacijske oblike izvajalcev NJS so: jav-
ni zavodi, gospodarske družbe, ki so v večinski lasti dr-
žave, če gre za oblike statusnega partnerstva v skladu 
z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in jim je 
podeljena koncesija ter pravne osebe zasebnega prava, 
samostojni podjetniki ali druge fizične osebe, ki jim je 
podeljena koncesija.

6. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev do-

kazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil 
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna poja-
snila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. 
V primeru, da pojasnila oziroma obrazložitve niso posre-
dovana v roku in na način, določen v pozivu, komisija 
vloge takih prijaviteljev zavrže v skladu s pravili tega 
razpisa, ki veljajo za zavrženje.

Da se vloga šteje za formalno popolno, mora vse-
bovati naslednje obrazce in dokazila:

1. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – vsebin-
ska zasnova projekta, ki je del razpisne dokumentacije. 
Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. 
Izjema od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste 

lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certi-
ficiranim elektronskim podpisom1) zakoniti zastopnik ali 
druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z ura-
dnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 1)

2. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – finančna 
konstrukcija projekta, ki je del razpisne dokumentacije. 
Vse opisne navedbe (npr. naštevanje stroškov) prijavi-
telj v celoti navede v slovenskem jeziku. Izjema od tega 
so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. 
Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elek-
tronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga poobla-
ščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom 
prijavitelja. (Obrazec št. 2)

3. Izpolnjeno izjavo – potrdilo referenc: Izkušnje 
pri pripravi in izvedbi mednarodnih in nacionalnih projek-
tov z navedbo in opisom vsebinskega področja, na kate-
rega se je navedeni projekt nanašal. Obvezen je kratek 
opis projekta, ki se ga navaja kot referenco. Obrazec 
mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema 
od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih 
imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim 
elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga po-
oblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim 
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 4)

4. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri 
prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificira-
nim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga 
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim 
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 5)

5. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejema-
nju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti nave-
denih podatkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certi-
ficiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali 
druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z ura-
dnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 6)

6. Izpis iz sodnega registra ali druge javne evi-
dence ter druge dokumente (npr. akt o ustanovitvi, sta-
tut, ipd.), iz katerih je razvidno, da prijavitelja izpolnjuje 
pogoje iz 5. poglavja javnega razpisa. Izpis ne sme biti 
starejši od treh mesecev od datuma oddaje vloge na 
javni razpis.

Izjava pod točko 7 se priloži zgolj za projekte za 
sklop A in B.

7. Izjava o sodelovanju prijavitelja s tujimi par-
tnerskimi organizacijami v državi prejemnici, ki bodo 
vključene v izvajanje projekta (npr. nevladne organiza-
cije, gospodarske družbe, javne ustanove, občine ali 
reprezentativna združenja občin itd.). Izjavo podpišeta 
(lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) 
zakonita zastopnika ali pooblaščeni osebi prijavitelja ter 
partnerske organizacije in ga žigosata z uradnim žigom 
prijavitelja ter partnerske organizacije.

1 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu – ZEPEP (Uradni list RS, št. 57/00, 25/04, 98/04, 
61/06) v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot 
niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali 
logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen prever-
janju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. 
točka omenjenega člena določa, da je varen elektronski 
podpis elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahte-
ve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega 
mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s 
sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno 
pod podpisnikovim nadzorom ter da je povezan s podatki, 
na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša 
sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen do-
loča, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim 
potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden 
lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in 
dokazno vrednost.
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Izjava mora vsebovati:
V izjavi mora biti navedeno: (a) polni naziv in uradni 

naslov obeh organizacij, (b) polno ime in naziv zakonitih 
zastopnikov organizaciji, (c) namen za katerega se izja-
va podpisuje (naslov in osnovne informacije o projektu), 
(d) opis projektnih aktivnosti, ki jih bo tuja partnerska 
organizacija izvajala v okviru projekta, podatke o nosilcih 
teh aktivnosti in njihovo morebitno finančno udeležbo. 
Izjava ne sme biti starejša od treh mesecev od datuma 
prijave na javni razpis.

Izjava je lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da 
izvajalec priloži delovni prevod izjave razen za jezike, ki 
so navedeni v 8. točki tega poglavja.

Način in oblikovne značilnosti predložitve vlog:
8. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni v sloven-

skem jeziku. Izjeme so opredeljene pri zgornjih točkah 
1–3. Izjava pod točko 7 tega poglavja in priloge k vlogi 
so lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da se za ome-
njeno izjavo in za priloge, ki niso v angleškem, bosan-
skem, črnogorskem, hrvaškem ali srbskem2 jeziku, po-
trebno na ustreznem obrazcu (obrazec Delovni prevod) 
priložiti delovni prevod dokumenta.

9. Vloga se odda v enem originalnem izvodu, ki 
je podpisana lastnoročno ali s certificiranim elektronskim 
podpisom s strani zakonitega zastopnika prijavitelja ali 
od njega pooblaščene osebe ter žigosana z uradnim 
žigom prijavitelja.

Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali na drug način.
Dodatno k originalni vlogi prijavitelj obvezno pri-

loži skenirano celotno originalno vlogo v pdf-formatu 
z vsemi prilogami v elektronski obliki na ustreznem 
elektronskem nosilcu. Kot ustrezen elektronski nosilec 
se šteje CD, DVD ali USB ključ. Elektronskega nosilca 
se prijavitelju po končanem postopku javnega razpisa 
ne vrača.

Pooblastilo zakonitega zastopnika prijavitelja za 
podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih do-
kumentov:

V primeru, da obrazce, izjave in druge priložene 
dokumente podpiše s strani zakonitega zastopnika po-
oblaščena oseba, se vlogi obvezno priloži kopija poo-
blastila, ki ne sme biti starejša od treh mesecev glede 
na datume podpisov navedenih na obrazcih, izjavah 
in ostali priloženi dokumentaciji, ki zahtevajo podpis 
zakonitega zastopnika prijavitelja ali z njegove strani 
pooblaščene osebe.

V pooblastilu mora biti navedeno: (a) polno ime in 
naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki pooblastilo 
daje, (b) polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija 
v organizaciji, (c) namen pooblastitve (d) ter, kolikor ima 
pooblastilo omejeno časovno veljavnost, obdobje za 
katero se pooblastilo daje.

7. Merila za ocenjevanje
Prag za uvrstitev projektov med kandidate za fi-

nanciranje po tem javnem razpisu, je doseganje vsaj 
70 odstotkov točk. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo na 
podlagi meril za ocenjevanje opredeljenih v javnem raz-
pisu dobili največ točk. Najvišje možno število točk za 
sklop A in B je 310, za C in D pa 300.

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa lah-
ko predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove 
strani pooblaščeni osebi, financiranje manjšega števila 
projektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu, ko-
likor zadostno število prijavljenih projektov ne doseže 
minimalnega števila točk. Zvišanje višine financiranja 

2 Velja zgolj za besedila, ki so napisana v latinici. Za 
besedila, ki so v cirilici, je potrebno priložiti delovni prevod 
v skladu z navodili. 

sredstev (opredeljeno v 4. poglavju) za posamezni pro-
jekt ni mogoče.

Ocenjevanja posamezne vloge bo izvedeno po na-
slednjih merilih:

– kvaliteta vsebinske zasnove projekta: do 110 točk
– kvaliteta finančnega načrtovanja 

projekta: do 110 točk
– trajnost rezultatov projekta: do 40 točk
– sklop A in B: druga merila opredeljena 

v obrazcu Merila za ocenjevanje: do 50 točk
– sklop C in D: druga merila opredeljena 

v obrazcu Merila za ocenjevanje: do 40 točk.

8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-
mljenost vlog

Rok za oddajo vlog je 20. februar 2014. Vloge 
morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje 
zadeve Republike Slovenije, Sektor za izvajanje medna-
rodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč, 
Prešernova cesta 25, 1000 Ljub ljana. Vloga se lahko 
vloži osebno ali po pošti. Osebno se vloge lahko oddajo 
v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt 
Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od 
ponedeljka do petka, med 8. in 15. uro. Vloga poslana 
po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporo-
čeno zadnji dan roka (poštni žig 20. februar 2014).

Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora 
izkazovati popoln naslov prijavitelja in mora biti ozna-
čena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis 
za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, 
spodbujanja razvoja nevladnih organizacij in ozavešča-
nja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju« 
št. 5107-27/2013/4, kot je razvidno iz obrazca št. 3.

9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 25. februarja 2014, ob 

10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 
25a, 1000 Ljub ljana.

Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo imenuje mi-
nister za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblašče-
na oseba. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost 
in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti.

V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, lahko 
komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja, prijavitelje 
pisno pozove k dopolnitvi vloge3. Rok dopolnitve predpi-
še komisija, vendar ne sme biti daljši od 15 dni.

Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih 

v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji);
– ki niso vložene v roku in na način, kot je določeno 

v 4. in 8. poglavju javnega razpisa;
– ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženih obraz-

cev: razpisni obrazec – vsebinska zasnova projekta 
(obrazec št. 1) in razpisni obrazec – finančna konstrukci-
ja projekta (obrazec št. 2), kot je določeno v 1. in 2. točki 
6. poglavja javnega razpisa;

– (velja za sklop A in B) ki jim že ob prijavi na razpis 
manjkajo več kot dve obvezni sestavini popolne vloge, 
ki so določene v 3., 4., 5., 6. in 7. točki 6. poglavja jav-
nega razpisa;

– (velja za sklop C in D) ki jim že ob prijavi na razpis 
manjkajo več kot dve obvezni sestavini popolne vloge, 
ki so določene v 3., 4., 5. in 6. točki 6. poglavja javnega 
razpisa;

– ki niso v napisane v slovenskem jeziku, kot je 
določeno v 6. poglavju javnega razpisa;

3 Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim odstav-
kom zavržejo. 
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– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 6. po-
glavja javnega razpisa;

– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku 
za dopolnitev vloge.

Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog pro-

jekta ni skladen z vsebinskimi področji iz 3. poglavja 
javnega razpisa. Komisija lahko tako vlogo izloči iz na-
daljnjega ocenjevanja;

– (velja za sklop A in B) za katere je komisija ugo-
tovila, da se predlog projekta ne izvaja v ciljnih državah 
ali da predlog projekta predvideva večinsko izvajanje 
v Republiki Sloveniji. Komisija lahko tako vlogo izloči iz 
nadaljnjega ocenjevanja;

– ki jih komisija ni ocenila z zadostnim številom 
točk.

O zavrženih, izbranih in zavrnjenih vlogah odloči 
s sklepom minister za zunanje zadeve ali z njegove 
strani pooblaščena oseba, na podlagi predloga komisije.

10. Način in rok, v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja 
vlog.

Minister za zunanje zadeve ali z njegove strani poo-
blaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah 
odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. 
Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvu v roku 8 dni od 
prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za 
zunanje zadeve s sklepom, v roku 15 dni. Sklep, s kate-
rim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena 
pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih 
vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.

Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja 
in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je ob-
javljena razpisna dokumentacija.

11. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu, 

sklene pogodbe o financiranju. Izbrani izvajalec se mora 
na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 
8 dni od prejema obvestila o izboru. V nasprotnem pri-
meru se šteje, da je izbrani izvajalec odstopil od svoje 
vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na 
javni razpis.

Izbranim izvajalcem se lahko s pogodbo dolo-
či predplačilo v višini do 30 % predvidenih izplačil skla-
dno s 3. točko prvega odstavka 27. člena Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13).

Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim iz-
vajalcem pred podpisom pogodbe odpravi morebitne 
manjše nepravilnosti v projektni dokumentaciji oziroma 
pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posame-
znih aktivnosti v projektu, ki pa v nobenem primeru ne 
vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino razpi-
sanih sredstev.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim iz-
vajalcem za sklop D, pred podpisom pogodbe dodatno 
opredeli način sodelovanja pri organizaciji in izvedbi 
osrednjega (letnega) dogodka Slovenski razvojni dnevi, 
kar pa v nobenem primeru ne vpliva na vsebino izbra-
nega projekta ali višino razpisanih sredstev.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani ministrstva, http://www.mzz.gov.si/, pod razdel-
kom »Javni razpisi«. V tiskani obliki se lahko dokumen-
tacija pridobi vsak delavnik, med 10. in 14. uro, s pred-
hodnim naročilom na e-naslov: razvoj.mzz@gov.si, na 
naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljub ljana.

Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zve-
zi z javnim razpisom in pripravo popolne vloge je potreb-
no nasloviti na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si. 
Zaprosila in vprašanja se na navedeni naslov posredu-
jejo najkasneje do 18. februarja 2014. Po tem datumu 
ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli 
odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se 
bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani mini-
strstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 1811-13-0463 Ob-1117/14

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter Resolucije 
o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slo-
venije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) 
in pooblastila št. 51145-3/2012/2 z dne 14. oktober 
2013, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 
Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izvajanje projektov s področij:  

Skrb za dobrobit otrok,  
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij  
in Ozaveščanje javnosti o mednarodnem 

razvojnem sodelovanju
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Mini-

strstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju ministrstvo).

2. Opredelitev vsebinskega področja javnega raz-
pisa

Mednarodno razvojno sodelovanje – opredelitev:
Mednarodno razvojno sodelovanje zajema širok 

spekter sodelovanja z državami v razvoju. Poleg uradne 
razvojne pomoči, ki je namenjena spodbujanju gospo-
darskega razvoja in blaginje držav v razvoju, zajema še 
druge uradne tokove, kot so izvozni krediti in subvencije, 
ter zasebne tokove, kot so tuje neposredne investicije, 
nakazila migrantov in drugo. Države donatorice skladno 
z razvojnimi cilji tisočletja (Millenium Development Goals 
– MDG) in drugimi mednarodnimi zavezami prispevajo 
delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in 
bolj uravnotežen svetovni razvoj.

V skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015 (v nada-
ljevanju Resolucija) so vsebinske prioritete mednaro-
dnega razvojnega sodelovanja krepitev dobrega upra-
vljanja in pravne države s poudarkom na približevanju 
evroatlantskim integracijam, varovanje okolja s poudar-
kom na trajnostnem upravljanju voda in krepitev vloge 
žensk ter skrb za dobrobit otrok.

V skladu z Resolucijo je ozaveščanje javnosti po-
memben del razvojne politike, ki soustvarja razmere za 
njeno učinkovitost, zato je del uradne razvojne pomoči 
namenjen seznanjanju slovenske javnosti o aktivnostih 
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja 
Republike Slovenije kot tudi mednarodne skupnosti, 
njegovih vzrokih in posledicah, povezanosti lokalne in 
svetovne razsežnosti itd.

3. Predmet javnega razpisa in ciljne aktivnosti
Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov 

mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo 
nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju NVO), ustanove na področju razvojne-
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ga sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Republike 
Slovenije (v nadaljevanju ustanove) in izvajalci nego-
spodarskih javnih služb v Republiki Sloveniji (v nada-
ljevanju NJS).

Predmet javnega razpisa je razdeljen v štiri sklope:
Sklop A: Moldova – skrb za dobrobit otrok
V okviru sklopa A se razpisuje vsebinsko področje 

skrb za dobrobit otrok v Moldovi. V okviru vsebinskega 
področja so prednostne ciljne aktivnosti:

– izobraževanje in ozaveščanje s poudarkom na 
pripadnikih ranljivih ali marginaliziranih skupin;

– izobraževanje in ozaveščanje o zdravstvenih tve-
ganjih, medetičnih odnosih, pomenu izobraževanja in/ali 
drugih področjih;

– preprečevanje in soočanje s psihosocialnimi mo-
tnjami;

– priprava na aktivno državljansko vlogo;
– spodbujanje prostovoljstva.
Projekti, s katerim se bodo prijavitelji prijavili na 

razpis, morajo biti trajnostno naravnani ter vključevati 
pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic in 
enakosti spolov. Izhajati morajo iz razvojnih potreb sku-
pnosti oziroma države prejemnice pomoči in na prime-
ren in učinkovit način vključiti lokalne partnerje ter druge 
relevantne lokalne dejavnike, kot npr. organe lokalne 
uprave. V projekt, ki se bo izvajal v 2014, 2015 in 2016, 
mora prijavitelj vključiti najmanj eno lokalno partnersko 
organizacijo. Projekt se mora pretežno izvajati v ciljni 
državi.

Sklop B: Jordanija – skrb za dobrobit otrok
V okviru sklopa B se razpisuje vsebinsko področje 

skrb za dobrobit otrok – izobraževanje za človekove 
pravice v Jordaniji. Zaščita otrokovih pravic in pomoč 
otrokom, še posebej tistim, ki se soočajo s posledicami 
konfliktnih in postkonfliktnih razmer, je ključnega pome-
na pri oblikovanju strpne in miroljubne družbe. Projekt 
lahko zajema tudi begunske otroke. V okviru vsebinske-
ga področja so prednostne ciljne aktivnosti:

– izgradnja in krepitev izobraževalnih aktivnosti gle-
de pravic otrok s posebnim poudarkom na ozaveščanju;

– zagotovitev izobraževanja, učenja in ozaveščanja 
otrok o človekovih pravicah in medsebojnem spošto-
vanju;

– izobraževanje in ozaveščanje staršev in učiteljev 
o otrokovih pravicah;

– priprava otrok in mladostnikov za aktivno drža-
vljansko vlogo.

Ministrstvo bo izbranemu prijavitelju, s katerim bo 
sklenilo pogodbo o financiranju, za projekt dodatno na-
menilo do 500 brošur ''Naše pravice'' in do 500 učnih 
kartic ''Naše pravice'' za otroke. Ocenjena vrednost tega 
stvarnega (in-kind) prispevka je 1500 EUR.

Projekti, s katerim se bodo prijavitelji prijavili na 
razpis, morajo biti trajnostno naravnani ter vključevati 
pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic in 
enakosti spolov. Izhajati morajo iz razvojnih potreb 
skupnosti oziroma države prejemnice pomoči in na 
primeren in učinkovit način vključiti lokalne partnerje 
ter druge relevantne lokalne dejavnike, kot npr. orga-
ne lokalne uprave. V projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 
2015, mora prijavitelj vključiti najmanj eno lokalno par-
tnersko organizacijo. Projekt se mora pretežno izvajati 
v ciljni državi.

Sklop C: Krepitev kapacitet NVO v Republiki Slove-
niji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja 
in humanitarne pomoči

V okviru sklopa C se razpisuje vsebinsko področje 
krepitev kapacitet NVO s področja mednarodnega ra-
zvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Posebej 

se izpostavlja zagotavljanje servisne podpore nevladnim 
organizacijam. V okviru vsebinskega področja so pred-
nostne ciljne aktivnosti:

– organizacija izobraževanj in usposabljanj za po-
večanje usposobljenosti NVO, še posebej glede prijav 
na razpise, pridobivanja novih finančnih virov, upravlja-
nja s finančnimi in človeškimi viri, dobrega in učinkovi-
tega projektnega vodenja itd.;

– servisna podpora nevladnim organizacijam, sve-
tovanje ali mentorstvo na posameznem področju (vse-
binskem, finančnem, pravnem itd.);

– informiranje o aktualnem dogajanju na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči na nacionalni, evropski in globalni ravni;

– povezovanje in koordinacija pri načrtovanju sku-
pnih aktivnosti NVO na področju mednarodnega ra-
zvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (razvojni 
in humanitarni projekti, akcije/pobude za ozaveščanje 
širše javnosti o pomenu in vlogi NVO ter mednarodnega 
razvojnega sodelovanja, oblikovanje strateških in prav-
nih dokumentov na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči itd.).

Poleg opredeljenih ciljnih aktivnosti v Sklopu C, 
lahko prijavitelji v projektni predlog vključijo tudi druge 
aktivnosti, ki so v skladu z opredeljenim vsebinskim po-
dročjem. Prijavitelji prijavijo projekte, ki se bodo izvajali 
v 2014 in 2015.

Sklop D: Ozaveščanje javnosti o mednarodnem 
razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči

V okviru sklopa D se razpisuje vsebinsko področje 
ozaveščanje javnosti s področja mednarodnega razvoj-
nega sodelovanja in humanitarne pomoči. V okviru vse-
binskega področja so prednostne ciljne aktivnosti:

– ozaveščanje širše javnosti (s poudarkom na mla-
dih) in ciljnih javnosti (akademska, politična, mediji itd.) 
o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni 
pomoči, še posebej o javnih politikah in aktivnostih Re-
publike Slovenije na izbranih področjih;

– priprava in izvedba javnih dogodkov, konferenc, 
okroglih miz itd.;

– organizacija in izvedba osrednjega (letnega) do-
godka Slovenski razvojni dnevi v sodelovanju z mini-
strstvom;

– nadgradnja obstoječih in razvijanje novih vsebin 
in pristopov k ozaveščanju javnosti itd.

Poleg opredeljenih ciljnih aktivnosti v Sklopu D, 
lahko prijavitelji v projektni predlog vključijo tudi druge 
aktivnosti, ki so v skladu z opredeljenim vsebinskim po-
dročjem. Prijavitelji prijavijo projekte, ki se bodo izvajali 
v 2014 in do 31. marca 2015.

4. Število razpisanih projektov in okvirna višina fi-
nančnih sredstev

Ministrstvo bo za financiranje do štirih razpisanih 
projektov namenilo do 166.000 EUR, in sicer po sklopih:

Sklop A: v skupni višini do 80.000 EUR za do 
en projekt, ki se bo izvajal v 2014, 2015 in 2016 (do 
24.000 EUR v 2014, do 31.000 EUR v 2015 in do 
25.000 EUR v 2016).

Sklop B: v skupni višini do 31.000 EUR za do en 
projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015 (do 16.000 EUR 
v 2014 in do 15.000 EUR v 2015);

Sklop C: v skupni višini do 40.000 EUR za do en 
projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015 (do 20.000 EUR 
v 2014 in do 20.000 EUR v 2015);

Sklop D: v skupni višini do 15.000 EUR za do en 
projekt ki se bo izvajal v 2014 in do marca 2015 (do 
10.000 EUR v letu 2014 in do 5.000 EUR v letu 2015);

Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca finan-
cira v manjšem znesku od predvidenega za vsak razpi-
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san projekt, če prijavitelj sam zaprosi za nižji znesek, če 
ima prijavitelj že dokazane druge vire financiranja ipd.

Upravičeni prijavitelji lahko za sklop A prijavijo pro-
jekte, ki bodo potekali v letih 2014, 2015 in 2016 ter 
bodo zaključeni najkasneje do 30. septembra 2016. 
Upravičeni prijavitelji lahko za sklop B in C prijavijo 
projekte, ki bodo potekali v letih 2014 in 2015 ter bodo 
zaključeni najkasneje do 30. septembra 2015. Za sklop 
D lahko upravičeni prijavitelji prijavijo projekte, ki bodo 
potekali v 2014 in 2015 ter bodo zaključeni najkasneje 
do 31. marca 2015.

V skladu z določili iz 7. poglavja tega razpisa lahko 
komisija za vodenje postopka javnega razpisa (v nada-
ljevanju komisija) predlaga ministru za zunanje zadeve 
ali z njegove strani pooblaščeni osebi prerazporeditev 
razpisanih sredstev iz enega ali več sklopov na projekte 
v drugem/ih sklopu/ih, če v posameznem sklopu noben 
projekt ne doseže minimalnega števila točk. Komisija 
lahko predlaga tudi financiranje manjšega števila pro-
jektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu, kolikor 
zadostno število prijavljenih projektov ne doseže mini-
malnega števila točk. Višina sredstev za financiranje po-
sameznega projekta ostane enaka kot navedeno v tem 
poglavju.

Posamezni prijavitelj lahko prijavi več kot en pro-
jekt. Za vsak projekt se pripravi ločena vloga v skladu 
z navodilom iz razpisne dokumentacije. Vsaka vloga se 
pošlje ločeno v svoji ovojnici.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis 
kadarkoli prekliče.

5. Pogoji za prijavitelje na javni razpis
Prijavitelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo 

izkazati izkušnje pri vodenju projektov ter imeti ustrezne 
izkušnje in reference pri izvedbi projektov, (so)financi-
ranih na podlagi javnih razpisov v Republiki Sloveniji, 
javnih razpisov Evropske komisije ali razpisov drugih 
donatorjev. Navedeno prijavitelj izkazuje z vsaj dvema 
projektoma (so)financiranima iz slovenskih ali drugih 
javnih sredstev v zadnjih petih letih. Izkušnje pri izva-
janju projektov lahko izkaže tudi samo vodja projekta, 
s katerim se prijavitelj prijavlja na javni razpis, pri čemer 
mora vodja projekta izkazati vodenje vsaj treh medna-
rodnih projektov v zadnjih petih letih.

Upravičeni prijavitelji na javni razpis so:
Nevladne organizacije registrirane v Republiki Slo-

veniji:
Za NVO se šteje organizacija civilne družbe, s sta-

tusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo 
fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je ustanovlje-
na in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po 
načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna, 
zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank 
in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presega-
ti interese članstva oziroma mora biti splošno koristen 
ali dobrodelen.

Na javnem razpisu so upravičene prijaviteljice 
NVO, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih 
(Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), Zakona o ustano-
vah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.) 
ali Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) (samo 
zasebni zavodi), humanitarne organizacije, registrira-
ne v Republiki Sloveniji in so vpisane v razvid v skladu 
z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list 
RS, št. 28/03) ali verske skupnosti in njihovi sestavni 
deli, ki jim je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal 
potrdilo o pravni osebnosti.

Ustanove ki jih je (so)ustanovila Vlada Republike 
Slovenije za izvajanje mednarodnega razvojnega sode-
lovanja in mednarodne humanitarne pomoči:

Upravičeni prijavitelji so ustanove na področju ra-
zvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Re-
publike Slovenije v skladu z Zakonom o ustanovah 
(Uradni list RS, št. 70/05-UPB1, 91/05 – popr.). Namen 
ustanove mora biti splošno koristen ali dobrodelen in 
praviloma trajen.

Izvajalci negospodarskih javnih služb:
NJS ureja Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 

s spremembami in dopolnitvami). Za dejavnost javne 
službe na področju negospodarskega sektorja se šte-
jejo dejavnosti, ki se opravljajo z zakonom ali odlokom 
lokalne skupnosti na področjih vzgoje in izobraževanja, 
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, 
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih 
dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje za-
gotavlja v javnem interesu država ali lokalna skupnost. 
Cilj opravljanja NJS je zagotavljanje primernega, ka-
kovostnega in vsem uporabnikom pod enakimi pogoji 
dostopnega blaga in storitev. Dejavnost se ne glede na 
statusno pravno obliko izvajalca opravlja kot nepridobi-
tna dejavnost.

Možne organizacijske oblike izvajalcev NJS so: jav-
ni zavodi, gospodarske družbe, ki so v večinski lasti dr-
žave, če gre za oblike statusnega partnerstva v skladu 
z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in jim je 
podeljena koncesija ter pravne osebe zasebnega prava, 
samostojni podjetniki ali druge fizične osebe, ki jim je 
podeljena koncesija.

6. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev do-

kazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil 
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna poja-
snila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. 
V primeru, da pojasnila oziroma obrazložitve niso posre-
dovana v roku in na način, določen v pozivu, komisija 
vloge takih prijaviteljev zavrže v skladu s pravili tega 
razpisa, ki veljajo za zavrženje.

Da se vloga šteje za formalno popolno, mora vse-
bovati naslednje obrazce in dokazila:

1. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – vsebin-
ska zasnova projekta, ki je del razpisne dokumentacije. 
Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. 
Izjema od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste 
lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certi-
ficiranim elektronskim podpisom1) zakoniti zastopnik ali 
druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z ura-
dnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 1)

1 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu – ZEPEP (Uradni list 57/00, 25/04, 98/04, 61/06) v 3. 
točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot niz podatkov 
v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan 
z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju pristnosti teh 
podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka omenjenega 
člena določa, da je varen elektronski podpis elektronski pod-
pis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: da je povezan izključno 
s podpisnikom, da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti 
podpisnika, da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko 
podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom 
ter da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je 
opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali pove-
zave z njimi. 15. člen določa, da je varen elektronski podpis, 
overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektron-
ski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato 
enako veljavnost in dokazno vrednost.

2. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – finančna 
konstrukcija projekta, ki je del razpisne dokumentacije. 
Vse opisne navedbe (npr. naštevanje stroškov) prijavi-
telj v celoti navede v slovenskem jeziku. Izjema od tega 
so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. 
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Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elek-
tronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga poobla-
ščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom 
prijavitelja. (Obrazec št. 2)

3. Izpolnjeno izjavo – potrdilo referenc: Izkušnje 
pri pripravi in izvedbi mednarodnih in nacionalnih projek-
tov z navedbo in opisom vsebinskega področja, na kate-
rega se je navedeni projekt nanašal. Obvezen je kratek 
opis projekta, ki se ga navaja kot referenco. Obrazec 
mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema 
od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih 
imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim 
elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga po-
oblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim 
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 4)

4. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri 
prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificira-
nim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga 
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim 
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 5)

5. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejema-
nju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti nave-
denih podatkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certi-
ficiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali 
druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z ura-
dnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 6)

6. Izpis iz sodnega registra ali druge javne evi-
dence ter druge dokumente (npr. akt o ustanovitvi, sta-
tut, ipd.), iz katerih je razvidno, da prijavitelja izpolnjuje 
pogoje iz 5. poglavja javnega razpisa. Izpis ne sme biti 
starejši od treh mesecev od datuma oddaje vloge na 
javni razpis.

Izjava pod točko 7 se priloži zgolj za projekte za 
sklop A in B.

7. Izjava o sodelovanju prijavitelja s tujimi par-
tnerskimi organizacijami v državi prejemnici, ki bodo 
vključene v izvajanje projekta (npr. nevladne organiza-
cije, gospodarske družbe, javne ustanove, občine ali 
reprezentativna združenja občin itd.). Izjavo podpišeta 
(lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) 
zakonita zastopnika ali pooblaščeni osebi prijavitelja ter 
partnerske organizacije in ga žigosata z uradnim žigom 
prijavitelja ter partnerske organizacije.

Izjava mora vsebovati:
V izjavi mora biti navedeno: (a) polni naziv in uradni 

naslov obeh organizacij, (b) polno ime in naziv zakonitih 
zastopnikov organizaciji, (c) namen za katerega se izja-
va podpisuje (naslov in osnovne informacije o projektu), 
(d) opis projektnih aktivnosti, ki jih bo tuja partnerska 
organizacija izvajala v okviru projekta, podatke o nosilcih 
teh aktivnosti in njihovo morebitno finančno udeležbo. 
Izjava ne sme biti starejša od treh mesecev od datuma 
prijave na javni razpis.

Izjava je lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da 
izvajalec priloži delovni prevod izjave razen za jezike, ki 
so navedeni v 8. točki tega poglavja.

Način in oblikovne značilnosti predložitve vlog:
8. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni v sloven-

skem jeziku. Izjeme so opredeljene pri zgornjih točkah 
1-3. Izjava pod točko 7 tega poglavja in priloge k vlogi so 
lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da se za omenjeno 
izjavo in za priloge, ki niso v angleškem, bosanskem, 
črnogorskem, hrvaškem ali srbskem2 jeziku, potrebno 
na ustreznem obrazcu (obrazec Delovni prevod) priložiti 
delovni prevod dokumenta.

2 Velja zgolj za besedila, ki so napisana v latinici. Za 
besedila, ki so v cirilici, je potrebno priložiti delovni prevod 
v skladu z navodili.

9. Vloga se odda v enem originalnem izvodu, ki 
je podpisana lastnoročno ali s certificiranim elektronskim 
podpisom s strani zakonitega zastopnika prijavitelja ali 
od njega pooblaščene osebe ter žigosana z uradnim 
žigom prijavitelja.

Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali na drug način.
Dodatno k originalni vlogi prijavitelj obvezno pri-

loži skenirano celotno originalno vlogo v pdf-formatu 
z vsemi prilogami v elektronski obliki na ustreznem 
elektronskem nosilcu. Kot ustrezen elektronski nosilec 
se šteje CD, DVD ali USB ključ. Elektronskega nosilca 
se prijavitelju po končanem postopku javnega razpisa 
ne vrača.

Pooblastilo zakonitega zastopnika prijavitelja za 
podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih do-
kumentov:

V primeru, da obrazce, izjave in druge priložene 
dokumente podpiše s strani zakonitega zastopnika po-
oblaščena oseba, se vlogi obvezno priloži kopija poo-
blastila, ki ne sme biti starejša od treh mesecev glede 
na datume podpisov navedenih na obrazcih, izjavah 
in ostali priloženi dokumentaciji, ki zahtevajo podpis 
zakonitega zastopnika prijavitelja ali z njegove strani 
pooblaščene osebe.

V pooblastilu mora biti navedeno: (a) polno ime in 
naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki pooblastilo 
daje, (b) polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija 
v organizaciji, (c) namen pooblastitve (d) ter, kolikor ima 
pooblastilo omejeno časovno veljavnost, obdobje za 
katero se pooblastilo daje.

7. Merila za ocenjevanje
Prag za uvrstitev projektov med kandidate za fi-

nanciranje po tem javnem razpisu, je doseganje vsaj 
70 odstotkov točk. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo na 
podlagi meril za ocenjevanje opredeljenih v javnem raz-
pisu dobili največ točk. Najvišje možno število točk za 
sklop A in B je 310, za C in D pa 300.

Komisija za vodenje postopka javnega razpisa lah-
ko predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove 
strani pooblaščeni osebi, financiranje manjšega števila 
projektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu, ko-
likor zadostno število prijavljenih projektov ne doseže 
minimalnega števila točk. Zvišanje višine financiranja 
sredstev (opredeljeno v 4. poglavju) za posamezni pro-
jekt ni mogoče.

Ocenjevanja posamezne vloge bo izvedeno po na-
slednjih merilih:

– kvaliteta vsebinske zasnove projekta: do 110 točk
– kvaliteta finančnega načrtovanja 

projekta:  do 110 točk
– trajnost rezultatov projekta:  do 40 točk
– sklop A in B: druga merila opredeljena 

v obrazcu Merila za ocenjevanje: do 50 točk
– sklop C in D: druga merila opredeljena 

v obrazcu Merila za ocenjevanje: do 40 točk

8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opre-
mljenost vlog

Rok za oddajo vlog je 20. februar 2014. Vloge 
morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje 
zadeve Republike Slovenije, Sektor za izvajanje medna-
rodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč, 
Prešernova cesta 25, 1000 Ljub ljana. Vloga se lahko 
vloži osebno ali po pošti. Osebno se vloge lahko oddajo 
v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt 
Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od 
ponedeljka do petka, med 8. in 15. uro. Vloga poslana 
po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporo-
čeno zadnji dan roka (poštni žig 20. februar 2014).
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Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora 
izkazovati popoln naslov prijavitelja in mora biti ozna-
čena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis 
za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, 
spodbujanja razvoja nevladnih organizacij in ozavešča-
nja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju« 
št. 5107-27/2013/4, kot je razvidno iz obrazca št. 3.

9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 25. februarja 2014 ob 

10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 
25a, 1000 Ljub ljana.

Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo imenuje mi-
nister za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblašče-
na oseba. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost 
in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi 
zahtevani dokumenti.

V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, lahko 
komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja, prijavitelje 
pisno pozove k dopolnitvi vloge3. Rok dopolnitve predpi-
še komisija, vendar ne sme biti daljši od 15 dni.

3 Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim odstav-
kom zavržejo.

odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. 
Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvu v roku 8 dni od 
prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za 
zunanje zadeve s sklepom, v roku 15 dni. Sklep, s kate-
rim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena 
pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih 
vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem.

Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja 
in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je ob-
javljena razpisna dokumentacija.

11. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu, 

sklene pogodbe o financiranju. Izbrani izvajalec se mora 
na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 
8 dni od prejema obvestila o izboru. V nasprotnem pri-
meru se šteje, da je izbrani izvajalec odstopil od svoje 
vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na 
javni razpis.

Izbranim izvajalcem se lahko s pogodbo dolo-
či predplačilo v višini do 30 % predvidenih izplačil skla-
dno s 3. točko prvega odstavka 27. člena Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13).

Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim iz-
vajalcem pred podpisom pogodbe odpravi morebitne 
manjše nepravilnosti v projektni dokumentaciji oziroma 
pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posame-
znih aktivnosti v projektu, ki pa v nobenem primeru ne 
vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino razpi-
sanih sredstev.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim iz-
vajalcem za sklop D, pred podpisom pogodbe dodatno 
opredeli način sodelovanja pri organizaciji in izvedbi 
osrednjega (letnega) dogodka Slovenski razvojni dnevi, 
kar pa v nobenem primeru ne vpliva na vsebino izbra-
nega projekta ali višino razpisanih sredstev.

12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani ministrstva http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom 
»Javni razpisi«. V tiskani obliki se lahko dokumentacija 
pridobi vsak delavnik med 10. in 14. uro, s predhodnim 
naročilom na e-naslov: razvoj.mzz@gov.si, na naslovu 
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljub ljana.

Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zve-
zi z javnim razpisom in pripravo popolne vloge je potreb-
no nasloviti na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si. 
Zaprosila in vprašanja se na navedeni naslov posredu-
jejo najkasneje do 18. februarja 2014. Po tem datumu 
ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli 
odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se 
bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani mini-
strstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Št. 094-1/2014 Ob-1048/14

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slove-
nije na področju šolstva, na podlagi 7. člena Zakona 
o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva 
(Uradni list RS, št. 56/94) ter 2. člena Pravilnika o delu 
Odbora za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva 
št. 0070-106/2010 z dne 6. 1. 2011, objavlja

javni razpis
nagrad Republike Slovenije  

na področju šolstva za leto 2014
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje na-

grad Republike Slovenije na področju šolstva (v nada-
ljevanju: odbor).

Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih 

v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji);
– ki niso vložene v roku in na način, kot je določeno 

v 4. in 8. poglavju javnega razpisa;
– ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženih obraz-

cev: razpisni obrazec – vsebinska zasnova projekta 
(obrazec št. 1) in razpisni obrazec – finančna konstrukci-
ja projekta (obrazec št. 2), kot je določeno v 1. in 2. točki 
6. poglavja javnega razpisa;

– (velja za sklop A in B) ki jim že ob prijavi na razpis 
manjkajo več kot dve obvezni sestavini popolne vloge, 
ki so določene v 3., 4., 5., 6. in 7. točki 6. poglavja jav-
nega razpisa;

– (velja za sklop C in D) ki jim že ob prijavi na razpis 
manjkajo več kot dve obvezni sestavini popolne vloge, 
ki so določene v 3., 4., 5. in 6. točki 6. poglavja javnega 
razpisa;

– ki niso v napisane v slovenskem jeziku, kot je 
določeno v 6. poglavju javnega razpisa;

– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 6. po-
glavja javnega razpisa;

– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku 
za dopolnitev vloge.

Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog pro-

jekta ni skladen z vsebinskimi področji iz 3. poglavja 
javnega razpisa. Komisija lahko tako vlogo izloči iz na-
daljnjega ocenjevanja;

– (velja za sklop A in B) za katere je komisija ugo-
tovila, da se predlog projekta ne izvaja v ciljnih državah 
ali da predlog projekta predvideva večinsko izvajanje 
v Republiki Sloveniji. Komisija lahko tako vlogo izloči iz 
nadaljnjega ocenjevanja;

– ki jih komisija ni ocenila z zadostnim številom 
točk.

O zavrženih, izbranih in zavrnjenih vlogah odloči 
s sklepom minister za zunanje zadeve ali z njegove 
strani pooblaščena oseba, na podlagi predloga komisije.

10. Način in rok, v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno ob-
veščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja 
vlog.

Minister za zunanje zadeve ali z njegove strani poo-
blaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah 
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2. Predmet javnega razpisa: nagrade Republike 
Slovenije na področju šolstva (v nadaljevanju: nagrade).

3. Splošno o nagradah:
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji 

in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke 
h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju 
organizacije vzgojnoizobraževalnega procesa, za uve-
ljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in hu-
manizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih 
vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in 
pravne osebe. Predlagatelji ne morejo predlagati pode-
litve posmrtne nagrade.

Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupi-
na, zavod ali druga organizacija s področja predšolske 
vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glas-
benega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in 
mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, 
izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, di-
jaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov ma-
džarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, 
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji 
in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega 
jezika in kulture za Slovence po svetu.

Odbor bo podelil največ 11 nagrad, od tega največ 
6 za življenjsko delo. Posameznik, skupina, zavod ali 
druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat. 
Oseba, ki je bila že nagrajena kot član skupine, je lahko 
nagrajena tudi kot posameznik, vendar za druge poseb-
ne dosežke oziroma življenjsko delo.

Nagrajeni so lahko posamezniki (-ice), skupine, za-
vodi ali druge organizacije, če na posameznem področju 
delujejo najmanj 10 let.

Posameznik (-ica) je lahko nagrajen (-a) za življenj-
sko delo, če je na posameznem področju deloval (-a) 
najmanj 30 let.

Nagrade ne more prejeti učbenik, časopis ali revija, 
ampak le njihov avtor oziroma urednik, uredništvo.

4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje 

in izobraževanja se lahko podeli kandidatu, če njegovi 
učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nad-
povprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na do-
mačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega nadpovprečne 
rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu, 
strokovnem ali znanstveno-raziskovalnem delu ali če 
se je vidno uveljavil na področju dodiplomskega, podi-
plomskega izobraževanja oziroma stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja učiteljev oziroma vzgojiteljev.

4.2. Nagrada za izjemne dosežke v vzgoji in izobra-
ževanju se lahko podeli:

– če je kandidat dosegel v šolski praksi oziroma pri 
organiziranju in razvoju na področju vzgoje in izobra-
ževanja nadpovprečne, tudi v javnosti prepoznane in 
potrjene rezultate,

– če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in 
objavil vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika oce-
nila kot izjemno kakovostnega in izvirnega oziroma 
je pripravil več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno 
ocenjeni in so se širše uveljavili na področju vzgoje in 
izobraževanja,

– če je kandidat v zadnjih petih letih napisal in ob-
javil vsaj eno izvirno znanstveno delo s področja vzgoje 
in izobraževanja, ki je pomembno prispevalo k razvoju 
vzgoje in izobraževanja.

5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata (-ke), naslov stalnega 

bivališča, izobrazbo in zaposlitev,

– ime in priimek kandidatov (-tk), naslove stalnih 
bivališč, izobrazbo in zaposlitev, če gre za skupino po-
sameznikov,

– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natan-
čen opis dejavnosti,

– pisna vsebinska utemeljitev (1-3 tipkane strani) 
z dokazili,

– osnovni podatki o predlagatelju.
6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga upošteva in 

v njem navede:
– kako je kandidat (-ka) zaznamoval (-a) področje 

vzgoje in izobraževanja na katerem deluje ali je deloval;
– kako se projekt, učbenik, prizadevanje kandidata 

odraža v praksi oziroma kakšen je odziv iz prakse in 
okolja;

– skrajšano bibliografijo kandidata (-ke) na največ 
dveh straneh s prikazano vsebino petih najpomembnej-
ših del, tiskani izpis COBISS ni potreben.

Priloge naj vsebujejo le tisto, kar lahko vsebinsko 
podkrepi utemeljitev. Predlog naj vsebuje več mnenj 
o kandidatu (-ki). Predlagatelj ne more predlagati sebe 
oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem de-
luje. Pri prijavah za nagrado organizaciji odbor pričakuje, 
da bodo v predlogu opisane dejavnosti organizacije, ki 
ne sodijo med redne delovne naloge.

7. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na 
spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport http://www.mizs.gov.si/. Dodatne informacije do-
bite pri Rosandi Lenart (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport), tel. 01/400-53-70, e-pošta: rosan-
da.lenart@gov.si.

8. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predla-
gatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in 
z označbo pošiljatelja na naslov Ministrstvo za izobraže-
vanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis za nagrade na 
področju šolstva«. Predloge ne glede na način dostave 
sprejemamo do petka, 23. 5. 2014 do 13. ure.

Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne 
bo odpiral in bodo zavržene.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-1044/14

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 14/13 popr.), 66.b člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 
– ZDoh-2L; v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju 
prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list 
RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z od-
ločbo št. 3600-3/2013-2 z dne 22. 11. 2013 potrjenega 
Programa Energetike Ljub ljana za doseganje prihrankov 
energije pri končnih odjemalcih v letu 2014 ter Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 
in 03/13), Javno podjetje Energetike Ljub ljana, d.o.o. (v 
nadaljevanju: sofinancer), objavlja

javni razpis
za nepovratne finančne spodbude za ukrepe  

v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah 
in podjetnikih v letu 2014  
URE-SUB_PO-SP_2014/01

1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovra-
tne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa 
in v skladu uredbo: Javno podjetje Energetika Ljub ljana, 
d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljub ljana.
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2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: 
prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 
22/10 in 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L; 
v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihran-
kov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, 
št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. po-
glavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 03/13); v nadaljevanju: Pravilnik 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in 
rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 
25/09 in 58/12; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), 
Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna 
pomoč« (št. priglasitve SA.34281(2012/X)), shema »de 
minimis«, »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije – svetovalne storitve (št. pri-
glasitve M001-5186773-2007) in Program Energetike 
Ljub ljana za doseganje prihrankov energije pri končnih 
odjemalcih za leto 2014, potrjen s strani Eko sklada, j.s. 
z odločbo št. 3600-3/2013-2 z dne 22. 11. 2013.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne 

spodbude pravnim osebam in samostojnim podjetnikom 
za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo pri-
hranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem 
območju Mestne občine Ljub ljana, Občine Brezovica, 
Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljub-
ljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in 
Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:

2A – vgradnja novih kotlov v obstoječih kotlovnicah 
na ZP

2B – vgradnja novih toplotnih postaj za ogrevanje 
in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenjajo dotra-
jane toplotne postaje

3 – vgradnja kotlov na zemeljski plin z visokim iz-
koristkom ob istočasni priključitvi na sistem distribucije 
plina

4 – vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sis-
tem daljinskega ogrevanja in z izgradnjo priključnega 
vročevoda

7 – vgradnja plinske toplotne črpalke
Predmet javnega razpisa so tudi nepovratne finanč-

ne spodbude pravnim osebam in samostojnim podjetni-
kom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo 
prihranke energije pri končnih odjemalcih na geograf-
skem območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe:

5 – uvedba sistema za upravljanje z energijo (ener-
getski management)

6 – izdelava energetskega pregleda
8 – izvedba programov s področja informiranja in 

ozaveščanja
4. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne 

spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, 
znaša 203.995,02 EUR.

Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih 
pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije – regionalna pomoč« (št. pri-
glasitve SA.34281(2012/X)) za ukrepe od 2A, 2B, 3, 4 5 
in 7 ter sheme »de minimis«, »Spodbujanje učinkovite 
rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – sveto-
valne storitve (št. priglasitve M001-5186773-2007) za 
ukrepa 6 in 8.

5. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih 

spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in 

podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in name-
ravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite 
rabe in obnovljive vire energije.

V primeru pogodbenega financiranja1 investicije je 
prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju nasle-
dnjih pogojev:

1 Pogodb eno zagotavljanje prihranka energije je po-
godbeni odnos med izvajalcem in naročnikom, ki vključuje 
naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih 
rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izva-
jalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih 
prihrankih stroškov za energijo.

– sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj 
za dobo 10 let) o zagotavljanju prihrankov energije ali 
oskrbi z energijo med pogodbenima strankama;

– ekonomski izračun, predstavljen v ID, mora biti 
izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja sofi-
nanciranja. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani 
obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstav-
nika naročnika.

Drugi pogoji glede upravičenosti za kandidiranje na 
razpisu so objavljeni v razpisni dokumentaciji.

6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: upra-
vičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu, lahko pridobijo 
pravico do nepovratne finančne spodbude za nove na-
ložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi 
pod pogoji kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

7. Višina nepovratne finančne spodbude in rok za 
izvedbo

Skupna višina nepovratne finančne spodbude 
v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega 
ukrepa lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upra-
vičenih stroškov investicije največ do:

– 30 odstotkov za velika podjetja,
– 40 odstotkov za srednja podjetja ter
– 50 odstotkov za mikro in mala podjetja.
Ne glede na velikost podjetja in ostale navedbe 

v prejšnjem odstavku, višina nepovratne finančne spod-
bude ne sme presegati 0,047 EUR na kWh enoletnega 
prihranka energije, ki ga izvedba posameznega ukrepa 
prinese. Način določitve nepovratne finančne spodbude 
je za vse ukrepe (upravičene namene) enak/enoten.

Prihranek energije se izračuna na način, ki je nave-
den v razpisni dokumentaciji.

Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev od skleni-
tve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne 
spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha.

8. Način prijave
Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki 

sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne doku-
mentacije in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti odda-
na v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena 
tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepra-
vilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na 
odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju.

Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: 
Energetika Ljub ljana, URE in OVE, Verovškova 62, 1000 
Ljub ljana.

Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo 
odpirale po zaporedju prejema. Datum prvega odpiranja 
je 21. 1. 2014 nato pa vsak torek do objave zaključka 
javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 6. 2014, ko 
bo zadnje odpiranje vlog.

Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse 
pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na 
način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji 
delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 
14. ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja 
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kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog 
oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju raz-
deljena vsa razpisana sredstva.

9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spod-
bud: nepovratna finančna spodbuda bo izplačana pre-
jemniku na podlagi sklenjene pogodbe za ukrepe, izve-
dene v skladu s pogoji javnega razpisa po predložitvi 
ustrezne dokumentacije na način, kot je opisano v raz-
pisni dokumentaciji.

10. Rok prijave: vlagatelji se lahko prijavijo na javni 
razpis od naslednje dne od objave razpisa v Uradnem 
listu dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 
17. 6. 2014.

11. Razpisna dokumentacija in dodatne informa-
cije

Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije 
o razpisu lahko naročite s pisnim zahtevkom, poslanim 
na naslov: Energetika Ljub ljana, oddelek URE in OVE, 
Verovškova 62, 1000 Ljub ljana ali na e-naslov ucinko-
vita.raba.energije@energetika-lj.si, do objave zaključka 
javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija, odgovori na vprašanja in 
druga obvestila v zvezi z razpisom bodo objavljeni na 
spletni strani sofinancerja, www.energetika-lj.si.

Energetika Ljub ljana, d.o.o.

 Ob-1046/14

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, 1000 Ljub ljana, na podlagi 19. člena 
Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 
– UPB2, 83/12), 29. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12) ter skladno z določili Uredbe 
o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo  

nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za bla-

govne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub ljana, 
tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47, e.naslov: 
info@zrsbr.si.

2. Predmet javnega razpisa: oddaja skladiščnih 
prostorov na naslovu: Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 
Koper.

3. Vrsta nepremičnine: skladiščni prostori, v izmeri 
519 m2. Objekt leži na parc. št. 1535/4, k.o. Koper.

4. Ponudnik mora ponuditi ceno najema v ………..€ 
za m2 mesečno, brez vključenega DDV-ja. Z najugodnej-
šim ponudnikom se bo sklenila pogodba za obdobje 
10 let z možnostjo podaljšanja pogodbe.

5. Ponudnik se poleg najemnine zavezuje plače-
vati tudi:

– obratovalne stroške,
– stroške tekočega vzdrževanja,
– stroške nadomestila za uporabo stavbnega ze-

mljišča,
– ostale stroške, ki odpadejo na predmet najema.
6. Varščina za resnost ponudbe:
Ponudnik je dolžan ob predložitvi ponud-

be vplačati varščino v višini 3.000,00 EUR na ene-
ga od transakcijskih računov naročnika: BA-CA 
Ljub ljana, št. 29000-0055148819 ali Banka Koper, 
št. 10100-0039157343.

Položena varščina se neizbranim ponudnikom vrne 
brezobrestno v roku 15 dni po izdaji sklepa o izbiri naju-

godnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik mora pogodbo 
podpisati v roku 8 dni od njenega prejema.

Izbranemu ponudniku se položena varščina vrne po 
prejemu bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. V nasprotnem primeru se varščino zadrži.

7. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obve-
znosti: kot garancijo za redno izpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti je izbrani ponudnik dolžan v roku 15 dni od 
podpisa pogodbe naročniku dostaviti bančno garancijo 
v višini 15.000,00 EUR, ki mora veljati najmanj eno leto. 
Veljavnost bančne garancije je izbrani ponudnik dolžan 
podaljševati vsako leto, vsaj 10 dni pred zapadlostjo, 
vse do izteka pogodbenega roka.

8. Način in rok plačila: mesečne najemnine se pla-
čujejo vnaprej, in sicer na zadnji dan tekočega meseca 
za prihodnji mesec.

9. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 031/633-602.

10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe je potreb-
no predložiti na Zavod Republike Slovenije za blagovne 
rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 
5. 2. 2014, do 9. ure. Ponudba se označi: »Ponudba 
za najem skladiščnih prostorov v Kopru – Ne odpiraj«.

11. Naročnik je dolžan pred podpisom pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k njeni sklenitvi.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da, ne glede na 
ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posle-
dic zase, ne izbere nobenega od ponudnikov in kadar-
koli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnine.

13. Ponudbi je potrebno priložiti:
– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična ose-

ba,
– potrdilo o plačilu varščine.
14. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do 

izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani 
naročnika, www.zrsbr.si.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 834/13 Ob-1049/14

Socialna zbornica Slovenije na podlagi sedme 
alinee drugega odstavka in tretje alinee tretjega od-
stavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
122/07 Odl. US:U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre in 62/10 
– ZUPJS, 57/12), 8. člena Pravilnika o načrtovanju, 
spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na 
področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 117/03) 
objavlja

javni razpis
za pridobitev licence za supervizorja  

v socialnem varstvu
1. Naročnik: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarje-

va 2, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: zbornica).
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev licence super-

vizorja v socialnem varstvu.
Namen razpisa je s podelitvijo licenc supervizorja 

v socialnem varstvu vzpostaviti mrežo ustrezno strokov-
no usposobljenih supervizorjev za izvajanje supervizije 
strokovnega dela na področju socialnega varstva ter 
javna objava liste supervizorjev.

3. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci supervizi-

je, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. zaključen verificiran program za supervizorja; 

ali pridobljen naziv supervizor v eni od terapevtskih šol; 
ali stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
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usposabljanje iz znanj za delo supervizorja po pridoblje-
ni ustrezni strokovni izobrazbi v obsegu vsaj 270 ur – 80 
ur teorije in 190 ur izkustvenega učenja za supervizorja;

2. opravljen strokovni izpit za delo v socialnem 
varstvu;

3. vsaj 8 let strokovnega dela z ljudmi;
4. zagotovljena supervizija ali metasupervizija ali 

intervizija za supervizijsko prakso.
Vlagatelji morajo vlogi priložiti ustrezno dokumen-

tacijo, s katero izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz prej-
šnjega odstavka, kot izhaja iz 6. točke predmetnega 
javnega razpisa.

4. Rok in način oddaje vlog
Kandidati pošljejo vloge priporočeno po pošti naj-

kasneje do ponedeljka, 17. 2. 2014 do 24. ure, v zaprti 
kuverti na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Koseška 
cesta 8, 1000 Ljub ljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Pri-
java na javni razpis za pridobitev licence supervizorja 
v socialnem varstvu« v levem zgornjem kotu na naslovni 
strani kuverte ter s polnim nazivom in naslovom vlaga-
telja na hrbtni strani kuverte.

V enako označeni zaprti kuverti, kot navedeno 
v prejšnjem odstavku, lahko vlagatelji oddajo vloge tudi 
osebno na zgoraj navedenem naslovu, v tajništvu zbor-
nice, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, vendar najka-
sneje do ponedeljka, 17. 2. 2014 do 14. ure.

Vsak vlagatelj mora svojo vlogo na razpis posredo-
vati v posebni in pravilno opremljeni kuverti.

Nepravilno opremljene in nepravočasno oddane 
kuverte oziroma vloge bodo izločene, ne bodo upošteva-
ne v nadaljnjem postopku ter bodo vrnjene vlagateljem. 
Pravilno opremljene ter pravočasno in pravilno oddane 
vloge so vloge, opremljene in oddane v skladu s prvim, 
drugim in tretjim odstavkom 4. točke tega razpisa.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji 
javnega razpisa in merili za ocenjevanje.

5. Odpiranje in preverjanje formalne popolnosti vlog
Postopek izbire (odpiranje in ocenjevanje vlog) bo 

vodila tričlanska razpisna komisija (v nadaljevanju: ko-
misija), imenovana skladno s Statutom Socialne zbor-
nice Slovenije.

Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih zbornice, 
Koseška cesta 8, 1000 Ljub ljana, v četrtek, 20. 2. 2014, 
s pričetkom ob 9. uri. Odpiranje ne bo javno.

Razpisna komisija bo na odpiranju vlog najprej pre-
verila formalno popolnost predloženih vlog. Odpirale se 
bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in 
označene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so 
bile predložene.

Vlagatelji, ki bodo posredovali formalno nepopolno 
vlogo, bodo v roku 8 (osem) dni od zaključka odpiranja 
vlog pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene 
skladno s pozivom in predmetnim razpisom ter oddane 
oziroma dostavljene v pozivu k dopolnitvi v navedenem 
roku, bodo zavržene.

6. Popolna vloga
Formalno popolna vloga mora vsebovati:
a) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-1 iz katerega so 

razvidni podatki:
– izobrazba; dodatna znanja; delovne izkušnje pri 

delu z ljudmi; področja dela, za katera je kandidat pripra-
vljen izvajati supervizijo; izvajanje supervizije v zadnjih 
petih letih; drugi podatki za potrebe evidence zbornice;

– dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo iz 
3. točke tega razpisa;

– predstavitev lastnega koncepta supervizije.
b) izpolnjen obrazec Obr. SZS SU-2.
Vloga mora biti pripravljena in izpolnjena izključno 

na obrazcih Prijava na javni razpis za pridobitev licence 

supervizorja v socialnem varstvu (Obr. SZS SU-1, Obr. 
SZS SU-2), ki so priloga in del razpisne dokumentacije 
ter mora vsebovati vse priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji.

Vloga je formalno popolna, če so vsi zahtevani do-
kumenti oziroma podatki predloženi in izpolnjeni skladno 
z razpisno dokumentacijo oziroma navodili za izpolnje-
vanje vloge.

V vlogi mora biti jasno predstavljeno področje su-
pervizije strokovnega dela.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev morajo biti prilo-
žena v izvirniku oziroma v notarsko ali upravno overjeni 
kopiji.

Obrazci Obr. SZS SU-1 in Obr. SZS SU-2 morajo 
biti opremljeni z lastnoročnim podpisom kandidata.

7. Ocenjevanje vlog
Razpisna komisija bo ocenjevala le pravilno ozna-

čene, pravočasno oddane in formalno popolne vloge.
V prvi fazi ocenjevanja bo razpisna komisija preve-

rila upravičenost kandidatov oziroma izpolnjevanje po-
gojev za kandidiranje na javnem razpisu, ki so določeni 
v 3. točki predmetnega javnega razpisa.

Kolikor iz predloženih dokumentov ne bo razvidno 
izpolnjevanje pogojev, bo strokovna komisija vlagatelja 
pisno pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolni.

Če bo razpisna komisija ugotovila, da vlagatelj ne 
izpolnjuje pogojev javnega razpisa, bo takšna vloga 
zavržena.

V nadaljnji postopek ocenjevanja na podlagi meril 
za izbor se bodo uvrstile le vloge, ki bodo izpolnjevale 
vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.

8. Merila za izbor
Razpisna komisija bo formalno popolne vloge, ki 

izpolnjujejo pogoje razpisa, ocenila na podlagi nasle-
dnjih meril:

Merila za izbor Maksimalno 
št. točk

1

strokovne izkušnje za delo 
z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje v večji meri (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk) 10

2

jasnost ciljev koncepta 
supervizije:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk) 10

3

vsebinski koncept supervizije:
– izpolnjuje v celoti (10 točk)
– izpolnjuje v večji meri (5 točk)
– ne izpolnjuje (0 točk) 10
Skupaj število točk 30

8.1. Podrobnejše obrazložitev meril
1. Strokovne izkušnje za delo z ljudmi:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev stro-

kovnih referenc za strokovno delo z ljudmi – vsaj 8 let 
strokovnega dela z ljudmi, izkustveno učenje s poznava-
njem različnih oblik supervizije, sodelovanje pri izvedbi 
izobraževanj na področju supervizije in objave strokov-
nih prispevkov (10 točk);

– izpolnjuje v večji meri – zadovoljiva predsta-
vitev strokovnih referenc – vsaj 8 let strokovnega dela 
z ljudmi, razvidno izkustveno učenje v različnih oblikah 
supervizije (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev stro-
kovnih referenc – manj kot 8 let strokovnega dela z lju-
dmi, neaktivnost na področju supervizije (0 točk).
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2. Jasnost ciljev koncepta supervizije:
– izpolnjuje v celoti – jasna opredelitev najmanj 4 

ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika o načr-
tovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na področju 
socialnega varstva (10 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva opredelitev manj 
kot 3 ciljev supervizije določenih v 4. členu Pravilnika 
o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije na 
področju socialnega varstva (0 točk).

3. Ustreznost vsebinskega koncepta supervizje:
– izpolnjuje v celoti – celovita predstavitev vse-

binskega koncepta supervizije s predstavitvijo najmanj 
štirih ciljev supervizije ter pričakovane vplive supervizije 
na supervizante in njihovo delo, določenih v 4. členu 
Pravilnika o načrtovanju ter vizijo prispevka supervizije 
k razvoju socialnega varstva (10 točk);

– izpolnjuje v večji meri – zadovoljiva predstavi-
tev vsebinskega koncepta supervizije s predstavitvijo 
najmanj dveh ciljev supervizije ter možnih učinkov na 
supervizante ter njihovo delo, določenih v 4. členu Pra-
vilnika o načrtovanju brez vizije prispevka supervizije 
k razvoju področja socialnega varstva (5 točk);

– ne izpolnjuje – pomanjkljiva predstavitev kon-
cepta supervizije v celoti (0 točk).

V predlog za podelitev licence supervizorja v soci-
alnem varstvu se bodo uvrstile le vloge, ki bodo dose-
gle najmanj 20 točk, vendar pri prvem merilu in tretjem 
merilu vsaj 5 točk ter pri drugem merilu 10 točk. Kolikor 
kandidat pri enem od meril doseže 0 točk, se njegova 
vloga zavrne.

8.2. Obvestilo o izidu javnega razpisa in podelitev 
licence

Razpisna komisija bo na podlagi rezultatov ocenje-
vanja do 30. 6. 2014 oblikovala Predlog kandidatov za 
podelitev licence supervizorja v socialnem varstvu ter ga 
skupaj s popolnimi in strokovno dokumentiranimi vloga-
mi predložila Upravni odbor SZS v odločanje, ki ob izpol-
njevanju vseh razpisnih pogojev in meril razpisa za izbor 
oziroma podelitev licence izda Sklep o podelitvi licence 
supervizorja v socialnem varstvu. V nasprotnem primeru 
Upravni odbor SZS izda Sklep o zavrnitvi vloge, v kate-
rem pojasni razloge za zavrnitev. Zbornica javno objavi 
Listo supervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2014.

O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni pisno naj-
kasneje do 30. 6. 2014, s pisnim Sklepom, izid razpisa 
bo objavljen tudi na spletni strani zbornice: www.szslo.si.

8.3. Pravno varstvo
Zoper Sklep, izdan v okviru predmetnega razpisa, 

lahko kandidat v roku 15 dni od prejema Sklepa pri zbor-
nici vloži pritožbo. V pritožbi je potrebno natančno nave-
sti razloge, zaradi katerih izpodbija Sklep. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti pogoji in merila za ocenjevanje vlog.

O pritožbah zoper Sklepe odloča Strokovni svet 
SZS, v 30 dneh od prejema pritožbe. Zoper Sklep Stro-
kovnega sveta SZS ni pritožbe.

9. Podelitev licence supervizorja v socialnem var-
stvu

Na podlagi predmetnega razpisa izbranim kandi-
datom bo izdan Sklep o podelitvi licence supervizorja 
v socialnem varstvu.

Licenca se podeljuje do preklica.
Socialna zbornica Slovenije bo javno objavila Listo 

supervizorjev z licenco najkasneje do 30. 6. 2014.
10. Razpisna dokumentacija
Obrazci, ki so del te razpisne dokumentacije, so 

v roku za prijavo na predmetni razpis objavljeni in dosto-
pni na spletni strani zbornice: www.szslo.si.

Informacije o razpisu in izpolnjevanju razpisne 
dokumentacije lahko prijavitelji v času teka roka za 

oddajo vlog na javni razpis pridobijo na sedežu zbor-
nice, pri kontaktni osebi mag. Urški Borišek Grošelj, 
na tel. 01/292-73-14, urska.borisek@szslo.si, vsak de-
lovni dan od 8. do 15. ure in pri mag. Tei Smonker, na 
tel. 01/292-73-15, tea.smonker@szslo.si.

Razpisna dokumentacija za javni razpis vsebuje:
1. Prijavne obrazce in obvezne priloge:
– Obr.: SZS SU-1: Vloga na razpis za pridobitev 

licence supervizorja v socialnem varstvu
Priloga 1. Dokazila (A 3., 4., 5)
Priloga 2: Strokovne reference (A 6)
Priloga 3: Predstavitev koncepta supervizije 

(B 3).
– Obr.: SZS SU-2: Izjava vlagatelja.
2. Navodila za izpolnjevanje vloge.

Socialna zbornica Slovenije

Št. 36/2014 Ob-1042/14

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, 
v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 35. do 39. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 
in 24/13) in Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/2012) ob-
javlja

razpis za javno zbiranje ponudb
za oddajo lokacij na zemljiščih v lasti  

in upravljanju Mestne občine Velenje, za namen 
pridobivanja pravice postavitve objektov  
za izvajanje velikega in malega zunanjega 

oglaševanja v najem
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega zbi-

ranja ponudb je oddaja posameznih sklopov lokacij na 
zemljiščih v lasti in upravljanju Mestne občine Velenje, 
za namen pridobivanja pravice za postavitev objektov 
za izvajanje velikega in malega zunanjega oglaševanja 
v najem najboljšim ponudnikom. Na površinah bodo 
postavljeni objekti velikega in malega zunanjega ogla-
ševanja v dimenzijah skladnih z definicijami v Odloku 
o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 11/12).

II. Lastnik oziroma najemodajalec: Mestna občina 
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

III. Sklopi oglasnih lokacij
Predmet oddaje v najem so štirje sklopi oglasnih 

lokacij, prikazani na karti oglasnih lokacij, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. Vsak posamezni sklop je 
samostojen predmet najema. Sklopi oglasnih lokacij 
so sestavljeni iz posameznih delov površin na nasle-
dnjih zemljiščih v lasti in upravljanju Mestne občine 
Velenje:

Sklop 1 – Veliko zunanje oglaševanje
Sklop 1a – mesto vzhodno od Kidričeve ceste
Lokacije na parcelah št.: 689, 687/1, 696/2, 

1903/69, 794/1, 785/9, 872, 3521/1, 3193, 2801/1, 
2803/1 – vse k.o. Velenje.

Sklop 1b – mesto zahodno od Kidričeve ceste.
Lokacije na parcelah št.: 2452/1, 3305/2, 3318/4, 

2487/3, 2468/1, 2164/1, 2429/7, 3511/20 – vse k.o. 
Velenje.

Sklop 2 – Malo zunanje oglaševanje
Sklop 2a – osrednji del mesta s peš cono
Lokacije na parcelah št.: 2610/5, 2516, 2531/1, 

2610/20, 2550, 3188/16, 2523/16, 3572/1, 2531/1, 
2523/16, 2610/20, 3181 – vse k.o. Velenje
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Sklop 2b – ostali deli mesta
Lokacije na parcelah št.: 2455/7, 1863/1, 1827/7, 

2193/4, 2427/41, 2419/4, 2467/3, 266/1, 2427/20, 
2427/41, 2419/4, 2455/7, 2428/10, 619/6, 1838/1, 
704/12, 3340, 2397/193, 2471/1, 2196/1, 2176/1, 
2454/11, 2446/10, 2086/148, 3157/1, 2678/5, 2580/3, 
2429/10, 3608/9 – vse k.o. Velenje

IV. Najemnina
Letna najemnina za najem oglasnih površin na ze-

mljiščih v lasti Mestne občine Velenje je sestavljena iz 
takse in cene najema zemljišča, določene na podlagi 
ocene tržne vrednosti najemnine za predmetna plaka-
tna mesta.

Taksa za najem oglasne površine zunanjega ogla-
ševanja na zemljiščih v lasti MOV se obračuna po ve-
ljavnem Odloku o zunanjem oglaševanju v Mestni občini 
Velenje in znaša za oglasne površine velikega zunanje-
ga oglaševanja 40,2 EUR/m2/letno in za oglasne površi-
ne malega zunanjega oglaševanja 100,4 EUR/m2/letno.

Izhodiščna letna najemnina za posamezen sklop 
oglasnih lokacij znaša:

– za sklop 1a – Veliko zunanje oglaševanje (30 
oglasnih površin po cca 12 m2): 15.061 EUR,

– za sklop 1b – Veliko zunanje oglaševanje (30 
oglasnih površin po cca 12 m2): 15.061 EUR,

– za sklop 2a – Malo zunanje oglaševanje (31 ogla-
snih površin po cca 3 m2): 5.975 EUR,

– za sklop 2b – Malo zunanje oglaševanje (70 ogla-
snih površin po cca 3 m2): 15.350 EUR.

Ponudbe, katerih najemnina bo nižja od izhodiščne 
najemnine, bo naročnik izločil iz nadaljnjega postopka 
izbiranja najboljšega ponudnika.

Ponudbene cene za pridobitev pravice postavitve 
objektov in izvajanja oglaševanja v Mestni občini Velenje 
se oddajo po posameznih sklopih oglasnih lokacij 1a, 
1b, 2a in 2b, razvidnih iz Karte oglasnih lokacij, na po-
sameznih obrazcih, kot je razvidno iz Priloge 3 razpisne 
dokumentacije.

Oddaja ponudb za posamezne sklope med seboj ni 
pogojevana. Mestna občina Velenje bo med prispelimi 
ponudbami izbrala najboljšega ponudnika, za vsak sklop 
oglasnih lokacij posebej.

V. Pogoji najema
1. Lokacije na zemljiščih se oddajajo za čas petih 

let od sklenitve najemne pogodbe.
2. Zemljišča, ki so predmet tega razpisa se lahko 

uporabljajo le za oglaševanje na v tem razpisu določen 
obseg in način.

3. Najemodajalec potrebuje določeno število ogla-
snih lokacij razvidnih iz Karte oglasnih lokacij za posre-
dovanje lastnih oglasnih sporočil, oglaševanje prireditev 
v organizaciji njenih zavodov in ustanov ter s strani 
najemodajalca podprtih dogodkov, obenem pa mora za-
gotavljati oglasni prostor kot podporo referendumom in 
volitvam. V ta namen je določila stalne in občasne ogla-
sne površine za svojo rabo, ki jih bo izbrani ponudnik 
brezplačno zagotovil na svojih komercialnih oglasnih 
objektih v naslednjem obsegu:

Stalne oglasne površine Mestne občine Velenje
Najemodajalec bo na oglasnih površinah »malega 

zunanjega oglaševanja« preko celega leta uporabljala 
6 oglasnih površin in 4 oglasne površine na oglasnih 
površinah »velikega zunanjega oglaševanja«. Izbrane 
lokacije so razvidne iz Karte oglasnih lokacij. Na njih 
bo najemodajalec oglaševala poljubne vsebine po svoji 
presoji preko celega leta.

Občasne oglasne površine Mestne občine Velenje
Najemodajalec bo občasno brezplačno oglaševala 

na 15 oglasnih površinah malega zunanjega oglaševa-

nja v obsegu 35 dni oziroma 10 % časa letno na posa-
mezni oglasni površini. Lokacije so razvidne iz Karte 
oglasnih lokacij. Občasno oglaševanje na teh oglasnih 
površinah bo najemnik napovedala izbranemu ponudni-
ku 15 dni pred namestitvijo oglasnega sporočila.

V času referendumov in volitev bo izbrani ponudnik 
na teh ali enakovrednih oglasnih površinah po dogovoru 
z najemodajalcem zagotovil dodatni brezplačni oglasni 
čas v obsegu, kot ga določi Državna volilna komisija 
v Rokovniku za izvedbo volilnih opravil. Najemodajalec 
bo izbranega ponudnika obvestila o potrebah v 5 delov-
nih dneh po izidu Rokovnika za izvedbo volilnih opravil, 
za posamezne volitve ali referendum. Izbrani ponudnik 
bo oglasni material referedumov in volitev brezplačno 
namestil na izbrane lokacije.

Najemodajalec bo tiskani material svojih oglasnih 
sporočil priskrbela in plačala sama, izbrani najemnik 
pa ga bo na svoje stroške namestil v dogovorjenem 
terminu. Izbrani ponudnik bo nameščal oglasni material 
2x tedensko.

Za čas objave oglasnih sporočil najemodajalca ali 
njegovih ustanov ter za čas objave oglasnega materiala 
volitev in referendumov izbrani najemnik ne plača takse.

4. Izbrani najemnik je dolžan plačevati letno naje-
mnino v roku 15 dni od dneva izstavitve računa najemo-
dajalca. Določitev letne najemnine je bistvena sestavi-
na najemne pogodbe. Najemnina vključuje tudi plačilo 
takse.

5. Najemnik ne sme oddati predmeta najema ali 
njegovega dela v podnajem.

6. Najemnik na svoje stroške tekoče vzdržuje pred-
met najema in objekte za oglaševanje ter prevzema ob-
veznosti za zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi 
zunanjih vplivov.

7. Najemnik ne spreminja predmeta najema, če 
nima za to vnaprejšnjega pisnega soglasja najemoda-
jalca.

8. Najemnik mora pri postavitvi objektov in izvaja-
nju zunanjega oglaševanja upoštevat določila Odloka 
o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 11/2012) in ostalo veljavno zakonodajo, 
ki ureja to področje;

9. Najemnik mora sodelovati z najemodajalcem in 
mu omogočati oglaševanje za njegove potrebe in po-
trebe volitev.

VI. Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetni-

ki posamezniki ali pravne osebe, pod pogojem, da so 
državljani Republike Slovenije ali druge države članice 
Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Slove-
niji ali drugi državi članici Evropske unije. Za dokazilo 
o državljanstvu samostojnega podjetnika posameznika 
šteje izpisek iz Poslovnega registra Slovenije ali druge 
ustrezne evidence. Sedež pravne osebe se izkazuje 
z izpisom iz AJPES.

2. Na razpisu lahko sodelujejo samostojni pod-
jetniki posamezniki ali pravne osebe, ki dokažejo, da 
v zadnjih 30 dni niso imeli neporavnanih dospelih ob-
veznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON-1/P; doka-
zila za samostojne podjetnike so BON 1/SP in potrdila 
bank, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranih TRR.

3. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki so regi-
strirani za opravljanje dejavnosti oglaševanja. Ponudniki 
morajo ponudbi priložiti ustrezno dokazilo o registraciji 
za opravljanje dejavnosti (fizične osebe – potrdilo o vpi-
su v Poslovni register; pravne osebe – izpis iz AJPES).

4. Ponudnik mora obvezno vplačati varščino za 
resnost oddane ponudbe za vsak oglasni sklop posebej 
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v višini 5000 EUR, na podračun EZR Mestne občine 
Velenje, št. 01333-0100018411, z obveznim sklicem na 
št. 28 76333-7141998-17012014, najkasneje do 14. 2. 
2014. Varščina se po izteku časa določenega za ve-
ljavnosti ponudbe (90 dni od dneva oddaje ponudbe) 
v celoti vrne ponudniku. V primeru, da Mestna občina 
Velenje odstopi od razpisa oziroma ne sklene pogodbe 
za posamezen sklop lokacij z nobenim najemnikom, se 
varščina vsem ponudnikom vrne.

5. Ponudnik mora imeti na dan predložitve ponudbe 
poravnane vse morebitne obveznosti do Mestne občine 
Velenje.

6. Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

7. Potrdila in dokazila ne smejo biti starejša od 
30 dni pred dnevom, ko je ponudnik oddal ponudbo.

VII. Vsebina, način in rok oddaje ponudb
Ponudniki morajo svoje ponudbe pripravljene 

v skladu z razpisno dokumentacijo poslati v zaprti ovoj-
nici najkasneje do 17. 2. 2014 do 9. ure, na naslov: Me-
stna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z ozna-
ko: »Ne odpiraj – ponudba – ponudba za javni razpis: 
oddaja lokacij na zemljiščih v lasti in upravljanju Mestne 
občine Velenje, za namen pridobivanja pravice postavi-
tve objektov za izvajanje (označi enega!):

o Velikega zunanjega oglaševanja v najem – 
sklop 1A

o Velikega zunanjega oglaševanja v najem – 
sklop 1B

o Malega zunanjega oglaševanja v najem – sklop 
2A

o Malega zunanjega oglaševanja v najem – sklop 
2B«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni na-
slov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe 
najemodajalec ne bo upošteval.

VIII. Merila za ocenjevanje ponudb
Komisija bo izbrala najboljšega ponudnika za vsak 

posamezni sklop oglasnih lokacij. Pri izboru najboljše-
ga ponudnika za posamezen sklop oglasnih lokacij, bo 
strokovna komisija kot edino merilo upoštevala višino 
ponujene letne najemnine za najem posameznega raz-
pisanega sklopa oglasnih lokacij.

Strokovna komisija bo po opravljenem pregledu 
ocenjevala le ponudbe, ki izpolnjujejo vse razpisne po-
goje. Ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje iz razpisne 
dokumentacije in ki bo ponudil najvišjo ceno za posa-
mezen sklop oglasnih lokacij, bo za posamezen sklop 
oglasnih lokacij izbran kot najboljši in bo z njim sklenjena 
pogodba za najem posameznega sklopa lokacij.

IX. Postopek izbire najugodnejsega ponudnika
1. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne 

občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, Urad za urejanje 
prostora, soba 101, dne 17. 2. 2014 ob 10. uri. Pred-
stavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri 
odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom ozi-
roma s pooblastilom ponudnika.

2. Izbor najugodnejših ponudnikov bo opravila ko-
misija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izbo-
ru v roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

3. Kot najugodnejši ponudniki bodo izbrani tisti, ki 
bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa in bodo ocenjeni 
kot najboljši ponudniki po merilih za ocenjevanje po-
nudb.

4. Če je med prejetimi ponudbami več najboljših 
ponudb, lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe,

– opravi s ponudniki dodatna pogajanja.

5. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb 
ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe z najugodnej-
šimi ponudniki oziroma začeti postopek do sklenitve 
najemnih pogodb lahko ustavi.

X. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom pred-

meta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponu-
dniki dobijo pri Maksu Arliču in sicer najkasneje do 10. 2. 
2014, do 10. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani Mestne občine Velenje: http://www.veleje.si/prilo-
žnosti/javne objave/nepremičnine/javne dražbe, javna 
zbiranja ponudb, v pisni obliki pa v pisarni Maksa Arliča.

Mestna občina Velenje

 Ob-1045/14

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO 
in 127/06 – ZJZP) in 29. člena Odloka o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, 
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 36/08, 81/12 in 8/13) 
Občina Sežana objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne 

gospodarske javne službe dobave, postavitve, 
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave  

v Občini Sežana
1. Naziv koncedenta: Občina Sežana, Partizanska 

cesta 4, 6210 Sežana.
2. Podatki o koncesijskem aktu: Odlok o koncesiji 

za opravljanje lokalne gospodarske javne službe doba-
ve, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsve-
tljave v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 36/08, 81/12 
in 8/13).

3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za 

opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, 
postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave 
v Občini Sežana:

Koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja 
gospodarske javne službe, ki je predmet tega razpisa, 
na celotnem območju Občine Sežana in dolžnost za-
gotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo z javnimi 
dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne 
službe v skladu s predpisi in v javnem interesu.

4. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: kon-
cesijska pogodba po tem javnem razpisu se sklene 
za določen čas 20 let od dneva sklenitve koncesijske 
pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo 
v 120 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.

5. Postopek izbire koncesionarja
Koncesionar za opravljanje lokalne gospodarske 

javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izva-
janja javne razsvetljave v Občini Sežana bo izbran na 
podlagi javnega razpisa. V primeru, da koncedent ne bi 
pridobil nobene prijave na ta razpis ali bi bile vse prijave 
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se 
ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če 
z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisa-
nem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba. Kon-
cedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predme-
tnega javnega razpisa.

Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mne-
nje o najugodnejšem ponudniku bo opravila pet članska 
strokovna komisija, ki jo je imenoval župan z odločbo 
št. 351-54/2007-36. V imenu koncedenta bo odločila 
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o izboru koncesionarja občinska uprava Občine Sežana 
z upravno odločbo.

Koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev 
iz odloka, javnega razpisa in te razpisne dokumentacije 
za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral 
enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev – skupna 
prijava, ki bo prejel skupno najvišje število točk, dose-
ženih po naslednjih merilih za izbor.

Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če 
v roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do skle-
nitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani 
koncesionarja.

6. Merila za izbor koncesionarja
Merila za izbor koncesionarja so:
– cena (faktor iz zadnjega odstavka 24. člena odlo-

ka, ki je nižji od izhodiščnega 0,8),
– znesek investicije, ki ga pokrije koncedent, in se 

ne pokriva iz prihrankov,
– druge ekonomske ugodnosti ponudbe (investici-

je koncesionarja v novo javno razsvetljavo, brezplačna 
postavitev dec. okrasitev mesta ...),

– reference ponudnika s področja gradenj in vzdr-
ževanja razsvetljave,

– odzivni čas,
– trajanje odprave napake.
Podrobnejši način ocenjevanja in vrednotenja prijav 

po navedenih merilih, je opredeljen v razpisni dokumen-
taciji.

7. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in 

sprejemljiva ter bo vsebovala vse, v tem razpisu in raz-
pisni dokumentaciji zahtevane podatke in dokumente. 
Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, 
mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več 
oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega 
izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in nji-
hova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja 
ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo kon-
cedent sklenil koncesijsko pogodbo.

Podrobnejša določila glede vsebine ponudbe, se-
stavine potrebne dokumentacije in dokazil so določena 
v razpisni dokumentaciji. Pogoji za oddajo skupne prija-
ve so določeni v razpisni dokumentaciji. Prijava mora biti 
pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo

8. Sposobnost prijavitelja:
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni 

razpis) mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje po-
trebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim 
zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti 
mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane 
dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu 
ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …) in

– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za 
opravljanje dejavnosti,

– da je finančno in poslovno usposobljen, kar do-
kazuje s tem, da je imel v zadnjih 6 mesecih vse obve-
znosti poravnane (t.j. v zadnjih 6 mesecih mora pravna 
oseba imeti neporavnane obveznosti 0 dni), da v zadnjih 
treh letih ni imel blokiranega nobenega transakcijskega 
računa, da je imel v zadnjem letu najmanj 100.000 EUR 
čistega letnega prihodka, in da razpolaga z ustreznimi 
lastnimi finančnimi viri za izvedbo investicije oziroma 
kreditnim pismom banke za pokrivanje investicije,

– prijavitelj mora razpolagati z zadostnimi kadro-
vskimi zmogljivostmi, ki omogočajo izvedbo koncesijske 
pogodbe,

– prijavitelj mora predložiti dokazila o izvedbi refe-
renčnih projektov s področja zagotavljanja prihrankov 

energije na področju cestne razsvetljave ali gradnje 
razsvetljave z vgrajenimi elementi inteligentne varčne 
cestne razsvetljave v višini najmanj 200.000 EUR v za-
dnjih dveh letih pred objavo razpisa,

– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo 
(sposobnost) določene z veljavno zakonodajo in razpi-
sno dokumentacijo.

Ostali pogoji in način dokazovanja izpolnjevanja 
pogojev za opravljanje javne službe (izbiro prijave) so 
določeni v razpisni dokumentaciji.

9. Zavarovanje za resnost ponudbe
Prijavitelj je dolžan za resnost prijave na javnem 

razpisu, predložiti koncedentu bianko menico ter me-
nično izjavo, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje 
menice. Garancijo za resnost prijave (menico) konce-
dent/naročnik unovči, če prijavitelj:

– po odpiranju prijav svojo prijavo umakne,
– ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe,
– po sklenitvi pogodbe naročniku ne predloži ali 

zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti.

Garancijo za resnost prijave koncedent unov-
či pod pogoji iz prejšnjega odstavka, in sicer v višini 
20.000 EUR.

10. Način, mesto in rok za prevzem razpisne do-
kumentacije

Razpisna dokumentacija (obrazci) je objavljena na 
spletnih straneh Občine Sežana.

Celotno razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji 
zahtevajo osebno ali po pošti do vključno 21. 2. 2014, 
do 11. ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 11. uro, 
na naslovu: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 
Sežana, v sprejemni pisarni.

Prijavitelji pred prevzemom razpisne dokumentacije 
lahko vanjo vpogledajo na prej navedenem naslovu.

Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno dokumentacijo 
prejeti po elektronski pošti, to lahko sporočijo na elek-
tronski naslov: obcina@sezana.si.

11. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme pri-

javitelj zahtevati izključno v pisni obliki ali po elektronski 
pošti. Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredo-
vana vsem prijaviteljem, ki bodo prevzeli razpisno doku-
mentacijo, objavljena pa bodo tudi na spletnem portalu 
Občine Sežana. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev 
postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za 
prijavitelje obvezujoči. Prijavitelji lahko naslovijo pisna 
vprašanja na elektronski naslov: obcina@sezana.si ali 
na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 
Sežana, z oznako »Občina Sežana – koncesija za opra-
vljanje GJS dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja 
javne razsvetljave v Občini Sežana«.

Koncedent si pridržuje pravico, da razpisno doku-
mentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem seznani 
vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in objavi na 
spletnem portalu Občine Sežana ter po potrebi podaljša 
rok za oddajo prijav.

Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne do-
kumentacije postanejo sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

12. Način, mesto in rok oddaje prijave: prijavitelji 
lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na 
naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Se-
žana. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. Če 
je prijava poslana po pošti se šteje za pravočasno, če 
prispe na navedeni naslov do datuma in ure navedene-
ga v tem razpisu. Koncedent bo upošteval vse prijave, 
ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje 
do 27. 2. 2014, do 10. ure. Podrobnejša navodila glede 
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oddaje in oblike prijav so določena v razpisni dokumen-
taciji.

13. Način, mesto in rok odpiranja prijav: javno odpi-
ranje prijav bo 27. 2. 2014, ob 14. uri, v prostorih Občine 
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Podrobnejši 
pogoji in način odpiranja in dela s prijavami je opredeljen 
v razpisni dokumentaciji.

14. Rok za izbiro koncesionarja, obveščanje: o iz-
boru koncesionarja koncedent odloči v roku 30 dni od 
dneva javnega odpiranja ponudb in o izboru istega dne 
obvesti vse prijavitelje.

15. Drugo
Podrobnejša navodila glede izvedbe postopka jav-

nega razpisa, vsebine prijav, pogojev in meril za izbor, 
ocenjevanja prijav ter drugih vprašanj povezanih z izbi-
ro koncesionarja na tem javnem razpisu, so določena 
v razpisni dokumentaciji.

Oseba odgovorna za dajanje pisnih in ustnih infor-
macij med razpisom je Nataša Bandelj Mahnič.

Občina Sežana

Št. 039-5/2013-3 Ob-1047/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju državnih 
pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini 
Ljub ljana (Uradni list RS, št. 41/07) in Statuta Mestne 
občine Ljub ljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljub-
ljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja 

podeželja v Mestni občini Ljub ljana v letu 2014
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za program razvoja podeželja na območju MOL 
za naslednjo vrsto pomoči in namen:

Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba 
komisije (ES) št. 1857/2006)

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sek-
torju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodar-
stvih.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis
Najvišji zneski pomoči za naložbe v kmetijska go-

spodarstva za tehnično podporo v kmetijskem sektorju 
se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih 
sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.

V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo 
(ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo držav-
no pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančni-
mi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega 
pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 
ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo prese-
žena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena 
z Uredbo (ES) št. 1857/2006.

Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, se ne 
sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe 
(ES) št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke 
ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo pre-
sežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES) 
št. 1857/2006 in v Pravilniku o dodeljevanju državnih 
pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini 
Ljub ljana.

Upravičenci do sofinanciranja storitev tehnične pod-
pore v kmetijskem sektorju so nosilci kmetijskih gospo-
darstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev 
in imajo kmetijske površine na območju Mestne občine 
Ljub ljana ter njihovi družinski člani.

Upravičenci do sredstev za izvajanje tehnične pod-
pore so izvajalci – organizacije, ki so registrirane za iz-
vajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva. Pomoč 
se dodeli do 100 % stroškov v obliki subvencioniranih 
storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denar-
ju pro izvajalcem. Izvajalci ne smejo pričeti izvajati teh-
nične podpore pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Upravičenci morajo izpolnjevati tudi posebne razpi-
sne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stro-
škov predavanj, demonstracij, tečajev, delavnic, sveto-
valnih storitev, sodelovanja na tekmovanjih in stanovskih 
srečanjih, itd.

Tema tehnične podpore Gospodarjenje z gozdom 
na kmetijskih gospodarstvih:

– izvedba tečaja za varno delo z motorno žago,
– izvajanje aktivnosti za skupno gospodarjenje 

z gozdom in ogled dobrih praks skupnega gospodar-
jenja z gozdovi.

IV. Merila za izbor programa
Merila za dodelitev državne pomoči po uredbi za 

skupinske izjeme – Zagotavljanje tehnične podpore 
v kmetijskem sektorju so:

– primernost predloženih vsebin glede na cilje stra-
tegije,

– večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebival-
stvom iz razpisanih tem,

– dosedanja vključenost v programe razvoja po-
deželja.

Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 
70 točk. Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksi-
malno 100 točk.

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za namen:
Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sek-

torju
– Gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodar-

stvih 4.000,00 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOL za leto 2014.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014.

VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot 

priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p. p. 25, 1001 Ljub ljana, do vključno 11. 2. 2014 
(velja datum žiga pošte).

Vloga za dodelitev sredstev za zagotavljanje teh-
nične podpore v kmetijskem sektorju se pripravi na 
obrazcu Vloga 2.

Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot 
obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija in so 
navedeni na obrazcu Vloga 2.

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti 
A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi Komisija za izvedbo jav-

nega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projek-
tov v MOL v letu 2014 s področja dodelitev državnih 
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pomoči za programe razvoja podeželja v MOL, se bo 
pričelo dne 13. 2. 2014. Odpiranje vlog ne bo javno.

Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog gle-
de na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. 
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo do-
kumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja 
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom 
odločila direktorica MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep 
pa župan MOL.

Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VII. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in 
razpisne dokumentacije,

– ki jih bo področna komisija, na podlagi meril za 
ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne,

– tistih vlagateljev, ki so v fazi ocenjevanja vlog do-
segli najnižje število točk.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa 
v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.

X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med 
Mestno občino Ljub ljana in prejemnikom sredstev se 
uredijo s pogodbo.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani MOL: http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpi-
si-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak uradni dan v času uradnih ur na Odseku 
za razvoj podeželja in upravne zadeve, Oddelka za 
gospodarske dejavnosti in promet, Mestne občine Ljub-
ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: doda-
tne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zain-
teresirani po telefonu oziroma e-pošti vsak uradni dan 
v času uradnih ur pri Teodori Makoter (tel. 01/306-43-11, 
e-pošta: teodora.makoter@Ljub ljana.si).

Mestna občina Ljub ljana

Št. 617-1/2014-2 Ob-1056/14

Občina Vipava objavlja na podlagi 21. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10), 57. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10) in na podlagi Pravilnika o sofinan-
ciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list 
RS, št. 2/12)

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti iz proračuna 

Občine Vipava v letu 2014
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, Glav-

ni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanci-

ranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2014.
3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov 

imajo izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, ne-

profitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, 
ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev 
pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti, ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih 
obrazcih in v določenih rokih,

– da imajo sedež v Občini Vipava,
– da so kot posamezniki ali neformalna skupina iz-

kažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, 
s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sred-
stev,

– da imajo zagotovljene osnovne materialne, pro-
storske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti 
za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,

– da društva in drugi izvajalci vsako leto do datu-
ma določenega v pogodbi o sofinanciranju dostavijo 
občini poročilo o realizaciji programov in porabi sred-
stev, ki so jih prejeli iz proračunskih sredstev v prete-
klem letu.

Kulturni projekti bodo sofinancirani po merilih iz 
Pravilnika in meril o sofinanciranju kulturnih dejavnosti 
v Občini Vipava (Uradni list RS, št 2/12), in sicer za na-
slednje vsebine:

– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instru-
mentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, lite-
rarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video 
in druga vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru progra-
mov kulturnih društev;

– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih 
kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje av-
torskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;

– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na 
udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na 
območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, 
festivalih in tekmovanjih;

– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih ka-
drov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje 
in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju 
kulture,

– za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajalcev 
na področju kulture za izvajanje rednih programov in 
kulturnih dejavnosti.

4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Ob-

čine Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za 
leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13), na proračunski 
postavki »41200023 Transferi kultura, SM 18002 Sofi-
nanciranje kulturnih programov« v višini 39.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 
31. 12. 2014.

5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lah-
ko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo 
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba 
Majda Sever, tel. 05/364-34-11.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na 
sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni 
razpis Kultura 2014 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa 
naslov predlagatelja kulturnega projekta.

Rok za posredovanje vlog je do 18. februarja 2014. 
Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji dan 
roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vi-
pava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali osebno prinesena 
v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. Po tem 
roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.
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6. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo izvajalci obve-
ščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranimi 
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Vipava

Št. 617-1/2014-3 Ob-1057/14

Občina Vipava objavlja na podlagi Pravilnika o sofi-
nanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo 
razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih 
dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 22/11)

javni razpis
za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti,  

ki pospešujejo razvoj turizma,  
mladinskih projektov ter drugih družbenih 

dejavnosti v Občini Vipava v letu 2014
1. Ime in sedež razpisovalca: Občina Vipava, Glav-

ni trg 15, 5271 Vipava.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj 
turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih de-
javnosti v Občini Vipava v letu 2014.

3. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov in projektov 

imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava (društva, klubi, za-

vodi ter druge nevladne organizacije),
– so organizatorji prireditve oziroma druge aktiv-

nosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evi-

denco o članstvu, kot to ureja ustrezna zakonodaja 
(Zakon o društvih),

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo 
programa, ki je predmet razpisa,

– občini vsako leto pravočasno dostavijo poročilo 
o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v pre-
teklem letu prejeli iz proračunskih sredstev.

Izjemoma se lahko na razpis prijavijo izvajalci pro-
jektov, ki nimajo sedeža v Občini Vipava, v primeru, da 
je projekt posebnega pomena za občino.

Predmet sofinanciranja so po Pravilniku o sofinan-
ciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo ra-
zvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih 
dejavnosti v Občini Vipava, naslednji projekti:

– prireditve, ki pospešujejo turistični razvoj in pro-
mocijo Občine Vipava;

– prireditve, ki prispevajo k obogatitvi družbenih 
dejavnosti na lokalni in širši ravni;

– akcije na področju urejanja in varovanja okolja, 
ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljud-
skih običajev in domače obrti;

– aktivnosti upokojenskih društev;
– projekti za aktivno in kvalitetno preživljanje pro-

stega časa mladih;
– počitniški programi za mlade (aktivnosti med šol-

skimi in študijskimi počitnicami);
– preventivni programi in projekti za preprečevanje 

zlorabe drog in drugih nevarnih substanc.
Projekti, ki se financirajo oziroma sofinancirajo na 

podlagi kateregakoli drugega razpisa Občine Vipava, 
niso predmet tega razpisa.

4. Višina in poraba sredstev
Namenska sredstva je določil Občinski svet Obči-

ne Vipava v Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 111/13), na proračunski po-
stavki »41200023 Transferi kultura, SM 18005 Programi 
posebnih skupin sofinanciranje turističnih, mladinskih in 
drugih družbenih dejavnosti«, v višini 12.000,00 EUR.

Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti do 
31. 12. 2014.

5. Rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Občine Vipava: http//www.vipava.si. Zainteresirani lah-
ko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku dvignejo 
v prostorih občinske uprave Občine Vipava.

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo zainteresirani na Občini Vipava, kontaktna oseba 
Majda Sever, tel. 05/ 364-34-11.

Vloge morajo biti posredovane v zaprti ovojnici. Na 
sprednji strani ovojnice mora biti razviden pripis »Javni 
razpis sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti druž-
benih dejavnosti 2014 – Ne odpiraj!«, na hrbtni strani pa 
naslov predlagatelja.

Rok za posredovanje vlog je do 18. februarja 2014. 
Šteje se, da je vloga pravočasna kolikor je zadnji dan 
roka oddana na pošti priporočeno na naslov: Občina Vi-
pava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, ali osebno prinesena 
v sprejemno pisarno Občine Vipava, do 14. ure. Po tem 
roku prejete vloge bodo s sklepom zavržene.

6. Postopek obravnave vlog: o izidu razpisa bodo 
izvajalci obveščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega 
roka. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Občina Vipava

Št. 330-1/2014-1 Ob-1058/14

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne 
mere kreditov, najetih za pospeševanje in razvoj kmetij-
stva iz sredstev zaradi spremembe namembnosti kmetij-
skih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava – Raz-
drto (Uradni list RS, št. 85, z dne 21. 9. 2007) Občina 
Vipava objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila pridobljena  
iz sredstev zaradi spremembe namembnosti 

kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC 
Vipava – Razdrto za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

v Občini Vipava za leto 2014. V letu 2014  
je v proračunu Občine Vipava za ta 

namen predvidenih 20.000 EUR
I. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijski pro-

izvajalci (kmetijska gospodarstva), ki obdelujejo zemlji-
šča oziroma investirajo na območju Občine Vipava (iz 
drugih občin samo, če je poseg na zemljišču, ki je v vi-
pavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od naslednjih 
pogojev:

– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in in-
validsko zavarovan iz kmetijstva,

– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik kmetije,
– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna in evropsko 

primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zaraščena kme-

tijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo dodeljevala za 

subvencioniranje obrestne mere za:
A. Agromelioracijo kmetijskih zemljišč (sadovnjaki, 

travniki, pašniki, vrtnarstvo)
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter investicije 

v pridelavo mleka in mesa na kmetijah
C. Investicije v posodabljanje strojnega parka na 

kmetijah
D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

z namenom tržne pro izvodnje.
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III. Pogoji in merila za kandidiranje na javnem raz-
pisu po posameznih panogah:

A. Agromelioracija kmetijskih zemljišč
1. Sadovnjaki
– skupna površina nasadov na kmetijo: – (breskev, 

jablana, hruške = 0,6 ha) – (ostalo = 0,2 ha),
– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih tehnoloških 

priporočilih.
2. Travniki, pašniki
– skupna površina travnikov in pašnikov na kmetijo 

najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejavnost,
– minimalna površina agromelioracije letno – trav-

niki 1 ha, – pašniki 1 ha,
– agromelioracija mora biti urejena po sodobnih 

tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agromelioracij-

skih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje urejenih površin.
3. Vrtnarstvo
– Postavitev rastlinjakov
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter investicije 

v povečanje pridelave mleka in mesa na kmetijah
1. Novogradnja hlevov
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 10, gorski predel 5 stojišč za 

krave,
– dolina minimalno 40, gorski predel 15 stojišč za 

pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost inve-

sticije najmanj 8.300 €,
– prašičerejski objekti kombinirano z minimalno 3 

plemenskih svinj in vzrejo mladičev,
– drugi živinorejski objekti minimalnega obsega, ki 

zagotavljajo možnost zaposlitve iz dejavnosti za katero 
je podan zahtevek,

– oprema hlevov in dvorišč (linije molže, spravila 
sena, mehanizacija).

2. Adaptacija hlevov
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hlevov – veljav-

no gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3 stojišča za 

krave,
– dolina minimalno 15, gorski predel 9 stojišč za 

pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost inve-

sticije najmanj 8.300 €,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže, spravila 

sena, mehanizacija).
C. Investicije v posodabljanje strojnega parka na 

kmetijah
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev s štirikole-

snim pogonom in varnostno kabino,
– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu, travništvu, 

trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni 

priključki),
– nabava opreme in strojnih linij za predelavo kme-

tijskih pridelkov na domu.
Pomoči de minimis
D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

z namenom tržne pro izvodnje
– investicije v posodabljanje in povečanje zmoglji-

vosti stacionarnega in izletniškega turizma,
– investicije v posodabljanje novogradnje kleti in 

objektov, povezanih s prodajo in promocijo vin,

– objekti za predelavo mleka in mesa na kmetijah, 
sušilnice za mesne izdelke.

IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna mera (refe-

renčna mera in fiksni pribitek),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini največ do 

60 % vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na posamezne-

ga vlagatelja 42.000 €,
– doba vračila do višine kredita 6.500 € je 3 leta, od 

višine kredita 6.500 € do 21.000 € je 5 let, nad 21.000 € 
pa je doba vračanja do 10 let,

– enoletni moratorij odplačevanja, ki velja za kredite 
od višine 21.000 € naprej in z dobo odplačevanja, daljšo 
od 5 let za naslednje namene:

– agromelioracija kmetijskih zemljišč (sadovnja-
ki),

– novogradnja in adaptacija hlevov,
– investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah 

z namenom tržne pro izvodnje,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je do 

31. 5. 2014.
Vloga za posamezno subvencijo obrestne mere 

se vlaga na posebnem obrazcu, ki se dobi na Občini 
Vipava, Glavni trg 15, Vipava in Kmetijsko svetovalni 
službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Seznam 
dokumentacije, ki jo je potrebno vlogi priložiti je razvidno 
iz obrazca razpisne dokumentacije.

V. Določitev obdobja, v katerem morajo biti pora-
bljena dodeljena sredstva: 30. 6. 2014.

VI. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge 
za dodelitev sredstev po tem razpisu: vloge morajo 
biti predložene na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 
5271 Vipava osebno ali priporočeno po pošti z oznako 
»vloga za kreditiranje investicij v kmetijstvo«. Upošte-
vale se bodo vloge, ki bodo prispele do vključno 18. fe-
bruarja 2014.

VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu javnega 
razpisa v 45 dneh od izteka roka, določenega za predlo-
žitev vlog.

VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo pri:
– Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava, 5271 Vipa-

va ali pri
– Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Gori-

ška 23/b, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina.
IX. Komisija Občine Vipava bo spremljala namen-

sko porabo sredstev pri investitorju. Če bo ugotovila, 
da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega 
so bila dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena na 
podlagi neresničnih podatkov, ima pravico zahtevati od 
investitorja vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem zne-
sku. Investitor bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
pridobitve teh sredstev do plačila.

X. Sredstva za isti namen se istemu prosilcu pravi-
loma lahko namenijo le enkrat.

XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu morajo:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade, za agrome-

lioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obre-

menitev živali za pašnike in travnike, za agromelioracijo 
travnikov in pašnikov še najmanj 10 let po pridobitvi 
kredita,

– ohranjati število stojišč v govedoreji še najmanj 
5 let po pridobitvi sredstev,

– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je nabavil ali 
zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do nje-
govega popolnega plačila ter skladno s pogoji banke.

Občina Vipava
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Št. 430-3/2014-2 Ob-1060/14

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih po-
moči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja 
v Občini Sežana v obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 92/07), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 
2014 (Uradni list RS, št. 1/13), Odloka o spremembah 
– 1 proračuna Občine Sežana za leto 2014 (Uradni list 
RS, št. 81/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) 
objavlja Občina Sežana

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje  

in razvoj kmetijstva in podeželja  
v Občini Sežana za leto 2014

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in ra-
zvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih 
o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:

A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2014 

v višini 72.135 EUR, od tega za:
– investicije v primarno pro izvodnjo v višini 

30.851,00 EUR,
– za tehnične podpore in spodbujanje pro-

izvodnje kakovostnih kmetijskih pro izvodov v višini 
19.425,00 EUR,

– za stroške transporta iz odročnih krajev v višini 
3.912,00 EUR,

– za investicije v dopolnilne dejavnosti in za tehnič-
no pomoč v višini 16.863,00 EUR,

– investicije v trženje pro izvodov in storitev (pro-
mocija, trženje, izobraževanje) v višini 1.084,00 EUR.

Kolikor sredstva na posamezni proračunski po-
stavki za posamezne ukrepe ne bodo porabljena, se 
lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke 
za izvedbo drugih ukrepov. Sredstva za programe na 
področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sred-
stva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost 
investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upo-
števa vrednost 20.000 EUR. Najvišji izplačani znesek 
pri investicijah v primarni pro izvodnji in pri investicijah 
v dopolnilno dejavnost in trženje je 10.000 EUR.

Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posa-
meznemu upravičencu na podlagi vseh podanih vlog 
upravičencev in razpoložljivih sredstev za sofinanciranje 
posameznih ukrepov.

3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev:
– Do sredstev za izvedbo programov ali investicij 

so upravičene pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma 
sedež v Občini Sežana in so vpisane v register kmetij-
skih gospodarstev.

– Organizacije, ki so registrirane za izvajanje teh-
nične pomoči v kmetijstvu, za programe na območju 
Občine Sežana.

– Registrirana stanovska in interesna združenja in 
zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na 
območju Občine Sežana.

3.2. Upravičenci iz točke 3.1. so upravičeni do po-
moči, če:

– pri posodabljanju kmetijskih gospodarstev ob vlo-
gi predložijo predračun oziroma predračune na katerih 
mora biti skupni znesek najmanj 2.000 EUR brez DDV,

– pri urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč ob 
vlogi predložijo ureditveni načrt (predračun je priloga 
ureditvenega načrta) z zneskom najmanj 1.000 EUR 
brez DDV,

– pri pomoči za spodbujanje kakovostnih kmetijskih 
pro izvodov ob vlogi predložijo predračun oziroma pred-
račune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 
1.000 EUR brez DDV,

– pri zagotavljanju tehnične podpore ob vlo-
gi predložijo finančno ovrednoten program z zneskom 
najmanj 100 EUR brez DDV,

– pri tehnični pomoči ob vlogi predložijo račun oziro-
ma račune ali predračun oziroma predračune na katerih 
mora biti skupni znesek najmanj 1.000 EUR brez DDV,

– pri naložbi za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah (predelava kmetijskih pro izvodov, turizem 
na kmetiji) in trženju kmetijskih pro izvodov (na kmetiji, 
izven kmetije) ob vlogi predložijo račun oziroma račune 
ali predračun oziroma predračune na katerih mora biti 
skupni znesek najmanj 1.000 EUR brez DDV,

– pri promociji in trženju pro izvodov ob vlogi predlo-
žijo račun oziroma račune ali predračun oziroma pred-
račune na katerih mora biti skupni znesek najmanj 
200 EUR brez DDV,

– pri izobraževanju in usposabljanju na področju 
dopolnilnih dejavnosti in trženja ob vlogi predložijo ra-
čun oziroma račune ali predračun oziroma predračune 
na katerih mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR 
brez DDV.

3.3. Splošni pogoji za financiranje:
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že prido-

bili državno pomoč za iste upravičene stroške oziroma 
se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do 
stopnje intenzivnosti določene s tem razpisom. Upravi-
čencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične 
podatke, se sredstev ne odobri.

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridoblje-
nih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti 
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik 
izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po Pra-
vilniku o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana v obdo-
bju 2007–2013 za naslednji dve leti.

Prijavitelji, ki so za prijavljeni program že prejeli 
sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma 
so bili (bodo) njihovi programi v letu 2014 kakorkoli že 
financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni 
do sredstev po tem razpisu.

3.4. Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na 

javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– načrt izvedbe investicije s popisom del in finančno 

konstrukcijo,
– realno, strokovno oceno upravičenih stroškov: za 

ukrepe s področja skupinskih izjem predložiti predračun 
tekočega leta – v času po izdanem sklepu o odobritvi 
sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o pla-
čilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, 
blagajniški prejemek),

– predračun ali račun tekočega leta za ukrepe s po-
dročja »de minimis«,

– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti 

najemno ali zakupno pogodbo,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investi-

cijah,
– podpisan vzorec pogodbe.
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Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati 
mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahte-
vane podatke in priloge.

Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso 
dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.

4. Ukrepi
4. A. Skupinske izjeme
4. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za pri-

marno pro izvodnjo
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV na obmo-

čjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov brez DDV za ostala 

območja,
– najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 50 % vrednosti 
naložbe brez DDV.

Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kme-

tijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež 
v Občini Sežana, so vpisane v register kmetijskih go-
spodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska 
zemljišča, ki ležijo na območju Občine Sežana, oziroma 
funkcionalno zaokroženo enoto rabe (do 20 % zemljišča 
v sosednjih občinah).

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se 
dodeli za:

1. posodabljanje kmetij,
2. urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč.
A. 1.1. posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se dodeli za naložbe v rastlinsko in živino-

rejsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški izved-

benega načrta za zasaditev novega trajnega nasada 
(razen za vinograde), stroški priprave zemljišča, nakup 
opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadil-
nega material,

– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov, pomožnih 
živinorejskih objektov, čebelnjakov (razen gnojnih jam in 
gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratne di-
rektive): stroški izdelave projektne dokumentacije, stro-
ški materiala in gradnje, stroški nakupa opreme,

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, pri-
ključkov in opreme za primarno pridelavo.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se dodeli za še ne izvedene aktivnosti, 

investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– dokazilo o lastništvu zemljišča (lastninski list) ali 

najemno pogodbo za najmanj 5 let ali soglasje lastnika,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti,
– za sadovnjake veljajo državni predpisi in zasadi-

tev na sadjarskih legah, za ostale trajne nasade je pogoj 
vsaj 0,1 ha površin iste kulture,

– načrt postavitve trajnega nasada s predračuni,
– pri naložbi v gradnjo in adaptacijo hlevov je mini-

malno število živali po vhlevitvi:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 

pitancev,
– drobnica – 50 živali,

– pri naložbi gradnje in adaptacije čebelnjakov 
mora imeti kmetijsko gospodarstvo minimalno 40 če-
beljih družin,

– predračun tekočega leta predložen ob vložitvi 
vloge,

– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev 
do 19. 9. 2014 obvezno predložiti še račun z datumom 
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa do 

15. 9. 2014 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),

– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe ozi-
roma izpis iz registra čebelnjakov Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano,

– za namen nakupa kmetijske mehanizacije, pri-
ključkov in opreme za primarno pridelavo je minimal-
ni pogoj 4 ha primerljivih površin v obdelavi (dokazilo 
o kmetijskih zemljiščih v uporabi – GERK) oziroma 40 
čebeljih družin.

Znesek na predloženem predračunu oziro-
ma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti 
najmanj 2.000 EUR brez DDV.

A. 1.2 urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve pašnika (odstranjevanje skal, za-

rasti, ravnanje zemljišč, nasipanje, stroški strojnih sto-
ritev),

– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov 
z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne 
čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč 
za živino.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ na ha, 

največja pa 1,8 GVŽ na ha,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, 

opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna 
površina pašnika in stalež živine, drobnice),

– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospo-
darstvu,

– lastninski list ali najemna pogodba, sklenjena za 
najmanj 5 let, v primeru, da upravičenec ni lastnik ze-
mljišča, soglasje lastnika ali solastnika,

– ureditveni načrt potrjen s strani strokovne službe 
in predračun tekočega leta – oba predložena ob vložitvi 
vloge,

– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev 
do 19. 9. 2014 obvezno predložiti še račun z datumom 
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa do 
15. 9. 2014 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),

– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe.
Občina Sežana bo lahko za potrebe postopka sama 

pridobila potrdilo o namenski rabi zemljišča.
Iz predloženega načrta mora biti razviden znesek 

v višini najmanj 1.000 EUR brez DDV.
4. A.2. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetij-

skih pro izvodov
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje posa-

meznih kmetijskih pro izvodov vključno s pomočjo pri-
prave vlog za priznanje geografskih označb porekla in 
označb porekla ali potrdil o posebni naravi pro izvoda 
skladno z ustreznimi uredbami Evropske skupnosti.

Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100 % dejansko nastalih stro-

škov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključe-
vati neposrednih plačil v denarju pro izvajalcem.

Upravičenci do pomoči:
– so izvajalske organizacije, ki opravljajo dejavnosti 

za spodbujanje pro izvodnje kakovostnih kmetijskih pro-
izvodov, ki so zato ustrezno registrirani in zagotavljajo, 
da je pomoč dostopna vsem upravičencem (kmetijskim 
gospodarstvom) na območju občine, in to na podlagi 
objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo 
skupine pro izvajalcev ali druge kmetijske organizacije 
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali orga-
nizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak 
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prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine 
ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za za-
gotavljanje storitve.

Pogoji za pridobitev:
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih 

oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev z območja Ob-
čine Sežana,

– predračun tekočega leta predložen ob vložitvi 
vloge,

– v času od izdanega sklepa o odobritvi sredstev 
do 19. 9. 2014 obvezno predložiti še račun z datumom 
opravljene storitve iz obdobja od izdanega sklepa do 
15. 9. 2014 in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).

Znesek na predloženem predračunu oziro-
ma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti 
najmanj 1.000 EUR brez DDV.

4. A. 3. Zagotavljanje tehnične podpore
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe programov 

izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na 
kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izo-
braževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): 
najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležen-
ce, stroški strokovnih ekskurzij.

– Na področju organizacije forumov za izmenjavo 
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov 
ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, 
stroški izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih bil-
tenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, 
najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, ma-
terialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, 
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade (do 250 EUR 
na nagrado in zmagovalca).

– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, 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 in vzdrževanja internetne strani).

Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100 % upravičenih stroškov 

brez DDV v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 
vključevati neposrednih plačil v denarju pro izvajalcem.

Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna združenja in 

zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na 
območju občine, pri čemer članstvo v teh skupinah ne 
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se 
omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. 
Organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične 
pomoči na področju kmetijstva na območju občine in 
zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim 
gospodarstvom na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– vsebinsko in finančno ovrednoten program dela 

za tekoče leto,
– finančno in vsebinsko poročilo o delu v preteklem 

letu,
– dokazilo o vpisu v register,
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Sežana,

– do 14. 11. 2014 obvezno predložiti fotokopije ra-
čunov oziroma predračunov z vsebinsko obrazložitvijo 
z datumom opravljene storitve iz obdobja od dne izdane-
ga sklepa do 12. 12. 2014 in dokazila o plačilu računov 

in predračunov iz obdobja od dne izdanega sklepa do 
14. 11. 2014 (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakci-
ji, blagajniški prejemek, potni nalog). Na podlagi predlo-
ženih računov, predračunov in dokazil o plačilu računov 
in predračunov bo sklenjena pogodba o dodelitvi pomo-
či, v kateri bo določena višina dodeljenih sredstev. Pre-
jemnik bo moral za predložene predračune do 12. 12. 
2014 občini dostaviti tudi račune, ki bodo izkazovali 
izvedene aktivnosti, ki so predmet predračunov.

Iz finančno ovrednotenega programa mora biti raz-
viden znesek v višini najmanj 100 EUR brez DDV.

Najvišji znesek dodeljene pomoči za program zna-
ša 6.000 EUR.

4.B. Pomoči »de minimis«
4. B. 1. Tehnična pomoč
Upravičeni stroški:
– pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma 

posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema, pol-
nilne linije) stroški nakupa nove opreme.

Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50 % upravičenih stroškov 

brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijski pro izvajalci, ki so vpisani v register pro-

izvajalcev vina in grozdja in imajo sedež na območju 
Občine Sežana in izpolnjujejo pogoje za opravljanje 
dejavnosti ter obdelujejo 1 ha vinograda.

Pogoji za pridobitev:
– izpis upravne enote o vpisu v register prideloval-

cev grozdja in vina,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 

tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predloži-
ti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo pred-
račun morajo do 19. 9. 2014 predložiti še račun in doka-
zilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni 
transakciji, blagajniški prejemek).

Znesek na predloženem računu – računih ali pred-
računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
1.000 EUR brez DDV.

4. B. 2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavno-
sti na kmetijah (predelava kmetijskih pro izvodov, turizem 
na kmetiji) in trženje kmetijskih pro izvodov (na kmetiji, 
izven kmetije)

Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečke-

ga gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali 
z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, 
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima 
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– pri predelavi kmetijskih pro izvodov mleka, mesa 

in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo:
– minimalno 4,5 GVŽ,
– minimalno število čebeljih družin 40,

– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne de-
javnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejav-
nost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, 
če ta ni registrirana,

– načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno 
zakonodajo,

– plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije,
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– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe,
– dokazilo o staležu živali na kmetijskem gospo-

darstvu,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 

tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predloži-
ti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo pred-
račun morajo do 19. 9. 2014 predložiti še račun in doka-
zilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni 
transakciji, blagajniški prejemek).

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni investiciji.

Znesek na predloženem računu – računih ali pred-
računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
1.000 EUR brez DDV.

4.B. 3. Promocija in trženje pro izvodov
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja kmetijskih pro izvodov 

s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, 
razstave).

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega 

gospodinjstva, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnost-
mi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske po-
vršine na območju Občine Sežana.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti ra-

čun tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni 
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški pre-
jemek),

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predloži-
ti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo pred-
račun morajo do 19. 9. 2014 predložiti še račun in doka-
zilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni 
transakciji, blagajniški prejemek).

Znesek na predloženem računu – računih ali pred-
računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
200 EUR brez DDV.

4. B. 4. Izobraževanje in usposabljanje na področju 
dopolnilnih dejavnosti in trženja

Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminar-

je, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z do-
polnilno dejavnostjo in trženjem pro izvodov in storitev 
s kmetij,

– stroški prevoza in vstopnin za strokovne oglede 
povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem,

– stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in 
usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in 
trženjem.

Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega 

gospodinjstva, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnost-
mi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register 
kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske po-
vršine na območju Občine Sežana.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe,

– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predloži-
ti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo pred-
račun morajo do 19. 9. 2014 predložiti še račun in doka-
zilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni 
transakciji, blagajniški prejemek).

Znesek na predloženem računu – računih ali pred-
računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
200 EUR brez DDV.

4. B. 5. Pokrivanje operativnih stroškov transporta 
iz odročnih krajev

Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza za/kilometer 

– do 100 %.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 

dejavnosti tovornega prevoza ali v njihovem imenu po-
oblaščeni vlagatelji.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega pre-

voza,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe,
– vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti do-

kazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih 
območjih z navedbo razdalj za obdobje od 1. 11. 2013 
do oddaje vloge,

– oceno razdalj tovornih transportov za ostale me-
sece,

– do 5. 11. 2014 predložiti še dokazilo o opravljenih 
tovornih transportih na odročnih območjih z navedbo 
razdalj od oddaje vloge do 31. 10. 2014,

– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj 
in številom prevozov letno.

5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega 

javnega razpisa je proračunsko leto 2014.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« ve-

lja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati 
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja 
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sred-
stev s strani Občine Sežana in do 15. 9. 2014. Računi in 
dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti morejo 
biti z datumom iz tega obdobja.

6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je do vključno 14. februar 2014. 

Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključ-
no 14. februar 2014, osebno ali prispele po pošti na 
naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, 
v sprejemno pisarno (soba št. 1). Nepravočasnih vlog 
komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom vr-
njene.

Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumenta-
cijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za 
kmetijstvo – Skupinske izjeme« ali vlogo prijavni obra-
zec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripi-
som »Ne odpiraj – Razpis za kmetijstvo – De minimis« 
– vložijo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizan-
ska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 1) ali 
po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več 
ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti 
mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja.

7. Pregled in ocenitev vlog:
Komisija, imenovana s sklepom župana, bo pri svo-

jem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS. Komisija se bo predvidoma 
sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog 
na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo 
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v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ku-
verte, ki vsebujejo vloge. Prijavitelje, katerih vloge so 
nepopolne, se pisno pozove, naj v 8 dneh vloge dopolni-
jo. Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera 
od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, 
ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem 
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in po-
polne vloge ter pripravila predlog prejemnikov sredstev.

Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh 
po zaključku razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odloči-
tve komisije izda direktor občinske uprave oziroma vodja 
notranje organizacijske enote.

8. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo 

v sprejemni pisarni (pisarna št. 1) Občine Sežana, Par-
tizanska c. 4, in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmi-
ška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva 
tudi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si, 
rubrika razpisi.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na ob-
činski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene 
dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna 
oseba je Janja Kristančič, soba 67, na tel. 05/731-01-20.

Občina Sežana

Št. 2014-0027 Ob-1061/14

Občina Domžale, Ljub ljanska cesta 69, 1230 Dom-
žale, objavlja na podlagi 6. člena Odloka o oglaševanju 
in obveščanju na javnih površinah in površinah v la-
sti Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, 
št. 9/2003)

javni razpis
za izbor izvajalca za upravljanje z objekti  
za oglaševanje in obveščanje – čezcestni 

transparenti in plakatniki  
na drogovih javne razsvetljave

1. Predmet javnega razpisa je izbor izvajalca za 
upravljanje z objekti za oglaševanje in obveščanje (čez 
cestni transparenti in plakatniki na drogovih javne raz-
svetljave) na javnih površinah in površinah v lasti Obči-
ne Domžale. Razpisna dokumentacija je objavljena na 
spletni strani Občine Domžale: http://www.domzale.si, 
od 17. 1. 2014 do 3. 2. 2014.

2. Pogoji za udeležbo
Vsak ponudnik mora predložiti dokazilo o izpolnje-

vanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev. V na-
sprotnem primeru bo njegova ponudba označena za 
nepopolno in izločene iz nadaljnjega postopka.

Osnovna sposobnost:
a. Ponudnik ni na seznamu ponudnikov z nega-

tivnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
finance.

b. Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem or-
ganu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.

c. Ponudnik ali njegov zastopnik ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj naštetih v prvi odstavku 
42. člena ZJN-2 – ponudnik predloži izjavo.

d. Ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku 
prisilnega prenehanja ali prisilni poravnavi ter ni bil po-
dan predlog za začetek katerega od omenjenih postop-
kov.

e. Ponudnik v skladu s predpisi države, kjer ima 
sedež ali določbami države naročnika, na dan oddaje 
ponudbe nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi 
s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 
davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več.

f. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli 
državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklic-
nim ravnanjem.

Ekonomsko-finančna sposobnost
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da v zadnjih šestih mesecih nima dospelih nepo-

ravnanih obveznosti (blokad).
Kot dokazilo mora ponudnik predložiti AJPES 

S.BON – 1/P, oziroma samostojni podjetnik BON -1/SP, 
ki je lahko star največ 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

– da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do 
Občine Domžale (kot dokazilo velja samo potrdilo Ob-
čine Domžale).

3. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec ponudbe,
– podatke o ponudniku,
– izjavo in dokazilo, je usposobljen za opravljanje 

dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi in da zoper nje-
ga ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali 
likvidacije,

– izjavo in potrdilo Občine Domžale, da nima ne-
poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Domžale,

– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– izjavo banke, da bo v primeru, da bo ponudnik 

izbran, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti,

– izjavo, da sprejema vse pogoje javnega razpisa,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– parafiran osnutek pogodbe,
– izjavo o izpolnjevanju osnovnih sposobnosti.
4. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo pogodbe prido-

bil izključno pravico za postavitev, trženje in vzdrževa-
nje objektov za oglaševanje in obveščanje – čezcestni 
transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave. 
Pogodba se bo sklenila za določen čas 5 let.

5. Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka je najvišja ponujena vrednost skupnega mesečnega 
nadomestila brez DDV, ne glede na število veljavnih 
ponudb

6. Rok in način predložitve ponudb: upoštevane 
bodo le ponudbe, ki bodo do 3. 2. 2014, do 12. ure, pri-
spele na naslov: Občina Domžale, Ljub ljanska cesta 69, 
1230 Domžale. Ponudba mora biti vidno označena z be-
sedilom: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis – ogla-
ševanje«. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po 
razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.

7. Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 2014, ob 14. uri 
v prostorih Občine Domžale, Ljub ljanska cesta 69, 1230 
Domžale (konferenčna soba).

8. Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z iz-
delavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji 
na elektronskih naslovih, navedenih v razpisni doku-
mentaciji. Upoštevana bodo le pisna vprašanja, ki bodo 
prispela najpozneje do 29. 1. 2014. Pisni odgovori bodo 
objavljeni na spletni strani Občine Domžale.

9. Občina Domžale bo najugodnejšega ponudnika 
izbrala predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb, 
ne glede na število ponudb, ki bodo prispele na naslov 
naročnika.

10. Občina Domžale lahko ustavi postopek javnega 
razpisa kadarkoli do sklenitve pogodbe.

11. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano 
ponudbo je do dne 1. 6. 2014.

Občina Domžale

 Ob-1065/14

Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Karde-
lja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 11. člena Odloka 
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o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in 
projektov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 108/12 in 90/13), objavlja

javni razpis
za sofinanciranje otroških in mladinskih  

programov in projektov  
v Mestni občini Nova Gorica v letu 2014

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje otro-
ških in mladinskih programov in projektov iz sredstev 
proračuna Mestne občine Nova Gorica na področju:

– otroških dejavnosti, ki vključujejo programe in 
projekte izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 
14 leta starosti s področij: vzpodbujanja in razvijanja 
raziskovalnega in ustvarjalnega dela, dejavnosti med 
šolskimi počitnicami, preventivnih aktivnosti s področja 
vzgoje, zmanjševanja nasilja med in nad otroki, dvigova-
nja kakovosti življenja otrok, kakovostnega preživljanja 
prostega časa, neformalnega učenja, izobraževanja in 
usposabljanja, mobilnosti, sodelovanja in aktivne par-
ticipacije otrok v družbi, spodbujanja javnega dialoga 
o družbenih vprašanjih.

– mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe in 
projekte izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 
15 do 29 let s področij: neformalnega učenja, usposa-
bljanja ter večanja kompetenc mladih, prostovoljnega 
mladinskega dela in solidarnosti, medgeneracijskega 
sodelovanja mladih, raziskovalnega dela mladih, so-
delovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, 
spodbujanja ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, pre-
prečevanja nasilja med mladimi in nad mladimi, mobilno-
sti, sodelovanja in aktivne participacije mladih v družbi, 
spodbujanja javnega dialoga o družbenih vprašanjih, 
razvoja interesnih oblik združevanja mladih, aktualne 
mladinske iniciative, kreativnega preživljanja prostega 
časa, informacijske dejavnosti.

Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en otroški in 
mladinski program ali največ dva otroška in mladinska 
projekta.

Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko 
zaključeno enoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim 
zaporedjem in trajanjem izvedbe.

Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se 
izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota 
posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obse-
gu zaključene samostojne enote.

2. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, 
je 59.000 €.

Programi oziroma projekti morajo biti realizirani 
v letu 2014.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 
2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

Namen javnega razpisa je spodbujanje otroških in 
mladinskih dejavnosti na območju Mestne občine Nova 
Gorica in zagotavljanje finančne podpore otroškim in 
mladinskim programom in projektom za opravljanje in 
razvoj dejavnosti.

3. Mestna občina ne sofinancira: otroških in mla-
dinskih programov in projektov profitnega značaja, od-
hodkov za plače prijaviteljev, formalnega izobraževanja 
(redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup 
oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, turističnih 
potovanj, turističnih izletov in turističnih letovanj, špor-
tnih tekmovanj in športnih programov, vključevanja od-
visnikov in drugih zasvojencev v skupnosti za zdravlje-
nje odvisnosti, programov in projektov, ki predstavljajo 
redne predšolske, šolske oziroma študijske programe 
in projekte.

4. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci otroških in 
mladinskih programov in projektov, katerih delovanje 
ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma 
drugih proračunskih postavk:

a) za otroške programe in projekte:
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov, kate-

rih ustanoviteljica je mestna občina.
b) za mladinske programe in projekte:
– mladinske organizacije,
– organizacije za mlade,
– študentske organizacije,
– društva in zveze društev,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo sub jekti 

po Zakonu o gospodarskih družbah.
5. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini oziroma izpostavo ali 

enoto, v kateri je najmanj 90 % otrok in mladostnikov iz 
mestne občine,

– so registrirani za izvajanje programov in projektov 
na področju otroških in mladinskih dejavnosti oziroma 
imajo izvajanje otroških in mladinskih dejavnosti kot eno 
izmed dejavnosti, opredeljeno v ustanovitvenem aktu 
oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa oziroma projekta,

– niso na drugih javnih razpisih mestne občine ozi-
roma iz drugih proračunskih postavk mestne občine 
pridobili sredstva za isti program oziroma projekt,

– program ali projekt je neprofitne narave (višina 
prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; pri-
znani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih 
stroškov),

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti 
prijavljenega programa ali projekta,

– program ali projekt mora biti izveden na območju 
mestne občine,

– vsebina programa ali projekta mora ustreza-
ti predmetu javnega razpisa,

– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje 
kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dne-
vom odpiranja prijav,

– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-
veznosti do mestne občine na podlagi razpisa predho-
dnega leta, če so na njem sodelovali.

6. Izbrani programi in projekti bodo sofinancirani 
na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku 
o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in 
projektov v Mestni občini Nova Gorica, ki so sestav-
ni del razpisne dokumentacije, upoštevaje razpisana 
sredstva.

Ocenjevanje otroških in mladinskih programov in 
projektov poteka v dveh fazah (1. in 2. krog ocenjevanja)

Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na 
podlagi naslednjih meril: utemeljenost in pomen pro-
grama/projekta (do 30 točk); program/projekt pripomo-
re k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti otroške in 
mladinske ponudbe v mestni občini (do 20 točk); ino-
vativnost programa/projekta (do 5 točk); povezovanje 
z drugimi izvajalci (do 5 točk); dostopnost programa/pro-
jekta prebivalcem in obiskovalcem mestne občine: do-
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stopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dosto-
pnost, cenovna dostopnost (do 10 točk)

Pristojni organ v 1. krogu oceni programe in pro-
jekte na podlagi naslednjih meril: delovanje prijavitelja 
s statusom v javnem interesu (5 točk); izvajanje pro-
grama/projekta več kot dve leti (5 točk); delež lastnih 
sredstev prijavitelja (do 20 točk);

V 2. krog ocenjevanja se uvrstijo tisti program ozi-
roma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja iz 
1. kroga prejmejo skupno najmanj 50 točk od možnih 
100 točk.

Komisija v 2. krogu oceni programe in projekte 
na podlagi vsebinskega vrednotenja programa oziroma 
projekta (do 100 točk) in finančnega vrednotenja progra-
ma oziroma projekta (do 50 točk).

7. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne 
dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 
8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu 
Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova 
Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.no-
va-gorica.si, pod rubriko »Javni razpisi«.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Kolikor prijavitelj prijavlja dva projekta, mora za vsak 
posamični projekt izpolniti ločen obrazec, priloge oziro-
ma dokazila pa vložiti v enem izvodu za oba prijavljena 
projekta.

8. Prijavo z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite 
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova 
Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v glav-
ni pisarni št. 36/I Mestne občine Nova Gorica z oznako 
»Javni razpis – OMD 2014 – Ne odpiraj, do vključno 
17. 2. 2014, do 10. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka 
roka 17. 2. 2014 do 10. ure prispe na naslov naročnika 
ali je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 36/I).

Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni 
razpis in morebitna dopolnitev pred iztekom razpisnega 
roka, vložena v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:

– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava 

nanaša (v primeru dopolnitve vlog se doda še beseda 
»Dopolnitev«),

– naziv in naslov prijavitelja.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpol-

njene in označene vloge. Vse vloge, prispele po roku in 
nepravilno odpremljene vloge bodo izločene iz nadalj-
njega postopka in vrnjene pošiljatelju.

Nepravočasne vloge in vloge, ki niso oddane na 
obrazcih razpisne dokumentacije, pristojni organ s skle-
pom zavrže, formalno nepopolne vloge pa mora prija-
vitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, 
pristojni organ s sklepom vlogo zavrže.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti iz-
polnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.

9. Postopek za izbor in oceno prijavljenih otroških 
in mladinskih programov in projektov bo vodila petčlan-
ska strokovna komisija, imenovana s strani župana. 
Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev 
opravlja strokovni organ.

10. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma 17. 2. 
2014, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

11. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju pisno 
obveščeni v roku do 45 dni od dneva odpiranja vlog.

12. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku 
za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, na 
tel. 05/335-03-53 (Robert Cencič).

Mestna občina Nova Gorica

Št. 004/2014 Ob-1073/14

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o izvajanju javne 
službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno 
biomaso (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2013), 
Občina Cerkvenjak objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije storitev za opravljanje 

izbirne lokalne gospodarske javne službe 
distribucije toplote  

in podelitve koncesije storitve za projekt 
Kotlovnica Cerkvenjak

1. Koncedent: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 
2236 Cerkvenjak.

2. Predmet koncesije
Podelitev koncesije storitev za izvajanje izbirne go-

spodarske javne službe distribucije toplotne energije za 
daljinsko ogrevanje v Občini Cerkvenjak ter podelitev 
koncesije za projekt Kotlovnica Cerkvenjak. Koncesija 
obsega:

– gradnjo infrastrukture za pro izvodnjo toplote na 
osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v nada-
ljevanju infrastruktura), pri čemer koncesionar izrecno 
prevzame vsa tveganja gradnje;

– pro izvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko 
ogrevanje, pri čemer koncesionar izrecno prevzame 
vsa tveganja;

– tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukture 
v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno pre-
vzame vsa tveganja obsega tekočega in investicijskega 
vzdrževanja;

– zavarovanje infrastrukture;
– zaračunavanje storitve pro izvodnje in distribucije 

toplote uporabnikom;
– IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo 

zagotovi koncesionar na svoje stroške.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (mo-

del projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in 
posest).

3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za 
obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del kole-
darskega leta 2014, v katerih bo potekalo projektiranje 
in gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela pomladi 
2014 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 
2014/2015, ko mora koncesionar pridobiti uporabno do-
voljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost iz-
vajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja, 
zavarovanja, obratovanja infrastrukture ter zaračuna-
vanja toplote in distribucije toplote uporabnikom 15 let, 
z začetkom 1. 9. 2014.

4. Območje izvajanja koncesije: območje je defini-
rano v projektni nalogi.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki 

je predmet koncesije,
– da ima veljavna dovoljenja in licence, ki so po-

trebna za opravljanje dejavnosti, kar ponudnik dokazuje 
s kopijami dovoljenj in licenc,

– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije 
za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagota-
vlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference pri opra-
vljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in 
drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,

– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote in 
distribucije toplote,



Stran 114 / Št. 4 / 17. 1. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega in-
teresa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred prido-
bivanjem donosa na vložena sredstva,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo iz-
bran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje 
iz razpisne dokumentacije,

– da predloži zahtevana jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje 

za odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem 
koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki 
bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim 
osebam,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da upo-
rablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi 
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih 
organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija pri-
znava,

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumen-
taciji.

6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalite-

tno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upošte-

vanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu 
in potrebe uporabnikov,

– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske 
in druge standarde ter normative za opravljanje kon-
cesijske dejavnosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju 
koncesijske dejavnosti,

– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije 
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem 
koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno 
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske de-
javnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti 
koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo 
izvajal koncesijsko dejavnost,

– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz 
koncesije,

– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni do-

kumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno 
z razpisno dokumentacijo.

8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za 
infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionar-
ja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnega 
partnerstva.

9. Merili za izbiro koncesionarja: najnižja povpreč-
na cena MWh toplote in delež goriva, ustvarjenega 
oziroma pro izvedenega delno ali v celoti na območju 
občine. Merilo je podrobneje opredeljeno v razpisni 
dokumentaciji.

10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije 
ne podeli nobenemu ponudniku.

11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upošte-
vane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 17. 2. 2014 
do 9. ure v sprejemno pisarno Občine Cerkvenjak, 
Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.

12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih 
ponudb bo 17. 2. 2014 ob 10. uri v sejni sobi Občine 
Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.

13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o pode-
litvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 
24. 2. 2014.

14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Cerkvenjak, www.cerkvenjak.si.

Občina Cerkvenjak

Št. 610-1/2014 Ob-1074/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (ZUJIK – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 
56/08, 4/10, 20/11,100/11 – odl. US) in sklepa župana, 
št. 610-1/2014 z dne 8. 1. 2014, Mestna občina Koper 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov  

ali projektov v Mestni občini Koper za leto 2014  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki jih 

ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni kul-
turni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) 
in promocijo v RS ter v tujini;

– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, 
ki predstavljajo posamično aktivnost kulturnih izvajal-
cev (izdaja knjige, organiziranje razstave …) ki so po-
membni za splošni kulturni razvoj MOK in promocijo 
v RS ter v tujini;

– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in do-
stopnosti kulturnih vsebin.

2. Razpisna področja kulturnih dejavnosti in splošni 
pogoji prijave na posameznih področjih

MOK bo sofinancirala programe/projekte z nasle-
dnjih področij kulturne dejavnosti:

A. umetniški programi;
B. programi ljubiteljske kulturne dejavnosti s podro-

čja glasbe, gledališča in lutk, folklore;
C. likovna in galerijska dejavnost;
D. projekti samostojnih ustvarjalcev na področju 

kulture;
E. projekti založništva.
Za sofinanciranje kulturnih programov/projektov se 

lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje razpisa:

a) za področja A. in B.:
– se lahko prijavijo s svojimi programi le kulturna 

društva s sedežem v MOK, ki so registrirana za izvajanje 
dejavnosti na prijavljenem področju razpisa (dokazilo: 
kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega 
potrdila, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registri-
ran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS, 
kopija veljavnega statuta, izpisek iz poslovnega registra 
(AJPES));

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve 
leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. 
Izjemoma najmanj eno leto za tiste prijavitelje, ki so 
v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, 
dokazljive uspehe na področju kulture (priznanja na ni-
voju države in/ali EU);

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2014 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih dveh letih 
delovanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 
šest kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju A. ali B., ne morejo kandidirati na ostalih po-
dročjih C., D. in E.
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za področje B.:
– se lahko s svojimi programi prijavijo tudi zveze 

kulturnih društev, ki imajo sedež na območju MOK ter 
izpolnjujejo naslednje pogoje (dokazilo: kopija potrdila 
upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz ka-
terega je razvidno, da je prijavitelj registriran za izvaja-
nje predmetne kulturne dejavnosti v RS, kopija veljav-
nega statuta, izpisek iz poslovnega registra (AJPES)):

– v zvezo je vključenih vsaj 40 društev;
– zveza mora biti registrirana v MOK in deluje 

najmanj 30 let;
– svojo dejavnost izvaja na območju MOK;
– ima v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejav-
nosti v društvih;

– spodbuja razvoj na področju ljubiteljskih (dru-
štvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne de-
javnosti v MOK;

– ima zagotovljene prostorske, kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2014 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 5 letih delo-
vanja v okviru izvajanja svojega programa najmanj 20 
kulturnih dogodkov;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe na 
področju B., ne morejo kandidirati na ostalih področjih 
C., D. in E.

b) za področje C. in D.:
– s svojimi projekti se lahko prijavijo pravne osebe 

zasebnega prava (tudi kulturna društva) in samozapo-
sleni v kulturi;

– so registrirana za izvajanje dejavnosti na pri-
javljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija 
potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, 
iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za 
izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in ko-
pija veljavnega statuta, izpisek iz poslovnega registra 
(AJPES), potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih 
v kulturi);

– prijavitelji morajo prijavljene programe oziroma 
projekte v letu 2014 izvesti na območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je 
program ali projekt sofinanciran s strani MOK;

– so izvedli oziroma priredili v zadnjem letu delova-
nja na območju MOK najmanj 3 kulturne dogodke;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za programe ali 
projekte na področju C. ali D., ne morejo kandidirati na 
ostalih področjih A., B. in E.

c) za področje E.:
– se lahko prijavijo kulturna društva in samozapo-

sleni v kulturi;
– so registrirana za izvajanje dejavnosti na pri-

javljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija 
potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, 
iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za 
izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija 

veljavnega statuta, potrdilo o vpisu v razvid samoza-
poslenih v kulturi);

– kulturna društva in samozaposleni v kulturi mora-
jo imeti svoj sedež na območju MOK najmanj dve leti, 
vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj;

– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2014 na 
območju MOK;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je projekt sofinanciran s strani MOK;

– tisti, ki kandidirajo za sredstva za projekte na 
področju E., ne morejo kandidirati na ostalih področjih 
A., B., C. in D.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost 
in za spomeniško varstvene akcije.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma projek-
tom za leto 2014 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2014 in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokri-
va osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To 
ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje 
prireditev v MOK za leto 2014 in za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK 
za leto 2014.

Kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

3. Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa ozi-

roma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja 

izdelan časovni načrt z lokacijo,
– dostopnost programa oziroma projekta,
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma 

projekta,
– program oziroma projekt pripomore k oživitvi 

starega mestnega jedra;
– število realiziranih predstav, razstav, koncertov … 

na leto (velja za področje A., B., C. in D.);
– število izdanih knjig, brošur in drugih publikacij 

oziroma izdanih številk revij v zadnjih dveh letih (velja 
za področje E.);

– reference prijavitelja in reference sodelujočih par-
tnerjev (število kritik, nagrad …) oziroma prepoznavnost 
preteklih projektov oziroma programov prijavitelja v slo-
venskem kulturnem in mednarodnem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa 
oziroma projekta;

– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 
prijavitelja);

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-
pravo programa oziroma projekta;

– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi programa 
oziroma projekta.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 
zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sred-
stva.

MOK bo posamezne programe oziroma projekte 
sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
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je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

4. Višina sredstev za sofinanciranje programov in 
projektov

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
kulturnih programov / projektov v Mestni občini Koper 
v letu 2014 je opredeljena s proračunom za leto 2014, 
in sicer največ do 154.500,00 €, na naslednjih področjih 
v zneskih:

– področje A. umetniški programi 54.800,00 €
– področje B. programi ljubiteljske 

kulturne dejavnosti s področja glasbe, 83.550,00 €
– področje C. likovna in galerijska 

dejavnost 9.250,00 €
– področje D. projekti samostojnih 

ustvarjalcev na področju kulture 2.900,00 €
– področje E. projekti založništva 4.000,00 €.

MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev za posamezno področje.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih 
programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na po-
dročja kulturnih dejavnosti in tistih, ki resorno spadajo 
na druga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne 
oblike, šport, sociala, znanost, …). Prav tako ne bodo 
sofinancirani programi in projekti, katerih finančna kon-
strukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja 
razpisanih sredstev.

5. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

6. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa ali projekta,
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih,

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa ali projekta,

– izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-4 – Vzorec 
pogodbe o sofinanciranju programa ali projekta,

– podpisan in žigosan OBR-5 – Vmesno poročilo 
o izvedbi programa ali projekta v letu 2014,

– podpisan in žigosan OBR-6 – Zaključno poročilo 
o izvedbi programa ali projekta za leto 2014.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma 
projektov, mora za vsak posamični program oziroma 
projekt izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale obrazce 
(OBR-1, OBR-2, OBR-4, OBR-5, OBR-6) pa izpolne 
samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj do-
stavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. veljavna registracija za opravljanje dejavnosti (če 
je prijavitelj pravna oseba)

Dokazilo: Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) ali 
druge evidence, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.

II. sklep o registraciji društva (če je prijavitelj dru-
štvo)

Dokazilo: Odločba upravne enote o registraciji dru-
štva in Potrdilo, ki ga izda Upravna enota na podlagi 
179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UPB 2, 126/07, 65/08 in 8/10) 
na zahtevo zastopnika/ce društva (potrdilo ne sme biti 
starejše od enega meseca).

III. Akt o ustanovitvi oziroma statut društva
Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 

statut društva.
IV. fotokopija razvida pri Ministrstvu za kulturo in 

potrdilo o stalnem prebivališču (ali kopija veljavnega 
osebnega dokumenta – osebna izkaznica, potni list) 
kolikor je prijavitelj fizična oseba, ki ima status samo-
zaposlenega v kulturi in deluje na področju Mestne 
občine Koper.

Dokazilo: fotokopija
V. pisna izjava založnika o vključitvi predlagane 

izdaje v založniški program (velja samo za področje E.).
Dokazilo: pisna izjava
Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obraz-

cu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno 
navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa ozi-
roma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru 
odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj more-
bitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve 
zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 
6000 Koper ali po elektronski pošti: občina@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 24. 11. 2014. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priloži-
ti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce 
podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realizi-
ranem programu oziroma projektu. Navedena gradiva 
so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo 
končnega poročila o sofinanciranju programa oziroma 
projekta s področja kulturnih dejavnosti za leto 2014 je 
28. 2. 2015.

Kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka 
vloga zavržena.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslo-
vom: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper 
oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis Kultura 
2014 št. 610-1/2014, z navedbo področja razpisa (npr. 
A/Umetniški program). Na hrbtni strani ovitka mora biti 
naveden poln naslov prijavitelja.
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Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do ponedeljka, 17. februarja 2014 na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na sledeči 
način: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis kultura 
2014 št. 610-1/2014, z navedbo področja razpisa (npr. 
A/Umetniški program– dopolnitev/umik/sprememba«) – 
glede na to, ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo 
že oddane prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program/projekt lahko komisija preraz-

poredi na drugo področje kulturne dejavnosti glede na 
vsebino prijave in razpisana sredstva oziroma na drug 
razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov 
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur 
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 
Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo 
prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada 
za družbene dejavnosti in razvoj MOK in sicer do pet 
dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in po-
dobno, lahko dobi telefonsko – Breda Krašna – 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 139-1/2014 Ob-1075/14

Na podlagi sklepa župana, št. 139-1/2014 z dne 
8. 1. 2014, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih 
organizacij in drugih društev in združenj,  

ki niso predmet drugih razpisov  
v Mestni občini Koper za leto 2014  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v 
nadaljevanju: MOK);

– povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti 
raznih vsebin.

2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave
MOK bo sofinancirala:
A. programe veteranskih organizacij;
B. programe drugih društev in združenj, ki niso pred-

met drugih razpisov Mestne občine Koper.
Za sofinanciranje programov se lahko prijavijo le 

prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa:

– se lahko prijavijo s svojimi programi:
– društva,
– zveze društev,
– zavodi (za programe, ki niso del njihove redne 

dejavnosti),
– drugi sub jekti;

– prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje de-
javnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (do-
kazilo: kopija potrdila upravne enote ali drugega ustre-
znega potrdila, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj 
registriran za izvajanje dejavnosti v RS, kopija veljav-
nega statuta, izpisek iz poslovnega registra (AJPES));

– imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve 
leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. 
Izjemoma najmanj eno leto za tiste prijavitelje, ki so 
v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, 
dokazljive uspehe na svojem področju delovanja (pri-
znanja na nivoju države in/ali EU);

– nosilci programa imajo večletne (vsaj dvoletne) 
izkušnje in reference na področju, ki ga prijavljajo;

– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2014 na 
območju MOK;

– prijavljeni program mora omogočati vključevanje 
članov oziroma uporabnikov in Mestne občine Koper;

– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-
manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program sofinanciran s strani MOK.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2014 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2014 in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2014 
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v MOK za leto 2014.

Kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

3. Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa:

– za izvedbo programa obstaja izdelan časovni 
načrt z lokacijo,

– dostopnost programa,
– obrazložitev in utemeljitev programa;

– reference prijavitelja oziroma prepoznavnost pre-
teklih programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa;
– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 

prijavitelja);
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-

pravo programa;
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi programa.
Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgo-

raj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva.
MOK bo posamezne programe sofinancirala največ 

do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.
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4. Višina sredstev za sofinanciranje programov
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 

programov veteranskih organizacij in drugih društev in 
združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestne ob-
čini Koper v letu 2014 je opredeljena s proračunom za 
leto 2014, in sicer največ do 30.650,00 €, na naslednjih 
področjih v zneskih:

– programi veteranskih organizacij 15.200,00 €
– programi drugih društev in združenj 15.450,00 €.

MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev za posamezno področje.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala ti-
stih programov, ki po vsebini sodijo na druga področja 
objavljenih razpisov. Prav tako ne bodo sofinancirani 
programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala 
realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev.

5. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 

v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa mora prijavi-

telj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa,
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih,

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa,

– izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-4 – Vzorec 
pogodbe o sofinanciranju programa,

– podpisan in žigosan OBR-5 – Vmesno poročilo 
o izvedbi programa v letu 2014,

– podpisan in žigosan OBR-6 – Zaključno poročilo 
o izvedbi programa za leto 2014.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za 
vsak posamični program izpolniti ločen obrazec OBR-3. 
Ostale obrazce (OBR-1, OBR-2, OBR-4, OBR-5, 
OBR-6) pa izpolne samo enkrat. Vse izpolnjene obraz-
ce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. veljavna registracija za opravljanje dejavnosti (če 
je prijavitelj druga pravna oseba)

Dokazilo: Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) ali 
druge evidence, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.

II. sklep o registraciji društva (če je prijavitelj dru-
štvo, zveza društev)

Dokazilo: Odločba upravne enote o registraciji dru-
štva in Potrdilo, ki ga izda Upravna enota na podlagi 
179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UPB 2, 126/07, 65/08 in 8/10) 
na zahtevo zastopnika/ce društva (potrdilo ne sme biti 
starejše od enega meseca).

III. Akt o ustanovitvi oziroma statut društva
Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 

statut društva.
Prijavitelj programa mora v obrazcu OBR-3 Pri-

java programa obvezno navesti terminski plan, t.j. ča-
sovni potek programa z navedbo planiranih aktivnosti. 
V primeru odobritve programa je prijavitelj morebitna 
odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve za-
nje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 
6000 Koper ali po elektronski pošti: občina@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 24. 11. 2014. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti 
dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce po-
datkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realizira-
nem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga 
končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila 
o sofinanciranju programa za leto 2014 je 28. 2. 2015.

Kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka 
vloga zavržena.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslo-
vom: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper 
oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Drugo 
2014 št. 139-1/2014, z navedbo področja razpisa (npr. 
A/Program veteranske organizacije oziroma B/Program 
drugih društev in združenj). Na hrbtni strani ovitka mora 
biti naveden poln naslov prijavitelja.

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do ponedeljka, 10. februarja 2014 na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni 
ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na sledeči na-
čin: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Drugo 2014 
št. 139-1/2014, z navedbo področja razpisa (npr. A/Pro-
gram veteranske organizacije – dopolnitev/umik/spre-
memba«) – glede na to, ali gre za dopolnitev, umik ali 
spremembo že oddane prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na 

drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sred-
stva.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.
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Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-
godbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice 
in obveznosti.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 

izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo 
prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada 
za družbene dejavnosti in razvoj MOK in sicer do pet 
dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in po-
dobno, lahko dobi telefonsko – Breda Krašna – 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 322-232/2013 Ob-1076/14

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper 
(Uradni list RS, št. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05, 67/06 in 
39/08) ter sklepa župana št. 322-232/2013, z dne 8. 1. 
2014, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih društev  
in drugih društev, katerih glavnina delovanja 

spodbuja razvoj in promocijo turizma  
v Mestni občini Koper v letu 2014

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delo-
vanja turističnih društev in drugih društev, katerih glav-
nina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma 
v Mestni občini Koper v letu 2014.

Prijavitelji se s svojimi programi v letu 2014 lahko 
prijavijo samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2014 in sicer na tisti javni razpis, 
katerega predmet javnega razpisa pokriva osnovni ozi-
roma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prija-
ve na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni 
občini Koper za leto 2014 in za prijave na javni razpis 
za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini 
Koper za leto 2014.

2. Pogoji in merila:
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno turistič-

na društva in druga društva, katerih glavnina delovanja 
spodbuja razvoj in promocijo turizma in ki:

– so sodelovala na predstavitvi krajevnih skupnosti 
Mestne občine Koper v letu 2013, ki se je odvijala kot 
del občinskega praznika (5. 5. 2013) ali novoustano-
vljena društva,

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na 
območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem pro-
mocije turističnih produktov in tipičnih produktov Istre,

– ne bodo prejela sredstev za program dela v letu 
2014 iz drugih virov Mestne občine Koper,

– ki so oddala končno poročilo o delu za leto 2013, 
v primeru prijave na javni razpis za sofinanciranje de-
lovanja turističnih društev in drugih društev, katerih de-
lovanje spodbuja razvoj in promocijo turizma v Mestni 
občini Koper v letu 2013.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje 
društev, katerih aktivnosti temeljijo na:

– rednem delovanju društva, kot so skupna sreča-
nja članov društva, delovni sestanki …,

– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lo-
kalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja turizma,

– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne de-
diščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in 
vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih 
poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične 
signalizacije in podobno),

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in 
mladine za turizem,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več 
turističnih in drugih društev,

– aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično 
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne ob-
čine Koper,

– aktivnostih z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte 

v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer v Istrsko pu-
stno povorko, Predstavitev KS MOK in druge prireditve.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.

Merila za izbor prijav:
Merila, na podlagi katerih bo strokovna komisija 

ocenjevala prijave, so opredeljena v 3. točki razpisne 
dokumentacije.

3. Okvirna višina sredstev:
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 

delovanja turističnih društev in drugih društev, katerih 
glavnina delovanja spodbuja razvoj in promocijo turizma 
v Mestni občini Koper v letu 2014 je največ do višine 
55.000 EUR.

4. Rok porabe sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

5. Vsebina prijave:
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 

obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 10. 2. 2014 na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali 
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: »Ne odpiraj, št. 322-232/2013«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o izidu jav-
nega razpisa:

Odpiranje prijav bo 14. februarja 2014 ob 10. uri, 
v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna 
komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahteva-
na dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni 
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popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prija-
vitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj 
v določenem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže 
kot nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od dneva objave jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Za-
interesirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi 
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo po-
sreduje Špela Rajtenbah, Turistična organizacija Koper, 
tel. 05/664-64-64), vsak dan v času uradnih ur.

Mestna občina Koper

Št. 410-1/2014 Ob-1077/14

Na podlagi sklepa župana, št. 410-1/2014 z dne 
8. 1. 2014, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov  

za otroke in mladino v Mestni občini Koper  
za leto 2014  

(v nadaljevanju: razpis)
1. Cilji javnega razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki 

jih ne izvajajo javni zavodi in so pomembni za splošni 
razvoj otrok in mladine;

– podpiranje izvajanja kakovostnih projektov, 
ki predstavljajo posamično aktivnost izvajalcev, ki so 
pomembni za splošni razvoj otrok in mladine;

– povečanje raznolikosti programov in projektov za 
otroke in mladino.

2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave na 
posameznih področjih

a) Mestna občina Koper (v nadaljevanju: MOK) bo 
sofinancirala programe/projekte z naslednjih področij 
dejavnosti:

A. programe in projekte za otroke (do 14 let staro-
sti), ki so namenjeni:

– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preži-
vljanju prostega časa otrok;

– zadovoljevanju interesov otrok;
– spodbujanju in razvijanju ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v naci-

onalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in 

društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni ob-
čini Koper;

– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru 
širšega programa prijavitelja.

B. programe in projekte za mladino (od starosti 15 
do 29 let).

– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko 
delo;

– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje inte-
resov mladih;

– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi po-

čitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključe-

nosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in nad mla-

dimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgo-

je, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelek-

tualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija 

mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vpra-

šanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so 

pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacio-

nalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru 

širšega programa prijavitelja.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma 

projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, 
socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, 
ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot 
tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija 
izletov in letovanj.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso 
posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnev-
ni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot 
take predmet javnega razpisa za sofinanciranje priredi-
tev v Mestni občini Koper za tekoče leto.

b) Za sofinanciranje programov/projektov se lahko 
prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje 
razpisa:

– društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustano-
ve, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki so regi-
strirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju 
razpisa (dokazilo: kopija veljavnega statuta ali drugega 
ustanovitvenega akta, izpisek iz poslovnega registra 
(AJPES));

– imajo sedež v MOK oziroma imajo v aktu o usta-
novitvi (statut, …) določeno (dislocirano, območno …) 
enoto na območju MOK;

– izvajajo programe in projekte za otroke najmanj 
dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka 
nazaj, na območju in za uporabnike MOK;

– niso redno financirani iz sredstev proračuna MOK;
– da se program izvaja izven rednih šolskih oziroma 

študijskih programov;
– da je vsebina prijavljenega programa skladna 

s predmetom razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 

pogoje za realizacijo programa;
– bodo prijavljene programe izvedli v letu 2014 na 

območju MOK;
– bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o naj-

manj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa 
v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prire-
ditve na območju MOK na poziv sofinancerja;
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– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da 
je program oziroma projekt sofinanciran s strani MOK;

– posamezni prijavitelj lahko prijavi programe oziro-
ma projekte tako za otroke kot za mladino.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje 
in investicije.

Prijavitelj se s svojim programom oziroma projek-
tom za leto 2014 lahko prijavi samo na enega izmed 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2014 in 
sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva 
osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne 
velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje priredi-
tev v MOK za leto 2014 in za prijave na javni razpis za 
sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2014.

Kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj nave-
denih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih 
postopkov ter s sklepom zavržene.

3. Merila in kriterji za dodelitev sredstev
Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo 

upoštevani naslednji kriteriji:
– kakovost, inovativnost in zasnova programa ozi-

roma projekta:
– za izvedbo programa oziroma projekta obstaja 

izdelan časovni načrt z lokacijo,
– dostopnost programa oziroma projekta,
– obrazložitev in utemeljitev programa oziroma 

projekta;
– reference prijavitelja in reference sodelujočih par-

tnerjev oziroma prepoznavnost preteklih projektov oziro-
ma programov prijavitelja v slovenskem prostoru;

– realno prikazana finančna konstrukcija programa 
oziroma projekta;

– čas delovanja prijavitelja (število let delovanja 
prijavitelja);

– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pri-
pravo programa oziroma projekta;

– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi programa 
oziroma projekta.

Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju 
zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sred-
stva.

MOK bo posamezne programe oziroma projekte 
sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva.

Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih 
se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da 
je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena 
takoj, ko bo to ugotovljeno.

4. Višina sredstev za sofinanciranje programov in 
projektov

Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje pro-
gramov in projektov za otroke in mladino v Mestni občini 
Koper v letu 2014 je opredeljena s proračunom za leto 
2014, in sicer največ do 110.000,00 €, na naslednjih 
področjih v zneskih:

– programi za otroke 62.000,00 €
– programi za mladino 48.000,00 €.

MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev za posamezno področje.

MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih 
programov in projektov, ki po vsebini ne sodijo na po-
dročja tega razpisa in tistih, ki resorno spadajo na dru-
ga področja (npr. šolstvo – daljše izobraževalne oblike, 
šport, sociala, znanost, raziskovanje, …). Prav tako ne 
bodo sofinancirani programi in projekti, katerih finančna 
konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja 
razpisanih sredstev.

5. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

6. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave
Za pravilnost prijave programa oziroma projekta 

mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – 

Podatki o prijavitelju programa ali projekta,
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 

– Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih po-
datkih,

– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – 
Prijava programa ali projekta,

– izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-4 – Vzorec 
pogodbe o sofinanciranju programa ali projekta,

– podpisan in žigosan OBR-5 – Vmesno poročilo 
o izvedbi programa ali projekta v letu 2014,

– podpisan in žigosan OBR-6 – Zaključno poročilo 
o izvedbi programa ali projekta za leto 2014.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi 
zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpi-
sani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) 
prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

Kolikor prijavitelj prijavlja več programov oziroma 
projektov za različno področje (otroci ali mladina), mora 
za vsak posamični program oziroma projekt izpolniti 
ločen obrazec OBR-3 in na njem označiti za katero 
področje gre. Ostale obrazce (OBR-1, OBR-2, OBR-4, 
OBR-5, OBR-6) pa izpolne samo enkrat.

Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-
roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu 
soglašati s preverjanjem namenske porabe proračun-
skih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer 
s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.

Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila 
o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse 
v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in 
dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno.

Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na 
način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis 
odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig 
ter datum.

Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina 
prijave na razpis:

I. veljavna registracija za opravljanje dejavnosti (če 
je prijavitelj pravna oseba)

Dokazilo: Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) ali 
druge evidence, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.

II. sklep o registraciji (če je prijavitelj društvo, zveza 
društev …)

Dokazilo: Odločba upravne enote o registraciji dru-
štva in Potrdilo, ki ga izda upravna enota na podlagi 
179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – UPB 2, 126/07, 65/08 in 8/10) 
na zahtevo zastopnika/ce društva (potrdilo ne sme biti 
starejše od enega meseca).

III. Akt o ustanovitvi oziroma statut društva
Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma 

statut društva.
IV. poročilo o izvajanju programov/projektov za otro-

ke na območju in za uporabnike MOK za leti 2012 in 
2013

Dokazilo: Poročilo o izvajanju programov za otroke 
za leti 2012 in 2013.

Prijavitelj programa oziroma projekta mora v obraz-
cu OBR-3 Prijava programa oziroma projekta obvezno 
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navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa ozi-
roma projekta z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru 
odobritve programa oziroma projekta je prijavitelj more-
bitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve 
zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene 
dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 
6000 Koper ali po elektronski pošti: občina@koper.si.

Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem 
sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavi-
telj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno 
elektronsko pošto.

Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo po-
sredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. 
Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno 
poročilo posredovano najkasneje do 24. 11. 2014. Ob-
vezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti 
dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce po-
datkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem 
programu oziroma projektu. Navedena gradiva so obve-
zna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega 
poročila o sofinanciranju programa oziroma projekta za 
leto 2014 je 28. 2. 2015.

Kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je ne-
popolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja 
pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj 
v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka 
vloga zavržena.

7. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovoj-

nici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslo-
vom: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper 
oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis otroci in 
mladina 2014 št. 410-1/2014, z navedbo področja raz-
pisa (npr. A/ otroci ali B/ mladina). Obrazce (OBR-1, 
OBR-2, OBR-4, OBR-5, OBR-6), ki jih izpolnete le en-
krat, vložite v eno od posredovanih kuvert. Na hrbtni 
strani ovitka (kuverte) mora biti naveden poln naslov 
prijavitelja.

Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremlje-
ni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje 
do ponedeljka, 10. februarja 2014 na naslov Mestna 
občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času 
uradnih ur.

Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave 
na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali 
dopolni, kar mora na ovojnici označiti na sledeči način: 
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis otroci in mladina 
2014 št. 410-1/2014, z navedbo področja razpisa (npr. 
A/otroci – dopolnitev/umik/sprememba«) – glede na to, 
ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane 
prijave.

Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne 
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

8. Obravnava prijav in izid razpisa
Prijavljen program / projekt lahko komisija preraz-

poredi na drugo področje glede na vsebino prijave in 
razpisana sredstva oziroma na drug razpis.

O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obvešče-
ni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa.

Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov 
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti.

9. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 

do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur 

v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 
Koper.

Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo 
prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada 
za družbene dejavnosti in razvoj MOK in sicer do pet 
dni pred potekom roka za predložitev prijav.

Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in po-
dobno, lahko dobi telefonsko – Breda Krašna – 
tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.

Mestna občina Koper

Št. 181-25/2013 Ob-1078/14

Na podlagi sklepa župana št. 181-25/2013, z dne 
8. 1. 2014, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev  

in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja 
promocijo zdravja v Mestni občini Koper  

za leto 2014 
 (v nadaljevanju: razpis)

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delova-
nje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper 
v letu 2014.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2014 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2014 in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2014 
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v MOK za leto 2014.

2. Pogoji in merila:
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva 

in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in pro-
mocijo zdravja in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja 
na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem 
promocije zdravja na območju Mestne občine Koper,

– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje dru-
štva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2014.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo 
v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, 
taborov in letovanj.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustano-
vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni 
sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja 
društev in drugih ustanov, katerih aktivnosti temeljijo na:

– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lo-
kalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja zdravja,

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in 
mladine za zdravje,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več 
društev in ustanov,

– aktivnosti ki omogočajo uspešno, množično vklju-
čevanje uporabnikov iz Mestne občine Koper,

– aktivnostih, z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti.
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– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte 
v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer v maju Dnevi 
zdravja, v drugih dnevih namenjenim promociji zdravja, 
v septembru v Tednu mobilnosti itd.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.

Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje 

ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska so-
financiranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sred-
stev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih 
aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti 
glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupne-
ga zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine 
sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

Izločitveno merilo:
– kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom in 

nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo iz-
loči in je ne ocenjuje.

3. Okvirna višina sredstev:
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje pro-

gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja razvoj in promocijo zdravja v Mestni občini 
Koper v letu 2014 je višina opredeljena s proračunom 
za leto 2014 največ do 14.100 EUR.

4. Rok porabe sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

5. Vsebina prijave:
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 

obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 10. 2. 2014 na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali 
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: Javni razpis za sofinanciranje programov dela dru-
štev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja pro-
mocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2014, »Ne 
odpiraj, št. 181-25/2013«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

7. Odpiranje prijav obvestilo o izidu javnega raz-
pisa:

Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugota-
vljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. 
Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, 
v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da 
vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v dolo-
čenem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot 
nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu 
odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji ima-
jo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slo-
venije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s po-
goji ter kriteriji in merili razpisa.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem 
roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur 
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 
Koper.

Mestna občina Koper

Št. 671-1/2014 Ob-1079/14

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98) in sklepa župana št. 671-1/2014 z dne 
8. 1. 2014, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje športnih programov  

v Mestni občini Koper v letu 2014
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na 

področju športa v Mestni občini Koper za leto 2014.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 

športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva za posamezna območja oziroma športne pano-
ge s sedežem v Mestni občini Koper;

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-
ge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti 
v športu;

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-
nosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;

– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke 
strokovne šole;

– univerza;
– študentske organizacije.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto, 

v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrto-
vanih športnih aktivnosti;

– da imajo za določene športne panoge zagoto-
vljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 
tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega 
športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati son-
ček, Krpan in šolska tekmovanja;

– da imajo društva urejeno evidenco članstva, ostali 
izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posame-
znem programu.

2. V letu 2014 bomo sofinancirali naslednje vsebine 
športnih programov:

1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 

potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene 

v kakovostni in vrhunski šport;
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5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjeva-

nje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska dejav-

nost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;
3. Pogoji sofinanciranja:
Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Po-

gojev, meril in normativov za vrednotenje športnih pro-
gramov v Mestni občini Koper, upoštevaje razpoložljiva 
proračunska sredstva.

Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela 
športna društva in njihova združenja.

4. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov iz druge točke za leto 2014 je največ 
do 766.400 EUR.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti 
izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več pro-
gramov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen 
obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge 
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

7. Rok predložitve prijav in način predložitve: pri-
javitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko najkasneje do ponedeljka, 10. februarja 2014 
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Ko-
per, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne 
občine Koper, v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje 
športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2014, 
št.:671-1/2014«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpi-
sa pisno obveščeni predvidoma v 45. dneh po zaključku 
razpisa.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali 
pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, Koper ter od ponedeljka do petka med 8. 
in 12. uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport 
Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore 
Perello Godina 3, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne obči-
ne Koper pri Alešu Šepec (tel. 05/614-60-19, e-mail: 
ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za 
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper 
(tel. 05/664-62-39).

Mestna občina Koper

Št. 122-1/2014 Ob-1080/14

Na podlagi sklepa župana, št. 122-1/2014 z dne 
8. 1. 2014, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega varstva  

v Mestni občini Koper za leto 2014
I. Predmet in cilj javnega razpisa je sofinanciranje 

programov socialnega varstva v letu 2014, ki jih izvajajo 
društva, ustanove in zavodi.

a) Programi društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost 

osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdrav-
ju in drugi programi s področja varovanja duševnega 
zdravja;

– programi, ki omogočajo neodvisno življenje inva-
lidov in drugi programi pomoči invalidom;

– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk 
ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in dru-
žinam;

– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samo-
pomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.

b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, pod-

pora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, 
urejanje, rehabilitacija);

– preventivni programi, namenjeni osveščanju in 
zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter prepreče-
vanju zasvojenosti.

c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 

samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skr-
bijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;

– preventivni programi za ogrožene skupine otrok 
in mladostnikov;

– preventivni programi za preprečevanje nasilja 
v družinah;

– programi usposabljanja prostovoljcev za pomoč 
ogroženim posameznikom in družinam.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo 
v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, 
taborov in letovanj ter programi, ki so predmet drugih 
javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2014.

II. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje 

programov socialnega varstva
– pod točko a – društva in ustanove,
– pod točko b in c – društva, ustanove in zavodi, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine 

Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega var-

stva, humanitarno dejavnost ali dejavnost, ki je predmet 
razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;

4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske po-
goje za izvajanje programa;

5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo 
prihodkov in odhodkov izvajanja programa;

6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje oziroma 
reference na področju, za katero se prijavljajo;

7. imajo predvideno sofinanciranje programa s stra-
ni drugih sofinancerjev.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2014 
lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov 
Mestne občine Koper za leto 2014, in sicer na tisti raz-
pis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma 
večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave 
na javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni 
občini Koper za leto 2014 in za prijave na javni razpis 
za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini 
Koper za leto 2014.
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III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov bodo upo-

rabljena naslednja merila:
1. Kvaliteta in realnost predloženega programa:
– program ima postavljene jasne cilje, ki so v skladu 

s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov;
– uporabniki programa so jasno opredeljeni;
– metode in način dela v programu so jasno opre-

deljeni;
– program ima zagotovljene prostorske in kadro-

vske pogoje za izvajanje programa.
2. Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v pro-

gramu:
– uporabniki aktivno sodelujejo pri načrtovanju in 

izvedbi programa;
– izvajalci programa so tudi prostovoljci.
3. Finančna konstrukcija programa:
– program ima pregledno in jasno finančno kon-

strukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa, iz 
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja progra-
ma, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež 
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

4. Dosedanje delo oziroma reference:
– izkušnje oziroma reference prijavitelja na podro-

čju, za katero se prijavlja.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili, ob primer-

javi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifično-
sti posameznih prijavljenih programov.

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2014 
je največ do 76.300,00 EUR.

V. Rok izvedbe
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

na obrazcu prijave za leto 2014, ki je sestavni del raz-
pisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati izpolnjen 
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in priloga-
mi, navedenimi v obrazcu prijave.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Prijavitelji, katerih prijave ne bodo vsebovale vseh zah-
tevanih prilog in bodo zato nepopolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav. Kolikor prijav v določenem roku ne 
bodo dopolnili, le – te ne bodo obravnavane.

VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 10. februarja 2014 na 
naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, 
ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne ob-
čine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), 
in sicer v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: 
»Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje programov 
socialnega varstva za leto 2014, št. 122-1/2014«. Na 
hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno 
označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.

VIII. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obve-

ščeni v roku 45 dni od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene po-

godbe o sofinanciranju programov v letu 2014, s kateri-
mi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih 
sredstev.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od 
dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo 

prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdije-
va 10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih 
ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: 
www.koper.si.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 
zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj 
Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-56.

Mestna občina Koper

Št. 354-339/2013 Ob-1081/14

Na podlagi sklepa župana št. 354-339/2013, z dne 
8. 1. 2014, Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev  

in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja 
promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper  

za leto 2014  
(v nadaljevanju: razpis)

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja promocijo varstva okolja v Mestni občini Koper 
v letu 2014.

Prijavitelj se s svojim programom za leto 2014 lah-
ko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne 
občine Koper za leto 2014 in sicer na tisti razpis, ka-
terega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji 
del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni 
razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2014 
in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov v MOK za leto 2014.

2. Pogoji in merila:
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in 

ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promoci-
jo varstva okolja in ki:

– delujejo na območju Mestne občine Koper in so 
registrirana v Sloveniji,

– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja varovanja 
okolja na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ci-
ljem varstva okolja na območju Mestne občine Koper,

– ne bodo prejela sredstev za letno delovanje dru-
štva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2014.

Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo 
v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, 
taborov in letovanj.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustano-
vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih 
namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni 
sedež na ozemlju Republike Slovenije.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja 
društev in drugih ustanov, katerih aktivnosti temeljijo na:

– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lo-
kalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih po-
speševanja varovanja okolja,

– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in 
mladine za varstvo okolja,

– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti 
v kraju na področju varovanja okolja,

– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več 
društev in ustanov,

– aktivnosti ki omogočajo uspešno, množično vklju-
čevanje uporabnikov iz Mestne občine Koper,

– aktivnostih, z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte 

v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer v septembru 



Stran 126 / Št. 4 / 17. 1. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

v Tednu mobilnosti, v obeleženih dnevih varstva okolja, 
kot so svetovni dan okolja, dan zemlje, ekodnevi itd.

S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne 
sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave.

Merila za izbor prijav:
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje 

ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska so-
financiranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sred-
stev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih 
aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti 
glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupne-
ga zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine 
sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo.

Izločitveno merilo:
– kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom in 

nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo iz-
loči in je ne ocenjuje.

3. Okvirna višina sredstev:
Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje pro-

gramov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje 
spodbuja razvoj in promocijo okolja v Mestni občini Ko-
per v letu 2014 je višina opredeljena s proračunom za 
leto 2014 največ do 21.000 EUR.

4. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 

2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje pro-
računa.

5. Vsebina prijave:
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na 

obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge ozi-

roma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem 

obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe pro-
računskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, 
in sicer s strani pooblaščene osebe občine.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot pripo-

ročeno pošiljko najkasneje do 10. 2. 2014 na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali 
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in 
sicer v času uradnih ur.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z ozna-
ko: Javni razpis za sofinanciranje programov dela dru-
štev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja pro-
mocijo varstva okolja v Mestni občini Koper za leto 2014, 
»Ne odpiraj, št. 354-339/2013«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označe-
ne in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane.

7. Odpiranje prijav obvestilo o izidu javnega raz-
pisa:

Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugota-
vljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. 
Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, 
v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da 
vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v dolo-
čenem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot 
nepopolna.

Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila 
o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu 
odločitve.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo 
možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, 
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja 
proračunskih sredstev.

8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Me-
stne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku 
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v spre-
jemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Mestna občina Koper

Št. 478-9/2014-48/03 Ob-1082/14

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, 
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10 in 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12 in 23/13), na podlagi načrta razpo-
laganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Kranj za leto 2014, sprejetega na 29. seji Sveta Mestne 
občine Kranj dne 18. 12. 2013, ter na podlagi 18. in 
44. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, 
št. 33/07) objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – počitniška hiša št. P – 202, šte-

vilka stavbe 664, k.o. Mostec, v izmeri 36,47 m2, ki stoji 
na zemljišču parcelna številka 534/172, k.o. Mostec, 
v Termah Čatež, za izklicno ceno 25.075,00 EUR.

Vse stroške postopka, davek na promet nepremič-
nin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.

2. Nepremičnina – počitniška hiša P – 123, številka 
stavbe 253, k.o. Mostec, v izmeri 49,00 m2, ki stoji na 
zemljišču parcelna številka 553/139, k.o. Mostec, v Ter-
mah Čatež, za izklicno ceno 27.795,00 EUR.

Vse stroške postopka, davek na promet nepremič-
nin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.

3. Nepremičnina – skladiščni prostor, v pritličju indu-
strijske stavbe, na naslovu Savska cesta 34, 4000 Kranj, 
skupaj s pripadajočim delom na splošnih skupnih delih 
stavbe in skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, na 
katerem stoji stavba, parcelna številka zemljišča 249/53, 
k.o. Huje – ID znak: 2122-459-8, v izmeri 86,80 m2, za 
izklicno ceno 8.600,00 EUR.

Vse stroške postopka, davek na promet nepremič-
nin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.

4. Nepremičnina – del zemljišča parcelna šte-
vilka 94/8, v približni izmeri 2.742 m2 in del zemljišča 
parcelna številka 269/2, v približni izmeri 391 m2, obe 
k.o. Struževo, za izklicno ceno 169.401,31 EUR (brez 
vključenega DDV), skupaj s pravnomočnim gradbenim 
dovoljenjem, ki je namenjeno za gradnjo dveh stano-
vanjskih blokov v Struževem – gradbena parcela objek-
tov B in C. Vrednost projektne dokumentacije in geo-
detskega posnetka znaša 78.831,90 EUR, komunalni 
prispevek znaša ca. 246.000,00 EUR in niso vključeni 
v ceni.

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek in 
druge stroške iz pogodbe nosi kupec.

Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so pred-
met prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine 
Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe 
podzemne komunalne infrastrukture.

5. Nepremičnina – zemljišče parcelna šte-
vilka 209/18, gozd, v izmeri 269 m2, k.o. 2105 – Britof za 
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izklicno ceno 33.005,50 EUR (DDV ni vključen v ceno). 
Zemljišče je obremenjeno z najemnim razmerjem, skle-
njenim za nedoločen čas.

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek in 
druge stroške iz pogodbe nosi kupec.

Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so pred-
met prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine 
Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe 
podzemne komunalne infrastrukture.

6. Nepremičnina – zemljišče parcelna šte-
vilka 226/5, pot, v izmeri 168 m2, k.o. 2101 – Rupa za 
izklicno ceno 31.788,00 EUR (DDV ni vključen v ceno).

Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek in 
druge stroške iz pogodbe nosi kupec.

Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so pred-
met prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine 
Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe 
podzemne komunalne infrastrukture.

II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega raz-
pisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, dne 
4. 2. 2014, ob 10. uri, v sejni dvorani št. 16, na naslovu 
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje 

pravne in fizične osebe:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na 

javni dražbi predložiti pisno pooblastilo overjeno pri no-
tarju, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim 
dokumentom,

– pravne in fizične osebe, ki so na Urad za okolje 
in prostor pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 
Kranj, do ponedeljka, dne 3. 2. 2014 do 12. ure, dosta-
vile naslednje dokumente:

– pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki 
vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni 
starejše od 30 dni,

– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu 
(lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, 
samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a,

– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samo-
stojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju 
ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni,

– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba 
ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in 
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,

– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna ose-
ba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravna-
ne vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega 
zaprosi najkasneje do srede, dne 29. 1. 2014 na Uradu 
za finance Mestne občine Kranj),

– davčno številko in številko računa pravne osebe, 
samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z naved-
bo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,

– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepre-
mičnine v RS,

– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik 
oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne 
dražbe in osnutkom pogodbe,

– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstot-
kov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine, 
ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotne-
ga zakladniškega računa Mestne občine Kranj, šte-
vilka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 
75515-2010003-43060009 Mestne občine Kranj, z na-
vedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako 
točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma pre-
mična stvar, za katero se plačuje varščina.«.

– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke 
razpisa.

IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z naj-
ugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi ozi-
roma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. 
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, 
mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, 
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo var-
ščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe 
v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik 
poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne ob-
čine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od 
sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo 
celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sesta-
vina pravnega posla.

VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na 
promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine 
oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na 
podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. Nepre-
mičnine se kupujejo po načelu videno-kupljeno.

VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob nav-

zočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepre-

mičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega 
razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom,

3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno 
pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna 
cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine 
za večkratnik zneska 5 EUR,

5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna 
cena do 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zne-
ska 250 EUR,

6. dražitelji za nepremičnine oziroma premične 
stvari, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR lahko 
dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,

7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni po-
dana višja ponudba,

8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ne-

uspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče 

podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se 

opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Opozorilo. Organ, pristojen za izvrševanje pro-

računa samoupravnih lokalnih skupnosti, ali poobla-
ščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi 
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom 
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
razpisne dokumentacije.

X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predho-
dnega dogovora, na tel. 04/237-31-63 ali 04/237-31-58.

XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale 
informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, 
Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor in bodo 
objavljene na internetni strani, www.kranj.si.

XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, 
lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na jav-
ni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, 
Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času 
uradnih ur.

Mestna občina Kranj

Št. 330-145/2010-47 Ob-1083/14

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja 
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/07, 110/14) 
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in Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 109/14) objavlja Mestna občina Kranj, 
Slovenski trg 1, 4000 Kranj,

javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj 

kmetijstva, gozdarstva in podeželja  
v Mestni občini Kranj v letu 2014

I. Predmet javnega razpisa in splošna določila
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči 

kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne 
občine Kranj preko naslednjih ukrepov:

A. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih pro-
izvodov:

– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo:

– posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živi-
norejsko in rastlinsko pro izvodnjo,

– naložbe v prilagajanje standardom dobrega 
počutja živali v živinorejski pro izvodnji, skladno s pred-
pisi EU,

– varstvo tradicionalnih krajin in stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za zaokrožitev zemljišč,
B. Ukrepi na področju predelave kmetijskih pro-

izvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
– naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na 

kmetijah,
– nove investicije za delo v gozdu,
C. Ostali ukrepi:
– šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih 

in gozdarskih programih,
– delovanje društev.
2. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebu-

je osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke 
o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške.

3. Vlagatelj mora predložiti izjavo, da za iste upra-
vičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev 
oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz katere-
gakoli drugega javnega vira.

4. Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobre-
ne na podlagi javnega razpisa, morajo biti zaključe-
ne pred zadnjim izplačilom zahtevka.

5. Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za 
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, 
vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.

6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika 
mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena 
z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in 
jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu 
sredstev.

7. Prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe 
v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

8. Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem pra-
vilniku (za ukrepe pod točkama I.A. in I.B.), za enako 
naložbo ne more kandidirati naslednjih 5 let.

9. V primeru, da upravičenec po prejemu skle-
pa o odobritvi pomoči, ukrepa oziroma naložbe do 
30. oktobra tekočega leta ne izvede, nima pravice do 
oddaje vloge za dodelitev pomoči po tem pravilniku 
v naslednjem letu, razen v primeru višje sile ali izre-
dnih okoliščin:

– dolgotrajni nezmožnosti upravičenca za delo,
– smrti upravičenca,
– naravne nesreče.
10. Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni 

(za ukrepe pod točkama I.A. in I.B.):

– sub jekti, ki so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja,

– sub jekti, ki so za isti namen in za iste upravičene 
stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev, že 
prejeli sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije,

– sub jekti, ki so naložbo ali storitev že zaključili,
– sub jekti, ki so nenamensko koristili sredstva iz 

občinskega, državnega ali evropskega proračuna v ob-
dobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti.

11. Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija 
pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upraviče-
nec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stro-
ške, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine 
pomoči, določene s tem pravilnikom.

Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve 
višine pomoči:

– za naložbe v majhna in srednje velika podjetja 
za primarno pro izvodnjo najvišji znesek 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,

– za ukrepe po pravilih de minimis pomoč dodeljena 
kateremu koli podjetju ne sme presegati 200.000 EUR 
bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izje-
ma velja za podjetja, ki delujejo na področju transpor-
ta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati 
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih 
let.

II. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
pro izvodnjo

1. Okvirna višina sredstev: 108.900 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in 

fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih pro-
izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev.

3. Predmet podpore:
3.1. 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 in mesa,

– naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripa-
dajočo opremo,

– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključ-
no z računalniško programsko opremo,

– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoje-
čih trajnih sadnih nasadov,

– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, 
vključno s pripadajočo opremo,

– naložbe v prvo postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so 

v lasti kmetijskih gospodarstev in po naložbi zagotavljajo 
vsaj 25 odstotno zmanjšanje porabe vode,

– naložbe v ureditev kmetijskih zemljišč in dostopov 
na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne poti (dovozne 
poti, poljske poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji).

3.2. Naložbe v prilagajanje standardom dobrega 
počutja živali v živinorejski pro izvodnji, skladno s pred-
pisi EU:

– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pri-
padajočo opremo,

– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo 
na prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji,

– naložbe v električno infrastrukturo,
– naložbe v prezračevalni sistem,
– naložbe v napajališča za živino.
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4. Splošni pogoji upravičenosti za točki 3.1. in 3.2.:
Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za na-

ložbo v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za 1 
ha primerljivih površin se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov 
oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 
ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, 
vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha 
gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travni-
kov ali drugih površin.

Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne stro-
kovne službe o upravičenosti naložbe.

Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za 
izvedbo naložbe, kolikor se za te vrste naložbe izdajajo 
dovoljenja.

Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, 
zdravstveno sanitarnim in okolje varstvenim zahtevam 
(izjava s strani upravičenca).

Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z ve-
ljavnimi predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in 
varstvu okolja.

Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske 
mehanizacije ali opreme v objektih v pro izvodni proces 
ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, 
ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano.

5. Specifični pogoji upravičenosti za točko 3.1.:
Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za 

naložbe v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih pro izvodov, 

ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v na-
slednje sektorje: mleko, meso, med, poljščine, sadje 
in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in 
ostali semenski material.

Specifični pogoji upravičenosti za točko 3.2.:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih 

standardov,
– po naložbi morajo biti standardi doseženi,
– po naložbi v prilaganje dobrega počutja živali, 

upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami 
standardov (izjava s strani upravičenca).

6. Upravičeni stroški za točko 3.1.:
– stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo 

se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža 
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, 
prevoza in opravljenih del),

– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za štu-
dije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opre-
me (za krmljenje, molžo, izločke …),

– stroški nakupa opreme, vključno z računalniško 
programsko opremo,

– stroški nakupa materiala, opreme in stroški iz-
gradnje pomožnih živinorejskih objektov razen gnojišč 
in gnojnih jam,

– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja 

obstoječih trajnih sadnih nasadov (priprava zemljišča, 
nakup in postavitev opore, mrež in ograje),

– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in plaste-
njaka s pripadajočo opremo (oprema za osvetljevanje 
in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogrevanje, 
oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev 
in sajenje),

– stroški nakupa opreme za obnovo namakalnih 
sistemov, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje 
uporabe vode za najmanj 25 odstotkov,

– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in 
obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na 

pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč za 
živino),

– stroški izvedbe agromelioracijskih del (stroški od-
stranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipa-
nja …, razen drenažnih del in materiala za drenažo).

Upravičeni stroški za točko 3.2.:
– stroški gradbenih in obrtniških del (upoštevajo 

se stroški dobave gotovih elementov, njihova montaža 
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, 
prevoza in opravljenih del),

– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za štu-
dije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.

– stroški nakupa opreme stojišč, ležišč, privezov 
in boksov,

– stroški nakupa električne opreme (svetila, elek-
trična instalacija …),

– stroški nakupa prezračevalnih sistemov (ventila-
torji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne 
sisteme …),

– stroški ureditve dostopa do napajališč (napajalni 
sistemi …).

7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za območja 

z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na 
razpoložljiva sredstva,

– do 40 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke 
kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva 
sredstva,

– do 25 odstotkov upravičenih stroškov za ostala 
območja glede na razpoložljiva sredstva.

8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomo-
či znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Naložbe v primarno pro izvodnjo«.

III. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne 

in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti 
tradicionalno stavbo (objekt).

3. Predmet podpore:
– obnova nepro izvodne dediščine, ki se nahajajo 

na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske 
znamenitosti, tradicionalni izgled …),

– obnova kmetijskih poslopij, če naložba ne povzro-
či povečanja zmogljivosti kmetije.

4. Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazilo o vpisu v register nepremične dediščine,
– pred obnovo tradicionalnih stavb nepremične de-

diščine upravičenec predloži izjavo, da bo pri obnovi sle-
dil usmeritvam Zavoda za naravno in kulturno dediščino, 
če so le te za posamezno obnovo potrebne,

– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, upravičenec 
priloži dokazilo, da gre za zgodovinsko izpričano lokacijo 
in obstoj objekta (foto dokumentacija, zemljiško knjižni 
izpisek, katastrski načrt),

– v primeru, da gre za obstoječ objekt, so potrebna 
ustrezna dovoljenja za njegovo obnovo.

5. Specifični pogoji upravičenosti: do pomoči niso 
upravičena območja in objekti s statusom kulturnega 
spomenika državnega pomena oziroma objekti, ki so 
sofinancirani s strani Republike Slovenije in EU.

6. Upravičeni stroški:
– stroški priprave dokumentacije za rekonstrukci-

jo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo 
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objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), 
projekta gradnje ali obnove, popisa del ...),

– stroški nakupa materiala za obnovo,
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri posame-

znih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški 
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova 
montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški 
materiala, prevoza in opravljenih del).

7. Višina pomoči:
– do 100 odstotkov upravičenih stroškov za naložbe 

v nepro izvodne objekte glede na razpoložljiva sredstva,
– do 75 odstotkov upravičenih stroškov na obmo-

čjih z omejenimi dejavniki oziroma do 60 odstotkov na 
ostalih območjih za naložbe v pro izvodne objekte na 
kmetijah, pod pogojem, da naložba ne povzroči pove-
čanja pro izvodnih zmogljivosti, glede na razpoložljiva 
sredstva.

8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomo-
či znaša 200 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici opremljeni z naslovom 
pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Javni 
razpis – Varstvo tradicionalnih stavb«.

IV. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
1. Okvirna višina sredstev: 600 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in 

fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih pro-
izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev.

3. Predmet podpore: doplačilo zavarovalnih premij 
za zavarovanje živine v skladu z nacionalnimi predpi-
si o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
kmetijske pro izvodnje za tekoče leto.

4. Splošni pogoji upravičenosti: kmetijska gospo-
darstva morajo imeti sklenjeno pogodbo z zavarovalnico 
za zavarovanje živali za primer bolezni.

5. Specifični pogoji upravičenosti: zavarovalne po-
godbe, sklenjene po roku, ki jih kot upravičene za sofi-
nanciranje določi nacionalni predpis o sofinanciranju za-
varovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro izvodnje 
za tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja.

6. Upravičeni stroški: sofinanciranje zavarovalnih 
premij za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina 
zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma 
usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi 
bolezni za 1 zavarovalno leto.

7. Višina pomoči: razlika med višino sofinanciranja 
zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 
odstotkov opravičljivih stroškov zavarovalne premije za 
zavarovanje živali za primer bolezni glede na razpolo-
žljiva sredstva.

8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene po-
moči znaša 20 EUR, najvišji pa 200 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Zavarovalne premije«.

V. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
1. Okvirna višina sredstev: 500 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne in 

fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih pro-
izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisani 
v register kmetijskih gospodarstev ter izvedejo medse-
bojno menjavo kmetijskih zemljišč.

3. Predmet podpore: sofinanciranje stroškov, nasta-
lih z menjavo (zaokrožitvijo) kmetijskih zemljišč.

4. Splošni pogoji upravičenosti: Upravičenec predlo-
ži dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bila me-

njava zemljišč izvedena (notarsko overjena menjalna 
pogodba o menjavi zemljišč).

5. Upravičeni stroški: stroški pravnih in upravnih 
postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetij-
skih zemljišč.

6. Višina pomoči: do 50 odstotkov upravičenih stro-
škov glede na razpoložljiva sredstva.

7. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomo-
či znaša 500 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.

8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Zaokrožitev zemljišč«.

VI. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah

1. Okvirna višina sredstev: 6.000 EUR.
2. Upravičenci: kmetijska gospodarstva – pravne 

in fizične osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo kmetijskih 
pro izvodov, imajo sedež na območju občine in so vpi-
sani v register kmetijskih gospodarstev – nosilci kme-
tijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, 
ki imajo stalno bivališče na naslovu nosilca kmetijskega 
gospodarstva.

3. Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne 

za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za po-
sodobitev in širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti:

– predelava kmetijskih pro izvodov, opredeljenih 
v Prilogi 1 (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, njenih značilnosti in okolice 
kmetije, prikaz del iz osnovne kmetijske, gozdarske in 
dopolnilne dejavnosti, prevoz potnikov z vprežnimi vozili, 
ježa živali, oddajanje površin za piknike …),

– dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradici-
onalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno kro-
vstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, 
izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, 
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdel-
ki iz zelišč in dišavnic),

– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih vi-
rov na kmetiji,

– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,

– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, 
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,

– zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
– druge dopolnilne dejavnosti.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje 

dopolnilne dejavnosti. Če tega še nimajo, ga mora-
jo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči (izjava).

Upravičenci morajo imeti v času oddaje vloge 
v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha 
primerljivih površin se šteje: 1 ha njiv, 2 ha travnikov 
oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 
ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov, 0,2 ha vrtov, 
vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha 
gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travni-
kov oz drugih površin.

Upravičenci morajo predložiti mnenje pristojne stro-
kovne službe o upravičenosti naložbe.
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Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za 
izvedbo naložbe, kolikor se za te vrste naložbe izdajajo 
dovoljenja.

Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, 
zdravstveno sanitarnim in okolje varstvenim zahtevam 
(izjava s strani upravičenca).

Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu 
s predpisi o gradnji objektov, urejanju prostora in var-
stvu okolja.

Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali 
vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih 
v proces dela dopolnilne dejavnosti.

Po zaključku naložbe mora biti ta v uporabi za na-
men, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj 
še 5 let po izplačilu sredstev.

Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec 
pridobil sredstva po tem pravilniku, mora upravičenec 
opravljati vsaj še 5 let po zaključeni naložbi.

5. Specifični pogoji upravičenosti
Za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega 

izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50 
odstotkov potrebnih surovin, ostale pa morajo izhajati 
od drugih kmetij.

Za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega 
izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potro-
šniku lastne surovine predstavljati 100 odstotkov potreb-
nih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50 odstotkov 
količine.

Za dopolnilno dejavnost prodaja pridelkov in izdel-
kov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pri-
delkov in izdelkov znašati najmanj 30 odstotkov celotne 
vrednosti prodaje na kmetiji.

Za dopolnilno dejavnost turizem na kmetiji – go-
stinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg 
kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30 odstot-
kov lastnih surovin, pri čemer se do največ 30 odstot-
kov surovin lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih 
kmetij.

Za dopolnilno dejavnost predelave medu mora 
končni prejemnik imeti ob času oddaje vloge v lasti vsaj 
10 čebeljih družin.

Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sorti-
mentov in za dopolnilno dejavnost pridobivanje energije 
iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 
20 odstotkov potrebnih surovin.

Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava 
sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del 
kmetije.

6. Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del (pri posame-

znih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški 
dobave gotovih elementov, njihova montaža in stroški 
izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in 
opravljenih del),

– splošni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in 
svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za štu-
dije izvedljivosti, nakup patentov in licenc,

– nakup računalniške programske opreme (osebni 
računalniki in računalniški programi),

– nakup opreme, ki je nujno potrebna in neposre-
dno povezana s tehnološkim postopkom in trženjem 
glede na vrsto dopolnilne dejavnosti.

7. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za območja 

z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na 
razpoložljiva sredstva,

– do 40 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke 
kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva 
sredstva,

– do 25 odstotkov upravičenih stroškov za ostala 
območja glede na razpoložljiva sredstva.

8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomo-
či znaša 200 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Naložbe v dopolnilne dejavnosti«.

VII. Nove investicije za delo v gozdu
1. Okvirna višina sredstev: 16.000 EUR.
2. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki 

imajo v lasti gozdne površine.
3. Predmet podpore: naložbe v stroje in manjšo 

opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
4. Splošni pogoji upravičenosti:
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem 

ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v pro-
ces dela v gozdu,

– pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec upo-
rabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.

5. Upravičeni stroški: stroški nakupa gozdarskih 
strojev in opreme za delo v gozdu (manjše gozdarske 
mehanizacije, motorne žage, cepilcev, zaščitne opreme 
za delo v gozdu …).

6. Višina pomoči:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov za območja 

z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost glede na 
razpoložljiva sredstva,

– do 40 odstotkov upravičenih stroškov za ekološke 
kmetije z nižinskega območja glede na razpoložljiva 
sredstva,

– do 25 odstotkov upravičenih stroškov za ostala 
območja glede na razpoložljiva sredstva.

7. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomo-
či znaša 100 EUR, najvišji pa 2.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

8. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 
mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Investicije za delo v gozdu«.

VIII. Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetij-
skih in gozdarskih programih

1. Okvirna višina sredstev: 4.400 EUR.
2. Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih pro-

gramov s področja kmetijstva in gozdarstva.
3. Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak mora imeti stalno bivališče na naslovu nosil-

ca kmetijskega gospodarstva,
– potrdilo o vpisu.
4. Višina pomoči: do 400 EUR/dijaka (neto) za šol-

sko leto glede na razpoložljiva sredstva.
5. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilo-

gami) mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni 
z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpi-
raj – Javni razpis – Šolanje na kmetijskih in gozdarskih 
programih«.

IX. Delovanje društev:
1. Okvirna višina sredstev: 11.000 EUR.
2. Upravičenci: društva in njihova združenja, ki so 

registrirana ali delujejo na območju občine na področju 
kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

3. Predmet podpore: sofinanciranje delovanja raz-
ličnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih 
neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdar-
stvom in prehrano.

4. Splošni pogoji upravičenosti:
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti 

društev,
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– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih 
upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet 
sofinanciranja.

5. Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva z območja občine.
6. Upravičeni stroški: materialni stroški za delova-

nje društev.
7. Višina pomoči: do 100 odstotkov upravičenih 

stroškov glede na razpoložljiva sredstva.
8. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomo-

či znaša 50 EUR, najvišji pa 1.000 EUR na leto.
9. Označitev vlog: pisna vloga (obrazec s prilogami) 

mora biti poslana v zaprti ovojnici, opremljeni z naslo-
vom pošiljatelja in označeni z oznako »Ne odpiraj – Jav-
ni razpis – Kmetijska društva«.

X. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec 

s predpisanimi prilogami, ki so navedene v razpisu ozi-
roma razpisni dokumentaciji).

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo jav-
nega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega 
razpisa, vzorce pogodb in drugo, je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa v Sprejemni pisarni 
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v po-
nedeljek, torek in četrtek od 8. do 14.30, v sredo od 8. 
do 16.30, v petek od 8. do 12.30 ter na spletni strani 
Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni 
razpisi, naročila).

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko 
dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo 
in GJS, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na 
tel. 04/23-73-130, kontaktna oseba je Barbara Čirič.

XI. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena sredstva: za namene iz I. točke razpisa morajo 
biti sredstva porabljena do 31. 12. 2014.

XII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
za dodelitev sredstev

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti od-
dane v Sprejemni pisarni Mestne občine Kranj ali posla-
ne po pošti na naslov Mestna občina Kranj, Urad za go-
spodarstvo in GJS, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer:

– za namene pod točkami II, III, VI, VII (naložbe 
v primarno pro izvodnjo in dopolnilne dejavnosti, varstvo 
tradicionalnih stavb, nove investicije za delo v gozdu) 
najkasneje do 4. 4. 2014,

– za vse preostale namene pa najkasneje do 12. 9. 
2014.

XIII. Obravnava vlog
Pravočasno prispele in pravilno označene vloge 

za razpisane namene bo obravnavala Komisija za po-
speševanje kmetijstva, ki jo imenuje župan. O dodelitvi 
sredstev bo na predlog komisije odločal direktor občin-
ske uprave, najkasneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. 
Zoper sklep direktorja je dopustna pritožba županu, in 
sicer v roku 15 dni od prejema. Zoper županovo odločbo 
ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor pred pristoj-
nim sodiščem.

Odpiranje vlog bo praviloma 9. 4. 2014 in 17. 9. 
2014. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele ozi-
roma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, ne-
utemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne vloge 
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove 
na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od pre-
jema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo 
dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa 
zavrne.

Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom 
in na podlagi predloženega zahtevka pozvani k podpisu 

pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 dni ne odzove na 
poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev 
sredstev tega razpisa.

Mestna občina Kranj

Št. 369-1/2010-46 Ob-1084/14

Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 42. člena Za-
kona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 
št. 127/06) in 3. člena Odloka o načinu izvajanja izbirne 
gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice 
na lesno biomaso »DOLB Bohinjska Bistrica« (Uradni 
vestnik Občine Bohinj, št. 7/13), Občina Bohinj, Trigla-
vska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica (v nadaljevanju 
naročnik ali koncedent) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne 

gospodarske javne službe za dobavo toplote  
iz kotlovnice na lesno biomaso  

»DOLB Bohinjska Bistrica«  
na zaključenem območju naselja  

Bohinjska Bistrica v Občini Bohinj
Naročnik/koncedent vabi zainteresirane zaseb-

ne partnerje (v nadaljevanju prijavitelje ali kandidate), 
da predložijo svojo pisno vlogo v skladu z razpisno do-
kumentacijo za sklenitev koncesijskega javnozasebne-
ga partnerstva za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno 
biomaso »DOLB Bohinjska Bistrica« na zaključenem 
območju naselja Bohinjska Bistrica v Občini Bohinj.

1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Bo-
hinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica,

2. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije 
za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za dobavo 
toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Bohinjska 
Bistrica«. Koncesija obsega izvajanje gospodarske javne 
službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso 
na zaključenem območju naselja Bohinjska Bistrica ter 
zagotavljanje prihrankov v javnih objektih priključenih na 
»DOLB Bohinjska Bistrica« in izvajanje drugih storitev, ki 
jih določajo zakon, podzakonski predpisi, ki urejajo nalo-
ge, ki se izvajajo v okviru javne službe, kvalitativni in teh-
nični standardi izvajanja javne službe, Odlok o določitvi in 
načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za do-
bavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Bo-
hinjska Bistrica« (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/13), 
razpisna dokumentacija in koncesijska pogodba.

Koncesionar izvaja javno službo z energetskimi 
objekti in napravami ter napravami toplovodnega omrež-
ja, ki jih bo zgradil sam.

3. Variantne in opcijske prijave niso dovoljene. 
V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske 
prijave, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenje-
vanja kot nepopolne.

4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se po-
deli za obdobje 15 let v skladu z Odlokom o načinu izva-
janja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz 
kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Bohinjska Bistrica«.

5. Postopek izbire koncesionarja: odločbo o izbiri 
koncesionarja za podelitev koncesije za izvajanje go-
spodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice 
na lesno biomaso na območju »DOLB Bohinjska Bistri-
ca«, bo izdala občinska uprava Občine Bohinj v skladu 
z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl. US, 48/09 
– popr., 8/10 in 82/13).
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6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: kot ponu-
dnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična 
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet raz-
pisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih 
in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so 
registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa. Pogoji so 
natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ponudnik 
mora ponudbi priložiti dokumente, zahtevane v razpisni 
dokumentaciji. Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu 
z razpisno dokumentacijo.

7. Merila za izbor koncesionarja: naročnik/konce-
dent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpi-
sne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodar-
ske javne službe izbral enega koncesionarja. Izbran 
bo prijavitelj, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo, skladno z merili, ki izhajajo iz razpisne do-
kumentacije.

8. Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil 
RS, v Uradnem listu RS, v Uradnem vestniku Občine 
Bohinj in na spletni strani naročnika: http://obcina.bo-
hinj.si/.

9. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne doku-
mentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je 
dosegljiva na spletni strani naročnika: http://obcina.bo-
hinj.si/.

10. Način zavarovanja resnosti prijave: prijavitelj 
mora pri prijavi predložiti zavarovanje za resnost prijave 
v višini 10.000,00 EUR, skladno z zahtevami iz razpisne 
dokumentacije.

11. Kraj in rok za predložitev prijav: prijave morajo 
prispeti na naslov naročnika Občina Bohinj, Triglavska 
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica najkasneje do 31. 1. 
2014 do 9.30.

12. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja prijav: 
javno odpiranje prijav bo potekalo na sedežu naročnika: 
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bi-
strica, 31. 1. 2014 ob 10. uri. Prisotni predstavniki prijavi-
teljev morajo predložiti pisno pooblastilo za sodelovanje 
na odpiranju prijav.

13. Dodatna pojasnila: prijavitelji lahko zastavijo 
vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi 
elementi javnega razpisa pisno v slovenskem jeziku na 
Portalu javnih naročil: http://www.enaročanje.si/. Doda-
tna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo 
prijaviteljem posredovana na Portalu javnih naročil naj-
pozneje šest dni pred skrajnim rokom za sprejemanje 
prijav, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo 
posredovana vsaj 10 dni pred skrajnim rokom za spre-
jemanje prijav. Podana pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del 
razpisne dokumentacije.

Občina Bohinj

Št. 430-0001/2014-009 Ob-1093/14

Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o izvajanju javne 
službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno 
biomaso (Uradni list RS, št. 51/13) Občina Sveti Jurij ob 
Ščavnici objavlja

javni razpis
podelitve koncesije storitev za projekt kotlovnica 

Sveti Jurij ob Ščavnici
1. Koncedent: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica 

Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. Predmet koncesije: podelitev koncesije storitev 

za projekt Kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici. Koncesija 
obsega:

– izvedbo kotlovnice za pro izvodnjo toplote na 
osnovi lesne biomase, pri čemer koncesionar izrecno 
prevzame vsa tveganja izvedbe kotlovnice;

– pro izvodnjo toplote, pri čemer koncesionar izrec-
no prevzame vsa tveganja;

– tekoče in investicijsko vzdrževanje kotlovnice 
v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno pre-
vzame vsa tveganja obsega tekočega in investicijskega 
vzdrževanja;

– zavarovanje odgovornosti;
– obratovanje kotlovnice;
– zaračunavanje storitve toplote uporabniku;
– potrebno projektno dokumentacijo zagotovi kon-

cesionar na svoje stroške.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (mo-

del projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in 
posest).

3. Trajanje koncesije
Koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri 

čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2014, v ka-
terih bo potekalo projektiranje in izvedba kotlovnice. 
Izvedba kotlovnice se bo predvidoma začela pomladi 
2014 in končala najkasneje do začetka kurilne sezo-
ne 2014/2015, ko mora koncesionar pridobiti uporabno 
dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost 
izvajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževa-
nja, zavarovanja odgovornosti, obratovanja kotlovnice 
ter zaračunavanja toplote uporabniku 15 let, z začetkom 
1. 9. 2014.

4. Območje izvajanja koncesije: Osnovna šola Sveti 
Jurij ob Ščavnici, Ulica Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti 
Jurij ob Ščavnici.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki 

je predmet koncesije,
– da ima veljavna dovoljenja in licence, ki so po-

trebna za opravljanje dejavnosti, kar ponudnik dokazuje 
s kopijami dovoljenj in licenc,

– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije 
za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagota-
vlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference pri opra-
vljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in 
drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije,

– da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega inte-

resa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobiva-
njem donosa na vložena sredstva,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo iz-
bran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz 
razpisne dokumentacije,

– da predloži zahtevana jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za 

odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem konce-
sije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal 
v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da upo-
rablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi 
v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih or-
ganizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumen-
taciji.

6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalite-

tno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upošteva-

nje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in 
potrebe uporabnikov,
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– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in 
druge standarde ter normative za opravljanje koncesij-
ske dejavnosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju 
koncesijske dejavnosti,

– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije 
omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem 
koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno 
koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske de-
javnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti 
koncedentu v last naprave kotlovnice in posest prostor 
kotlovnice, s katero bo izvajal koncesijsko dejavnost,

– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz 
koncesije,

– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumen-

taciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno 
dokumentacijo.

8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za 
naprave kotlovnice koncesije v primeru stečaja koncesi-
onarja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu.

9. Merili za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna 
cena MWh toplote in delež goriva, ustvarjenega oziroma 
pro izvedenega delno ali v celoti na območju občine. Me-
rili sta podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne 
podeli nobenemu ponudniku.

11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upošteva-
ne vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 17. 2. 2014 do 
12. ure, v sprejemno pisarno Občine Sveti Jurij ob Ščav-
nici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.

12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih 
ponudb bo 17. 2. 2014 ob 13. uri, v sejni sobi Občine 
Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 
Sveti Jurij ob Ščavnici.

13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi 
koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 24. 2. 
2014.

14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni 
strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, www.sveti-jurij.si.

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
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Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Žu-
pančičeva 3, Ljub ljana, skladno z določbami Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter določbami 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, št. 42/12 in 
24/13) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančiče-
va 3, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Nepremičnine parc. št. 4252/11, 4252/16 in 

4252/17, vse k.o. 2214 Breginj, v skupni izmeri 260 m2, 
v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 129, 
ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mej-
nega prehoda Most na Nadiži in zemljišče ob objektu.

Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Ko-
barid št. 3501-1/13 z dne 19. 9. 2013 izhaja, da se ne-
premičnine parc. št. 4252/11, 4252/16 in 4252/17, vse 
k.o. 2214 Breginj, nahajajo v območju stavbnih zemljišč, 
parc. št. 4252/11 – servisne dejavnosti – območje mej-
nega prehoda, parc. št. 4252/16 in 4252/17 – območje 
urejanja prometnih površin.

Izklicna cena: 12.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Nepremičnini parc. št. 2599/3 in 2599/2, obe 

k.o. 1 Hodoš, v skupni izmeri 2.428 m2, v lasti Republike 
Slovenije, na kateri stoji stavba št. 416, ki v naravi pred-
stavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda 
Hodoš in zemljišče ob objektu.

Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Ho-
doš št. 3501-0060/2013-2 z dne 18. 9. 2013 izhaja, da 
se nepremičnini parc. št. 2599/3 in 2599/2, obe k.o. 1 
Hodoš, nahajata v območju stavbnih zemljišč. Na ne-
premičninah obstoji varstveni režim po 8. členu Uredbe 
o krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03) 
in Uredbi o posebnih varstvenih območjih (NATURA 
2000) (Uradni list RS, št. 49/04).

Izklicna cena: 66.000 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor v nestano-

vanjski stavbi, na naslovu Na produ 58, Prevalje, z ID 
oznako št. 884-622-5, št. stavbe 622, k.o. 884 Farna 
vas. Del stavbe v naravi predstavlja poslovni prostor 
v pritličju, v izmeri 220,10 m2.

Izklicna cena: 78.500 EUR.
Navedena cena ne vključuje davka na promet ne-

premičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine je 100,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo po-

nudil najvišjo ceno.

4.2. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih 
vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo 
kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v ze-
mljiški knjigi.

4.3. Kupnina se plača v 30 dneh po prejetju raču-
na, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi 
pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine 
v določenem roku, je bistvena sestavina pogodbe.

4.4. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek 
na promet nepremičnin, vse stroške notarske overitve 
ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo 
na ime kupca.

5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 7. 2. 2014 na sede-

žu Ministrstva za pravosodje, Direktorat za investicije in 
nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljub ljana, v sejni sobi 
v IV. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri po navedenem 
vrstnem redu:

– objekt nekdanjega mejnega prehoda Most na Na-
diži, ob 10. uri,

– objekt nekdanjega mejnega prehoda Hodoš, ob 
10.30,

– poslovni prostor na Prevaljah, ob 11.30.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
6.1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali 

fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike 
Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

6.2. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi 
dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno 
v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo »Dražba 
478-19/2013 – Ne odpiraj« na vložišče Ministrstva za 
pravosodje, Župančičeva 3, Ljub ljana, najkasneje do 
5. 2. 2014 do 12. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno 
dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila 
o plačani varščini, tudi na dan javne dražbe.

6.3. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnjega odstav-
ka mora vsebovati naslednja dokazila:

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-
žavljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije 
v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se 
zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega 
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri 
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovorno-
stjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke);

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja 
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institu-
cije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor 
takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, over-
jeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni 
imel blokiranega TRR);

– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj 
ni zastopnik;

– potrdilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo 
dražijo;

– kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna 
izkaznica).

Javne dražbe
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6.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

7. Varščina
7.1. a) Varščina za objekt nekdanjega mejne-

ga prehoda Most na Nadiži znaša 1.250 EUR in se 
plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 
20303-7221002-75541013, z navedbo namena nakazi-
la: javna dražba – Most na Nadiži.

b) Varščina za objekt nekdanjega mejne-
ga prehoda Hodoš znaša 6.600 EUR in se pla-
ča na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 
20303-7221002-75541013, z navedbo namena nakazi-
la: javna dražba – Hodoš.

c) Varščina za poslovni prostor na Na pro-
du 58, Prevalje znaša 7.800,00 EUR in se pla-
ča na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 
20303-7103018-75541013, z navedbo namena nakazi-
la: javna dražba – Prevalje.

7.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju 
vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi 
niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni 
po zaključku javne dražbe.

7.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača 
kupnine, prodajalec zadrži varščino.

7.4. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne 
bodo pristopili k javni dražbi ali pa ne želijo skleniti po-
godbe, se varščina zadrži.

8. Dodatne informacije
Za dodatne informacije v zvezi s predmetom 

javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Mini-
strstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljub ljana, 
tel. 01/478-18-77, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si.

Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogo-
voru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne 
dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe, bodo objavljene 
na spletni strani Ministrstva za pravosodje: http://www.
mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/.

9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
9.1. Nepremičnina bo prodana po načelu videno 

– kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pro-
dajne pogodbe ne bodo upoštevane.

9.2. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve prav-
nega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in 
brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez 
obresti.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 1/2014 Ob-1023/14

Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah 
razpisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/91, 171/91-l, 55/92 – ZVDK, 13/93 
– ZP-G, 66/93 – ZP-H, 451/94 Odl.US: U-l-104/92, 8/96, 
18/98 Odl.US: U-l-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delavnih razmer-
jih (21/13 – ZDR-1 in 78/13 – popr.) 56. in 57. člena Za-
kona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 
122/07 Odl. US: U-l-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 
– ZUPJS, 57/12), 25. člena Statuta Centra za socialno 
delo Šmarje pri Jelšah ter sklepa 11. korespondenčne 
seje sveta z dne 30. 12. 2013 prosto delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Šmarje 
pri Jelšah.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še 
naslednje pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona 
o socialnem varstvu:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delov-
nih izkušenj

ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona 

o socialnem varstvu in ima dvajset let delovnih izkušenj, 
od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delov-
nih mestih na področju socialnega varstva,

– strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– program za vodenje socialno varstvenega zavo-

da, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.

Če nima opravljenega programa za vodenje, ga 
mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opra-
vljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi 
zakona preneha.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandida-
ti priložiti še življenjepis ter program razvoja centra za 
mandatno obdobje za katerega se prijavlja.

Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim di-
rektorjem se sklene delovno razmerje za določen čas 
trajanja mandata.

Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj 

kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo 
Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 38, 3240 Šmarje pri 
Jelšah, z oznako »Razpis za direktorja/ico – Ne odpi-
raj«.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah

Št. 26 Ob-1052/14

Svet Zavoda Konservatorija za glasbo in balet Ma-
ribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor, razpisuje na 
podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 16/07 in 
spremembe) delovno mesto

ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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 morajo imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 4. 7. 2014.
Izbrani kandidat bo imenovan 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 ni 
v kazenskem postopku), pošljite v 8 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda Konservatorija za glasbo in 
balet Maribor, Mladinska ulica 12, 2000 Maribor, z ozna-
ko “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat 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 Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor

Št. 104-0005/2013-1 Ob-1066/14

Na podlagi 21. člena Odloka o ustanovitvi Javnega 
podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške 
novice, št. 1-2/11) Nadzorni svet Javnega podjetja Ko-
munalno podjetje Logatec d.o.o. razpisuje prosto de-
lovno mesto

direktorja ali direktorice Javnega podjetja Ko-
munalno podjetje Logatec d.o.o.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjuje 
še naslednje pogoje:

– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali 
najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) 
gradbene, komunalne, strojne, pravne ali ekonomske 
smeri,

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, ki potr-
jujejo, da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o za-
poslitvi za določen čas štirih let.

Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednja doka-
zila:

– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
– kratek opis delovnih izkušenj in dokumentacijo, 

ki dokazuje navedbe o delovnih izkušnjah kandidata,
– življenjepis kandidata,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– program razvoja podjetja za mandat.
Rok za vlaganje prijav je dvajset dni od dneva obja-

ve javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev 

kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Komunal-
no podjetje Logatec d.o.o., Tržaška 27, 1370 Logatec, 
s pripisom »Razpis direktor, ne odpiraj«. Za pravoča-
sno se bo štela prijava, ki bo oddana zadnji dan roka 
priporočeno po pošti ali neposredno pri Komunalnem 
podjetju Logatec.

Razpisi delovnih mest
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Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 60 dneh od po-
teka roka za vlaganje prijav.

Informacije o izvedbi javnega razpisa daje Marijana 
Kunc, na tel. 01/750-81-18.

V objavi se izraz kandidat, zapisan v moški slov-
nični obliki, uporablja kot nevtralen za ženske in moške.

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunalno podje-
tje Logatec d.o.o.

Komunalno podjetje Logatec d.o.o.

Št. 11/2014 Ob-1090/14

Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slo-
venije za kulturne dejavnosti na podlagi 36. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kultu-
ro (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 in 111/13), 7. člena Zakona o javnem 
skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 29/10) in 13. ter 17. člena Akta o usta-
novitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) razpisuje javni 
natečaj za delovno mesto

direktor/direktorica Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD).

1. Pogoji:
– najmanj visokošolska izobrazba druge bolonjske 

stopnje ali raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih 
študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobraz-
be (sprejetih pred 11. 6. 2004),

– najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega pet 
let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,

– poznavanje področja dela sklada in sposobnost 
za organizacijo in vodenje dela,

– kandidat ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo 
dejanje, pa obsodba ni pogojna,

– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni* 
in najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni**.

* Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni 
se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dose-
gla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno 
srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih sloven-
skih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s poseb-
nim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove 
o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po 
javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne sto-
pnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven 
znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preiz-
kus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo 
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.

** Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja svetovne-
ga jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževa-
nju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), 
potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom 
o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. 
stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobra-
ževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma 
drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega 
jezika.

– dokazila o znanju slovenščine in svetovnega tu-
jega jezika iz pete alineje 1. točke,

– potrdilo o nekaznovanosti.
Mandat direktorja/direktorice traja štiri leta, s pred-

videnim pričetkom dela 14. junija 2014.
Javni natečaj za delovno mesto direktorja Javnega 

sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti začne 
teči s 17. 1. 2014 in se zaključi s 7. 2. 2014.

Nadzorni svet Javnega sklada Republike Slovenije 
bo izbranega kandidata/kandidatko, predlagal v imeno-
vanje Vladi Republike Slovenije. Izbrani/a kandidat/ka 
bo sklenil/a pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za 
čas mandata.

Prijave pošljite priporočeno v zaprti ovojnici na na-
slov: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejav-
nosti, Nadzorni svet, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana, s pri-
pisom: »Javni natečaj – direktor/direktorica – JSKD«.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi 
z javnim razpisom, je Marjeta Pečarič, tel. 01/24-10-530 
ali elektronski naslov: marjeta.pecaric@jskd.si.

Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti

Št. 110-4/2014 Ob-1091/14

Svet Centra za socialno delo Nova Gorica, Delpi-
nova 18 b, Nova Gorica, na podlagi sklepa 4. korespon-
denčne seje Sveta Centra za socialno delo Nova Gorica 
z dne 10. 1. 2014, razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice Centra za socialno delo 
Nova Gorica.

Za direktorja/direktorico je po določilih 34. in 35. čle-
na Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 451/94 
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US U-I-34/98, 
36/00 – ZPD- ZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Za-
kona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 114/06 –
ZUTPG, 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08 
– ZUTPG, 73/08 – ZUTPG, 57/12) in 31. in 32. člena 
Statuta Centra za socialno delo Nova Gorica in v skladu 
z veljavno sistemizacijo, lahko imenovan-a kandidat-ka, 
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpol-
njuje še naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu,

– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 

varstvu,
– opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem 

postopku,
– opravljen program za vodenje socialnovarstve-

nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, 
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja,

– vozniški izpit B kategorije;
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona 

o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let 

na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem 
postopku,

– opravljen program za vodenje socialnovarstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 

2. Kandidat/kandidatka mora k prijavi na javni na-
tečaj o izpolnjevanju pogojev iz prejšnje točke priložiti:

– program razvoja in vizijo dela sklada za mandatno 
obdobje, za katerega se prijavlja ter vsebuje finančni, 
kadrovski in organizacijski vidik;

– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 
izobrazbe;

– opis dosedanjih delovnih izkušenj in dokazila, 
s katerimi dokazuje pogoje iz druge in tretje alineje 
1. točke;
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v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, 
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja,

– vozniški izpit B kategorije.
Zaželeno je, da kandidati/ke vlogi priložijo program 

dela oziroma vizijo dela Centra za socialno delo Nova 
Gorica za mandatno obdobje.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z vsemi do-

kazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti 
kuverti na naslov: Center za socialno delo Nova Gorica, 
Delpinova 18b, 5000 Nova Gorica, s pripisom »Prijava 
na razpis za direktorja – Ne odpiraj«.

Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Nepopolnih vlog Svet zavoda Centra za socialno 

delo Nova Gorica ne bo obravnaval.
Prijavljeni kandidati/ke bodo obveščeni o izbiri 

v 30 dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Nova Gorica

Št. 04/2014 Ob-1098/14

Svet zavoda Vrtca Škratek Svit Vodice, Franca Se-
ška c. 15, 1217 Vodice, na podlagi 2. redne seje Sveta 
Zavoda z dne: 10. 12. 2013 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (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 dne 18. 5. 2014.
Izbrani/a 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 15 dneh po objavi raz-
pisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Škratek Svit Vodice, 
Franca Seška cesta 15, 1217 Vodice, z oznako “Prijava 
na razpis za ravnatelja/ravnateljico”.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju 
prejeli v zakonitem roku.

Svet zavoda Vrtca Škratek Svit Vodice

 Ob-1106/14

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Mete Zupančič iz Ljub ljane 
razpisuje:

– eno prosto mesto notarskega pomočnika za 
določen čas dveh let pri notarki Meti Zupančič 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. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki 
imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih 

po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega 
najmanj eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, 
na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pisne pri-
jave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življe-
njepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev 
sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub ljana, Tav-
čarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

 Ob-1107/14

Svet zavoda, Šolski center Ravne na Koroškem, Na 
gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 16. člena 
Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Šolski center Ravne na Koroškem, razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja Gimnazije z možnostjo imenovanja 
tudi za direktorja Šolskega centra Ravne na Koro-
škem.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (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).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, pridobljenem nazivu, opravljenem 
ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in iz-
obraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo so-
dišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite 
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, 
Šolski center Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 
Ravne na Koroškem, z oznako »Prijava na razpis za 
ravnatelja Gimnazije«.

Kandidat 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, Šolski center Ravne na Koroškem

 Ob-1108/14

Svet zavoda, Šolski center Ravne na Koroškem, Na 
gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 16. člena 
Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega 
zavoda Šolski center Ravne na Koroškem razpisuje 
delovno mesto

ravnatelja Višje strokovne šole z možnostjo ime-
novanja tudi za direktorja Šolskega centra Ravne na 
Koroškem.

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 
izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (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).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, orga-
nizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem stro-
kovnem izpitu, pridobljenem nazivu, opravljenem rav-
nateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobra-
ževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, 
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da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh 
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Šolski center 
Ravne na Koroškem, Na gradu 4, 2390 Ravne na Ko-
roškem, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja Višje 
strokovne šole«.

Kandidat 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, Šolski center Ravne na Koroškem

Št. 25/14 Ob-1115/14

Svet javnega socialnovarstvenega zavoda Dom 
upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola, Koso-
velova 22, 6310 Izola, na podlagi sklepa sveta zavoda, 
z dne 13. 1. 2014, razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice.
Kandidat/ka za direktorja/direktorice doma mora 

poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpol-
njevati še pogoje iz 56., 57., 69. člena Zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami):

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem var-
stvu, pet let delovnih izkušenj ali višja strokovna izo-
brazba v skladu s 57. in 69. členom Zakona o socialnem 
varstvu ter 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva;

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu;

– opravljen program za vodenje socialnovarstvene-
ga zavoda oziroma mora le-tega opraviti v roku enega 
leta od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice; 
Če tega programa ne opravi v roku, mu mandat preneha 
na podlagi zakona;

– znanje italijanskega jezika.
Kandidati/kandidatke morajo priložiti tudi program 

dela in vizijo razvoja doma.
Mandat direktorja/direktorice traja pet let.
Imenovani/imenovana direktor/direktorica sklene 

pogodbo o zaposlitvi s Svetom zavoda za čas trajanja 
mandata.

Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo obveščeni 
o izbiri v 30 dneh od dneva poteka razpisa.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev, življenjepis (kratek opis dosedanjega dela) kan-
didati/kandidatke pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Svet 
doma upokojencev Izola, Kosovelova 22, 6310 Izola, 
s pripisom »Ne odpiraj – razpis direktorja«.

Svet Doma upokojencev Izola

Št. 705-50/2011/1 Ob-1118/14

Na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – Zarbit, 28/09, 51/10, 
26/11, 14/12 in 17/13 – odločba US:U-I-79/12-15; v na-
daljevanju: ZIZ), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:

– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na 
območju Okrožnega sodišča v Ljub ljani;

– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na ob-
močju Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.

Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po-

goje iz 281. člena ZIZ.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. toč-

ka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-

polnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. čle-
na ZIZ,

3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega 

odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega od-

stavka 281. člena ZIZ),
– ima srednjo tehnično ali drugo strokovno ter 

splošno izobrazbo, z navedbo datuma izdanega po-
trdila o pridobljeni izobrazbi ter navedbo institucije, ki 
je potrdilo izdala (3. točka prvega odstavka 281. člena 
ZIZ),

– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga 
je predpisal minister, pristojen za pravosodje, z naved-
bo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka 
prvega odstavka 281. člena ZIZ),

– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega 
je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in 
zavarovanja ter da zoper njega ni v teku kazenski posto-
pek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imeno-
vanje za izvršitelja (7. točka prvega odstavka 281. člena 
ZIZ),

– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni 
za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja skladno 
s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, 
ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Uradni 
list RS, št. 6/99 in 75/02), pri čemer morajo biti iz do-
kazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni 
zemljiško knjižni podatki, v primeru neskladja med de-
janskim in zemljiško knjižnim stanjem pa tudi vse pred-
hodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo po-
godbo podpisala upravičena oseba (8. točka prvega 
odstavka 281. člena ZIZ),

4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za 
namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz 
prve, druge, tretje, četrte in pete alinee 3. točke iz ura-
dnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje 
za imenovanje, opravi minister za pravosodje, pri čemer 
upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo in 
oceno o vrednosti javnega zaupanja (šesti odstavek 
283. člena ZIZ).

Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 
Ljub ljana, 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Ministrstvo za pravosodje
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Št. 07/2013 Ob-1095/14

Popravek
Pri objavi obvestila glede prevzemnika pisarne od-

vetnice Natalije Drožina zaradi izbrisa iz imenika odve-
tnikov (Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013) 
objavljamo popravek obvestila, ki se pravilno glasi:

1. Dopolnilna odločba št. 552/2013 z dne 18. 7. 
2013, s katero je bil za prevzemnika odvetniške pisarne 
Natalije Drožina, Obala 114, Portorož, določen odvetnik 
Jani Soršak, odvetnik iz Ljub ljane, Poljanski nasip 8 
(družbenik Odvetniške pisarne Soršak, družbe za opra-
vljanje odvetniškega poklica d.o.o.), se razveljavi.

2. Za prevzemnika odvetniške pisarne Natalije Dro-
žina se določi Janez Starman, odvetnik iz Kopra, Kolod-
vorska cesta 1.

Odvetniška zbornica Slovenije

Št. 3304-4/2013 Ob-1085/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: Ministrstvo), na podlagi 
99. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni list 
RS, št. 12/13 – UPB5) objavlja

obvestilo o izidu javnega natečaja
za zbiranje predlogov uradnega znaka  

za »Preverjeno kakovost« kmetijskih in živilskih 
pro izvodov po Zakonu o promociji kmetijskih  

in živilskih pro izvodov
I. Namen javnega natečaja: izdelava predloga gra-

fične rešitve – označbe za »preverjeno kakovost« kme-
tijskih in živilskih pro izvodov v skladu z Zakonom o pro-
mociji kmetijskih in živilskih pro izvodov (Uradni list RS, 
št. 26/11, 57/12).

II. Skupno število udeležencev: ministrstvo je na 
objavljeni natečaj prejelo enajst vlog. Vlogi dveh ude-
ležencev zaradi formalnih nepravilnosti ni obravnavalo.

III. Zmagovalec natečaja: ministrstvo je ob skrbnem 
pregledu prispelih vlog ugotovilo, da z javnim natečajem 
ni prejelo rešitev, ki bi v celoti ustrezale vsebinskim in 
tehničnim zahtevam glede možnosti uporabe znaka, 
zato tudi ni izbralo zmagovalca natečaja in se je odločilo, 
da natečaj ponovi.

IV. Drugi podatki: ministrstvo bo natečaj ponovilo, 
ob spremenjenih oziroma dopolnjenih tehničnih specifi-
kacijah, ki bodo jasneje opredeljene in bodo prijaviteljem 
omogočile bolj jasno slediti pričakovanim rešitvam.

V. Sklic na obvestilo o natečaju: natečaj je bil obja-
vljen v Uradnem listu RS št. 92, dne 8. 11. 2013, stran: 
3077.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 3331-14-0001 Ob-1089/14

Na podlagi 18. in 20. člena Zakona o javnem inte-
resu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 
13. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem intere-
su v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), Za-
kona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 
89/07 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 17/13 Odl.US: 

U-I-42/12-15, 21/13 – ZVRS-G, 47/13), Proračuna RS 
za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvr-
ševanju proračuna RS za leto 2013 in 2014 (Uradni list 
RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13, 82/13), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
UPB4 (14/13 popr.)) in Resolucije o nacionalnem pro-
gramu za mlade 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13) 
objavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Urad RS za mladino

javni poziv
za sofinanciranje programov  
mladinskega dela v letu 2014

1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost, in šport, Urad RS za 
mladino, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana.

2. Podatki o javnem pozivu
2.1. Namen javnega poziva
Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov 

mladinskega dela v letu 2014, ki jih izvajajo organizaci-
je v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije 
v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, 
ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem 
in predmetu tega javnega poziva.

Urad RS za mladino vabi izvajalce, da pripravi-
jo predloge programov v mladinskem sektorju v skladu 
z vrstami programov v mladinskem sektorju, ki so pred-
met tega javnega poziva in ki izpolnjujejo kriterije za do-
delitev sredstev ter podrobneje opredelijo vsebino, načrt 
izvedbe in finančno strukturo prijavljenega programa.

2.2. Vrste programov v mladinskem sektorju, ki 
so predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva so programi neformalnega 
učenja mladih z namenom dviga njihovih državljanskih, 
medkulturnih in socialnih kompetenc, še posebej mladih 
z manj priložnostmi ter programi usposabljanj in učnih 
procesov na področju mladinskega dela, ki prispevajo 
k vidnosti in razvoju mladinskega sektorja.

Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena 
oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mla-
di na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu 
vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter 
prispevajo k razvoju skupnosti.

2.3. Upravičeni izvajalci in razdelitev sredstev
Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo organizacije 

v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v jav-
nem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki 
delujejo v mladinskem sektorju ter ki izpolnjujejo splošne 
pogoje ter posebne pogoje po posameznih skupinah iz 
tega javnega poziva. Izvajalec, ki bo s prijavo na javni 
poziv izpolnjeval navedene splošne in posebne pogoje 
po skupinah, bo upravičen do sofinanciranja prijavlje-
nega programa, če bo na podlagi meril za dodelitev 
sredstev, navedenih v tem javnem pozivu, dosegel v po-
samezni skupini vsaj minimalno število točk.

Urad RS za mladino (v nadaljevanju: razpisovalec) 
bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu 
z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinan-
ciranje programov po naslednjih skupinah:

– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinski centri,
– druge nevladne organizacije.

Druge objave
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3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
3.1. Splošni pogoji
Izvajalec je upravičen do kandidiranja za sredstva 

tega javnega poziva, če izpolnjuje naslednje splošne 
pogoje:

a) izvajalec je organizacija v mladinskem sektorju, 
ki ima status organizacije v javnem interesu v mladin-
skem sektorju ali javni zavod, ki deluje v mladinskem 
sektorju;

b) izvajalec mora biti nosilec programa iz točke 2.2 
tega javnega poziva in v zadostni meri izpolnjevati me-
rila za sofinanciranje;

c) izvajalec ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih 
obveznosti do razpisovalca;

d) izvajalec mora s podpisom in žigosanjem izjave 
na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko od-
govornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana prav-
nomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo 
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega 
poziva. Prav tako mora izvajalec soglašati z določili jav-
nega poziva in pripadajoče razpisne dokumentacije ter 
potrditi resničnost oziroma točnost navedb v predlogu 
programa, da ustrezajo dejanskemu stanju, vse prilože-
ne fotokopije pa ustrezajo originalom;

e) vsak izvajalec lahko kandidira za sredstva so-
financiranja le z eno prijavo, oddano na ta javni poziv;

f) izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti 
najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov. Vre-
dnost prijavljenega programa sme znašati minimalno 
20.000 EUR in maksimalno 150.000 EUR.

3.2. Posebni pogoji
Poleg navedenih splošnih pogojev, morajo izvajal-

ci predlogov programov za sofinanciranje s tem javnim 
pozivom izpolnjevati še naslednje posebne pogoje po 
skupinah:

3.2.1. Dejavnost mladinskega centra
A. izvajalec mora zagotavljati obseg dejavnosti naj-

manj 1500 ur letno ter ustrezne prostorske pogoje za 
programe oziroma dejavnost, ki jih opravlja v skladu 
z veljavno zakonodajo, torej najmanj 150 m2 uporabnih 
in servisnih prostorov;

B. v primeru, da je izvajalec javni zavod, mora izka-
zati avtonomijo mladih v organizaciji.

3.2.2. Dejavnost drugih nevladnih organizacij
Izvajalec mora zagotavljati redno delovanje (za re-

dno delovanje se šteje celoletna aktivnost brez daljših 
terminskih presledkov v obsegu najmanj 1500 ur le-
tno. Izvajalec izvaja vsakotedenske aktivnosti, ne nujno 
vsakodnevne, ki so skoncentrirane po dnevih s 4-urnim 
povprečjem) na način, da:

A. bodisi deluje v vsaj šestih statističnih regijah RS, 
pri čemer:

1. mora biti v prijavljenem programu iz vsake 
statistične regije, v kateri izvajalec deluje, najmanj 15 
udeležencev;

2. se program za določeno statistično regijo iz-
vaja v tej regiji;

B. bodisi izvaja servisno dejavnost posebnega po-
mena v mladinskem sektorju.

4. Merila za dodelitev sredstev
4.1 Merila za dodelitev sredstev za programe naci-

onalnih mladinskih organizacij so:
1) doseg letnega programa. Kriteriji za izpolnjeva-

nje merila:
– število članic in članov organizacije na dan 1. 10. 

2013;
– število aktivnih udeležencev programa v letu 

2013;

– polnopravno ali pridruženo članstvo v mednaro-
dnih organizacijah na dan 1. 10. 2013.

2) obseg in kvaliteta realiziranega programa v letu 
2013 in prijavljenega programa v letu 2014. Kriterija za 
izpolnjevanje merila:

– vrste in obseg prednostnih programskih področij 
mladinske organizacije;

– časovni načrt in trajanje programa.
3) kakovost in učinkovitost prijavljenega programa. 

Kriteriji za izpolnjevanje merila:
– evalvacija izvedenega programa v letu 2013;
– metode dela;
– vidnost programa v javnosti;
– število objav na spletnem portalu mlad.si.
4) finančno vrednotenje programa. Kriteriji za izpol-

njevanje merila:
– struktura finančnih sredstev za realizirani program 

v letu 2013;
– višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo 

programa v letu 2014;
– skladnost finančnega in programskega načrta 

z vidika izvedljivosti.
4.2 Merila za dodelitev sredstev za programe mla-

dinskih centrov so:
1) obseg kapacitet. Kriteriji za izpolnjevanje merila:
– velikost prostorov;
– urnik rednega delovanja (merjen s številom ur 

na leto);
– število organiziranih dogodkov v letu 2013;
– število redno zaposlenih in rednih usposobljenih 

programskih delavcev.
2) servisna dejavnost in skupnostno delo v letu 

2013. Kriteriji za izpolnjevanje merila:
– skupnostno delo in obseg servisnih storitev;
– koordinacija izvajalcev informiranja za mlade;
– koordinacija projektov ali programov na nacio-

nalnem ali čezmejnem oziroma mednarodnem nivoju.
3) obseg in kvaliteta realiziranega programa v letu 

2013 in prijavljenega programa v letu 2014. Kriteriji za 
izpolnjevanje merila:

– obseg in kvaliteta programov po prioritetnih pro-
gramskih področjih;

– obseg in kvaliteta organiziranega klubskega pro-
grama;

– število aktivnih udeležencev prijavljenega progra-
ma.

4) vidnost delovanja. Kriterija za izpolnjevanje me-
rila:

– obseg in vrsta promocijskih elektronskih ali tiska-
nih gradiv ter medijska pokritost v letu 2013;

– število objav na spletnem portalu mlad.si.
5) finančni viri. Kriterija za izpolnjevanje merila:
– struktura finančnih sredstev za realizirani program 

v letu 2013;
– višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo 

programa v letu 2014.
6) dejavni rezidenčni mladinski centri s programi 

v letih 2013 in 2014. Kriterija za izpolnjevanje merila:
– nastanitvene zmogljivosti;
– večdnevne programske aktivnosti z namestitvijo 

v centru.
7) avtonomija mladih v organizaciji (velja samo za 

izvajalce, ki so ustanovljeni po Zakonu o zavodih (Ura-
dni list RS, št. 12/91, 17I/91-I-ZUDE, 55/92 – ZVDK, 
13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 
8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – 
ZPDZC, 127/06 – ZJZP). Kriterij za izpolnjevanje merila:

– organiziranost javnega zavoda in stopnja avtono-
mije mladih v organizaciji.
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4.3 Merila za dodelitev sredstev za programe drugih 
nevladnih organizacij so:

1) utemeljenost prijavljenega programa. Kriterij za 
izpolnjevanje merila:

– namen in cilji ter pričakovani rezultati na podlagi 
evalvacije.

2) obseg prijavljenega programa. Kriteriji za izpol-
njevanje merila:

– število zaposlenih in rednih sodelavcev, ki skrbijo 
za pripravo in uresničevanje prijavljenega programa;

– koordinacija programa na nacionalni in/ali med-
narodni ravni;

– obseg programov po prioritetnih programskih po-
dročjih;

– število aktivnih udeležencev programa.
3) kakovost in učinkovitost prijavljenega programa. 

Kriteriji za izpolnjevanje merila:
– časovni načrt izvedbe posameznih aktivnosti 

v sklopu načrtovanega programa;
– izbrana metodologija in način izvedbe programa 

na nacionalnem nivoju;
– vidnost in prepoznavnost programa;
– število objav na spletnem portalu mlad.si;
– uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, 

veščin ali kompetenc mladih.
4) finančno vrednotenje programa. Kriteriji za izpol-

njevanje merila:
– struktura finančnih sredstev za realizirani program 

v letu 2013;
– višina načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo 

programa v letu 2014;
– skladnost finančnega in programskega plana z vi-

dika izvedljivosti.
5) izvajanje programa evropskega pomena, ki za-

gotavlja razvoj mladinskega dela in mladinske politike 
v RS. Kriterij za izpolnjevanje merila:

– koordinacija evropskih podpornih in servisnih in-
strumentov mladinske politike na nacionalni ravni.

5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago 
v okviru tega javnega poziva

Okvirna višina sredstev javnega poziva za leto 2014 
znaša 1.010.000 EUR.

Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 
610010 in 722310, ukrep 3313-11-0003.

6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
v letu 2014 v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene prija-
ve predlogov programa in način predložitve programov 
ter njihova opremljenost

7.1 Rok za predložitev predlogov programov in 
način predložitve

Izvajalec mora predlog programa oziroma razpi-
sne obrazce za kandidiranje za sofinanciranje izpolniti 
s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu 
https://razpisi.mlad.si, povezava do nje pa tudi na naslo-
vu: www.ursm.gov.si.

Po končanem izpolnjevanju elektronske prija-
ve predloga programa, mora izvajalec prijavo natisniti 
in jo lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjeni prijavi 
mora priložiti vse morebitne listinske ali druge dokaze, 
ki dokazujejo njegove navedbe.

Izvajalec mora natisnjeno prijavo predloga progra-
ma za sofinanciranje, izpolnjeno v slovenskem jeziku, 
poslati s priporočeno pošto na naslov Urada RS za 
mladino, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, najpozneje 
do 18. 2. 2014. Za pravočasne bodo štele prijave, ki 
bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto 
do 24. ure.

Prijav, ki ne bodo elektronsko oddane, natisnjene in 
poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem 
roku, bo razpisovalec zavrgel.

Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in iz-
polnjevanje prijave, se nahajajo na spletnem naslovu 
https://razpisi.mlad.si in www.ursm.gov.si.

Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav razpiso-
valca, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplika-
cije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko 
izvajalec svojo prijavo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo 
objavljen na spletnih straneh, navedenih v prejšnjem od-
stavku in jo razpisovalcu pošlje s priporočeno pošiljko na 
način kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo 
v navedenem primeru bodo na tak način oddane prijave 
pravilne in pravočasne in jih bo razpisovalec upošteval. 
O morebitnih tehničnih težavah bodo izvajalci obveščeni 
na spletni strani razpisovalca.

Prijave izvajalcev, ki se prijavijo z enakim ali podob-
nim predlogom programa, se s sklepom zavrnejo.

Prijave izvajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev in ne 
dosežejo minimalnega števila točk pri merilih iz javnega 
poziva, se s sklepom zavrnejo.

7.2 Opremljenost prijave
Prijavo na ta javni poziv je potrebno poslati v za-

prtem ovitku, na katerem morajo biti vidne ustrezne 
označbe:

1. “Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje – JP 
2014”

2. Na ovitku morata biti napisana naziv in naslov 
izvajalca,

3. Na sprednji ali zadnji strani ovojnice mora biti 
nalepljen obrazec s črtno kodo, ki jo izvajalcu ob tiskanju 
vloge določi spletna aplikacija.

Veljavna bo prijava, ki bo pravilno opremljena in 
pravočasno predložena razpisovalcu ter jo je vložila 
upravičena oseba.

Strokovna komisija bo v roku petnajstih dni po kon-
cu odpiranja prijav pisno pozvala tiste izvajalce, katerih 
prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo v roku osmih 
dni od prejetja poziva. Poziv za dopolnitev prijav bo iz-
vajalcem posredovan po pošti, na naslov izvajalca, ki je 
naveden na kuverti ali v prijavnici. Prijave, ki jih izvajalci 
ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev pri-
jav, bodo s sklepom zavržene.

8. Datum odpiranja prijav
Odpiranje in ocenjevanje prispelih prijav bo opravila 

strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. 
Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog 27. 2. 
2014.

Odpiranje prijav, v skladu s 16. členom Pravilnika 
o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem 
sektorju, zaradi pričakovanega velikega števila vlog ne 
bo javno.

9. Ocenjevanje prijav in obveščanje izvajalcev
Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 

vlog in jih ocenila na podlagi pogojev in meril tega jav-
nega poziva. Če bo strokovna komisija ugotovila, da 
prijavljeni program ne izpolnjuje pogojev tega javnega 
poziva, bo takšna prijava zavrnjena.

Strokovna komisija bo na podlagi ocenjevanja obli-
kovala predlog programov za sofinanciranje.

Sredstva tega javnega poziva bodo razdeljena med 
izvajalce, ki bodo dosegli najmanj minimalno število 
točk, določeno pri merilih za posamezno kategorijo izva-
jalcev. Višina razpisnih sredstev v posamezni kategoriji 
tega javnega poziva, deljena s skupnim številom točk 
vseh uspešnih izvajalcev v posamezni kategoriji, bo 
osnova za izračun vrednosti točke.

Delež sredstev, ki jih prejme posamezni vlagatelj, 
bo zmnožek vrednosti točke in števila točk, ki jih je do-
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segel vlagatelj. Zaokrožen na najbližjo celo vrednost (v 
50 EUR), bo predstavljal končni rezultat vlagatelja in 
višino sredstev sofinanciranja.

O dodelitvi sredstev po tem pozivu bo na predlog 
strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik razpi-
sovalca.

Sklep o izbiri izvajalcev je informacija javnega zna-
čaja in bo objavljen na spletnih straneh razpisovalca.

Izvajalcu, ki je pridobil pravico do sofinanciranja 
na podlagi sklepa o izbiri, se izda posamična odločba 
o upravičenosti do sofinanciranja, ki se izvajalcu pošlje 
skupaj s pogodbo o sofinanciranju v podpis. V primeru, 
da se izbrani izvajalec v roku 8 dni od prejema poziva 
ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil 
prijavo za sofinanciranje.

Izvajalci bodo o izidu javnega poziva obvešče-
ni predvidoma v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog.

Predvideni obseg sofinanciranja in višina sredstev 
oziroma rok prevzemanja obveznosti na podlagi tega 
javnega poziva se lahko spremeni, kolikor nastopijo 
dejavniki, ki vplivajo na obseg in višino proračunskih 
sredstev, oziroma dejavniki, ki bi onemogočali izplačilo 
prevzetih obveznosti delno ali v celoti.

10. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani iz-
vajalci dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija, ki bo izvajalcem podrob-
neje pojasnila pogoje, merila in kriterije za izpolnje-
vanje meril tega javnega poziva, bo zainteresiranim 
izvajalcem dosegljiva na spletni strani razpisovalca 
www.ursm.gov.si. in na podlagi zaprosila v tajništvu 
razpisovalca osebno ali po elektronski pošti: gp-ur-
sm.mizs@gov.si.

Tajništvo razpisovalca je na naslovu: Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, in šport, Urad RS za mladino, 
Masarykova 16, 1000 Ljub ljana.

Zainteresirani izvajalci se lahko vsak delovni dan, 
med 10. in 12. uro, obrnejo na tajništvo razpisovalca 
za morebitna telefonska pojasnila, tel. 01/478-46-76, 
e-naslov: barbarazupan@gov.si, ali na kontaktno osebo 
razpisovalca: Barbara Zupan.

Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na 
medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebin-
sko enake. Izvajalci s tiskanjem elektronske oblike do-
kumentacije dobijo kopijo, enako pisni obliki.

11. Status delovanja v javnem interesu: razpisovalec 
je dolžan upoštevati prijave za pridobitev statusa delova-
nja v javnem interesu, ki bodo oddane vsaj tri dni pred 
začetkom prijavnega roka na ta javni poziv in sicer v skla-
du z drugim odstavkom 15. člena Pravilnika o izvajanju 
Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  
Urad RS za mladino

 Ob-1092/14

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na 
podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), 56. čle-
na Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 
96/02) in Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila 
(Uradni list RS, št. 42/04, 14/09) poziva avtorje s po-
dročja knjige, glasbe, filma, ilustracije in fotografije, da 
na spletni strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ 
preverijo statistiko izposoj svojih del v splošnih knjižni-
cah v letu 2013, ki so skladno s Pravilnikom o izvaja-
nju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 
14/09; v nadaljevanju Pravilnik) predmet knjižničnega 
nadomestila. Avtorje pozivamo, da se v primeru po-
manjkljivih podatkov o svojih delih za popravke obrne-

jo na najbližjo splošno knjižnico ali knjižnico, ki ureja 
njihovo bibliografijo. Vsa morebitna vprašanja v zvezi 
s seznamom gradiva in v zvezi s številom izposoj pa 
lahko naslovijo na IZUM na naslov podpora@izum.si. 
Rok za pripombe je 17. 2. 2014. JAK bo 28. 2. 2014 
na podlagi 9. člena Pravilnika na svoji spletni strani in 
na spletni strani IZUM-a objavil seznam avtorjev, ki so 
upravičeni do knjižničnega nadomestila. Seznam, ki ga 
direktor JAK potrdi s sklepom, je dokončna podlaga za 
izplačilo sredstev. Podatki o avtorjih, ki so kadar koli 
v obdobju 2004–2013 že uveljavili pravico do knjižnič-
nega nadomestila, so že vključeni v bazo podatkov. 
Ti avtorji bodo obvestilo o pripadajočem nadomestilu 
prejeli avtomatično. Ob tem bodo pozvani, da preverijo 
svoje podatke in JAK sporočijo morebitne spremembe. 
Avtorje, ki bodo pravico do knjižničnega nadomestila 
uveljavljali prvič, pa JAK poziva, da po objavi dokončne-
ga seznama upravičencev, tj. po 28. 2. 2014, na spletni 
strani http://home.izum.si/cobiss/nadomestilo/ izpolnijo 
identifikacijski obrazec v elektronski obliki ter ga nato 
natisnejo, podpišejo in najkasneje do 30. 9. 2014 po-
šljejo na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Tržaška 
cesta 2, 1000 Ljub ljana.

Javna agencija za knjigo RS

 Ob-1050/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Maribor, Tržaška cesta 39, parc. št. 2909/0, 

k.o. Ob železnici.
c) Vrsta nepremičnine: skladiščni prostori s pripa-

dajočim zemljiščem v deležu 38/1000.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- 

kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepre-
mičnin in stroške prepisa plača kupec.

e) Predkupna pravica: občina.
Izhodiščna cena je 64.600,00 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobene-
ga ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.
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7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

8. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 12. 2. 
2014, do 9. ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Mariboru – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 12. 5. 2014.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpi-

ranje ponudb bo dne 12. 2. 2014 ob 9.15, v sejni sobi, 
VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

 Ob-1051/14

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin.
b) Kraj: Solčava, Solčava 12a, parc. št. 503/5 in 

503/6, k.o. Solčava.
c) Vrsta nepremičnine: bencinski servis z vgrajeni-

mi podzemnimi rezervoarji s pripadajočim zemljiščem, 
v deležu 57/100.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- 
kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepre-
mičnin in stroške prepisa plača kupec.

e) Predkupna pravica: občina.
Izhodiščna cena je 44.234,85 EUR.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-

nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobene-
ga ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

7. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 12. 2. 
2014, do 9 ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Solčavi – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 12. 5. 2014.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpi-

ranje ponudb bo dne 12. 2. 2014 ob 9.30, v sejni sobi, 
VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 4/02-14 Ob-1087/14

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 
Piran, na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), 
objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem površine za postavitev  
začasnih prodajnih tržničnih mest v Luciji  
pri TPC-ju za leto 2014 – 12 prodajnih mest  

z naslednjo namembnostjo:
– prodaja sadja in zelenjave – 10 prodajnih mest,
– prodaja kisa, olja, medu in drugih produk-

tov predelave iz opravljanja kmetijske dejavnosti – 2 
prodajni mesti.

Osnovni pogoji oddaje začasnih prodajnih mest so:
– cena najema za celotno obdobje najema (od 

10. 2. 2014 do 31. 12. 2014) je 500,00 EUR (brez DDV);
– najemnik plača varščino za stojnico v viši-

ni 100,00 EUR z namenom, da se prodajno mesto vrne 
v istem stanju kot je pridobljeno, upoštevajoč normalno 
obrabo;

– najemnik je v dogovorjenem času najema dolžan 
poslovati vsaj vsako soboto, pod pogoji in v urniku, ki 
ga določi upravljavec v pogodbi. V primeru, da naje-
mnik ne spoštuje pogojev in urnika, se pogodba lahko 
prekine;

– vsako kmetijsko gospodarstvo (oziroma pravna ali 
fizična oseba, ki se ukvarja s prodajo blaga, ki je pred-
met tega razpisa) lahko zaprosi le za 1 prodajno mesto. 
Kolikor bi ostala prosta prodajna mesta, se lahko kmetij-
skemu gospodarstvu (oziroma pravni ali fizični osebi, ki 
se ukvarja s prodajo blaga, ki je predmet tega razpisa), 
ki že ima dodeljeno prodajno mesto, pod enakimi pogoji 
lahko dodeli še dodatno prodajno mesto;

– v primeru večjega povpraševanja glede na števi-
lo stojnic je dopustno združevanje ponudnikov v okviru 
posamezne stojnice.

Najemodajalec lahko v primeru, da sta začasno 
prodajno mesto ali njegova okolica neurejena ter, da 
je o tem predhodno obvestil najemnika in ga pozval 
k odpravi pomanjkljivosti, najemnik pa le-tega ni storil, 
odpove pogodbo.

Merila za oblikovanje vrstnega reda prijavljenih po-
nudnikov, ki jih točkovno opredeli upravljavec, so:

– ponudnik, ki ima sedež kmetijskega gospodarstva 
v Občini Piran (50 točk),
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– ponudnik, ki ima sedež kmetijskega gospodarstva 
izven Občine Piran (30 točk),

– ponudnik, ki nima registrirane kmetijske dejavno-
sti in se ukvarja s prodajo sadja, zelenjave in poljščin 
ali produktov predelave kmetijskih pro izvodov (20 točk),

– ponudnik je vsaj enkrat tedensko (glede na razpo-
ložljivost prodajnih prostorov v Piranu) pripravljen ponu-
diti svoje izdelke tudi na tržnici v Piranu (10 točk).

V primeru, da bo ponudnikov več, kot je razpoložlji-
vih stojnic, bo ob enakem številu doseženih točk o izbo-
ru najemnika odločal žreb.

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. bo obravnavalo 
le prijave z naslednjimi dokazili:

1. Dokazilo o vpisu v register kmetijskih gospodar-
stev (KMG-MID).

2. Pri prodaji produktov predelave kmetijskih pro-
izvodov, mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila, 
oziroma certifikat kakovosti.

3. Ponudniki, ki ne opravljajo kmetijske dejavnosti 
so dolžni dostaviti dokazila, iz katerih bo razvidno, da 
imajo registrirano dejavnost prodaje sadja, zelenjave 
in poljščin ali prodajo produktov predelave kmetijskih 
pro izvodov.

4. Dokazilo o plačilu 100,00 EUR varščine za re-
snost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Pi-
ran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, transakcijski rač. 
št. 10100-0032414679 pri Banki Koper d.d.

Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahte-
vanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici na naslov: 
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 6330 Piran, 
s pripisom na ovojnici »Prodajna mesta Lucija 2014 – 
Ne odpiraj«.

Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo na 
sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Arze 1 b, 
6330 Piran prispele najkasneje do 3. 2. 2014, do 12. ure. 
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 3. 2. 2014, ob 
12.30, v sejni sobi družbe.

Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 3. 3. 
2014.

Ponudnike, ki imajo do Javnega podjetja Okolje Pi-
ran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo 
upoštevali.

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pra-
vico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega 
od ponudnikov.

Lokacije stojnic se bodo izbranim ponudnikom od-
dale z žrebom. Dve stojnici (na vsaki strani po ena stoj-
nica) sta namenjeni prodaji produktov predelave kmetij-
skih pro izvodov.

Kolikor se katera od stojnic ne bo oddala, se lahko 
le-ta odda po poteku razpisa, in sicer po izklicni ceni 
prvemu ponudniku, ki predloži ustrezno ponudbo. V pri-
meru nezasedenosti stojnic, se lahko le-te oddajo glede 
na podano vlogo, tudi za krajša obdobja. Mesečni na-
jem stojnice v tem primeru znaša 90 EUR (brez DDV), 
tedenski pa 21 EUR (brez DDV).

Najemnina za prodajno mesto se poravna v treh 
obrokih, in sicer:

– 30 % ob podpisu pogodbe,
– 40 % do 15. julija 2014,
– 30 % do 30. septembra 2014.
Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka 

za oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse ponu-
dnike obvestila o izbiri. Morebitnim neizbranim ponu-
dnikom se varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh 
po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v prvo 
najemnino.

Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponud-
be), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo 

izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upošteva-
ne in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo po-
nudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Izbranega ponudnika bomo z obvestilom o izbiri 
pozvali na podpis pogodbe in plačilu prvega obroka na-
jemnine v roku 2 dni po prejemu obvestila oziroma če 
ga ni možno vročiti – od dneva izbire.

Plačilo najemnine je bistvena sestavina pravnega 
posla.

Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija 
vezana na razpis je objavljena na spletni strani Javnega 
podjetja Okolje Piran, d.o.o. www.okoljepiran.si.

Dodatne informacije lahko zainteresirani po-
nudniki dobijo ob delavnikih, med 11. in 15. uro, na 
tel. 05/617-50-50 (Verica Vožič).

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

 Ob-1119/14

Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, 
objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 z dopolnitvami), Zakonom o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 
z dopolnitvami) in 46. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11),

povabilo k oddaji ponudb
za najem poslovnega prostora

objavljeno na spletni strani Uradnega lista RS, dne 
17. 1. 2014 in spletni strani Bolnišnice Topolšica, pod 
domeno Aktualno/splošna obvestila.

I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne 
najemnine:

Nepremičnine*:
Parc. št. 852/2 – njiva s funkcionalnim objektom, 

v izmeri 4442,00 m2,
Parc. št. 852/4 – ekstenzivni sadovnjak, v izmeri 

2492,00 m2,
Parc. št. 852/6 – travnik, v izmeri 4396,00 m2,
Parc. št. 852/1 – dvorišče, v izmeri 560,00 m2.
* Iz razpisa se izloči del nepremičnine, ki ga ima 

v uporabi gasilno društvo Topolšica za namene izvajanja 
gasilnih vaj, v izmeri cca. 400,00 m2.

Poslovni prostori:
Objekt Vrtnarija
Parc. št.: 852/5 – objekt, v izmeri 250,00 m2.
Poslovni prostor obsega: sanitarije, pisarne, obla-

čilnico, shrambo, rastlinjak, toplotno podpostajo, klet.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor 

ter druge nepremičnine skupaj znaša 17.991,984 EUR 
letno oziroma 1.499,332EUR mesečno.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opra-

vljanje dejavnosti oziroma (Priloga št. 1):
1. za s.p.: priglasitveni list,
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega regi-

stra, ki izkazuje zadnje stanje,
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev,
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega re-

gistra.
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem 

prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti – reference 
ponudnika. Bistvene opredelitve na največ dveh straneh 
A4. (Priloga št. 2).
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3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski 
uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni 
podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih 
sredstvih/likvidnosti, in sicer: (Priloga št. 3):

1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo tran-
sakcijske račune,

2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov 
v preteklem letu,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih 

AJPES.
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski 

uporabniki) morajo predložiti izjavo s katero se zave-
zujejo v primeru podpisa najemne pogodbe, ob podpi-
su pogodbe z naročnikom na TRR naročnika izplača-
ti predujem najemnine v višini treh po pogodbi oprede-
ljenih mesečnih najemnin, (Priloga št. 4).

5 – Vsi ponudniki morajo predložiti parafirano in 
žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega pro-
stora in je priloga temu javnemu zbiranju ponudb, (Pri-
loga št. 5).

6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo 
izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za na-
jem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za 
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za 
poslovne prostore, ki jih najemajo, (Priloga št. 6).

7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, 
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, (Priloga 
št. 7).

8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 
28. 2. 2014 (Priloga št. 8).

9 – Izjavo o izpolnjevanju davčnih obveznosti na 
dan oddaje ponudb. (Priloga št. 9).

III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo v najem za določen 

čas 5. let, z odpovednim rokom 3. mesecev skladno 
z Uredbo o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 z dopol-
nitvami). Možnost podaljšanja pogodbe se uredi med 
pogodbenima strankama.

– Najemnik nima pravice oddati poslovnega pro-
stora v podnajem.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavb-
nega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za 
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Način poplačila vlaganj v prostor se uredi med po-
godbenimi strankami na pogodbeni ravni. Če najemnik 
odstopi od najemne pogodbe pred dogovorjenim rokom 
trajanja pogodbe po lastni volji oziroma brez utemeljenih 
razlogov, ni upravičen do poplačila vložene vrednosti, ki 
bi sicer bila poravnana v pogodbenem roku iz naslova 
najemnin.

– Izhodiščna najemnina se letno usklajuje z inde-
ksom cen življenjskih potrebščin v RS.

– Najemnik na podlagi najemnega razmerja ni upra-
vičen do uveljavljanja predkupne pravice na nepremični-
nah, ki so dane v najem.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni 
od dneva prevzema poslovnega prostora.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 20. 
v mesecu za tekoči mesec.

– Odpovedni rok po najemni pogodbi znaša 3 me-
sece.

Posebni pogoji najema:
– Bolnišnica Topolšica si pridružuje pravico, da 

o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg predhodnih 
formalnih predpostavk in višine ponujene najemnine 
odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem pro-

storu in pretekle reference ponudnika. Razmerje med 
kriterijema je 50 % za višino ponujene najemnine in 
50 % za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru 
in predložene reference.

– Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in 
sicer:

– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru 
z relacijo do popestritve ponudbe kraja,

– reference ponudnikov;
– opredelitev ciljne skupine kupcev – uporabni-

kov;
– pripravljenost izvesti investicijo v prostor 

po predhodnem ogledu prostora.
O razmerjih glede investicij v prostor, se dogovorita 

ponudnik in naročnik v okviru neposredne pogodbe.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 

dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene 
najemnine in 35 točk za program, ki se bo izvajal v po-
slovnem prostoru ter 15 točk za reference.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo 
ponudbe:

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno 
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na 
naslov; Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topol-
šica, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za na-
jem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«. Na zadnji strani 
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov 
ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 3. 2. 
2014 do 10. ure. Ponudbe bodo po preteku razpisnega 
roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb 
prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo 
biti v slovenskem jeziku.

V. Postopek javnega zbiranja ponudb
Upravljavec po oddaji ponudb, komisijsko pregle-

da popolnost (vsebinsko in tehnično ustreznost) vsake 
prispele vloge po vrstnem redu prispetja. Če vloga ni 
popolna bo upravljavec predlagatelja najkasneje v roku 
3. dni pozval na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 
3 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po pre-
jemu dopolnjene vloge upravljavec dopolnjeno vlogo 
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji 
v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega poziva 
ali so vsebinsko neustrezne, se izločijo iz nadaljnjega 
postopka (se zavrnejo).

Kriteriji za izločitev so:
– prijavitelj ne izpolnjuje pogoja usposobljenosti za 

opravljanje dejavnosti,
– prijavitelj ni likvidnostno sposoben oziroma je in-

solvenčen,
– prijavitelj ni predložil obrazca št. 4 – avans naje-

mnine v primeru podpisa pogodbe,
– prijavitelj predloži neparafiran predlog pogodbe 

oziroma pogodbe ne priloži,
– neposredni proračunski uporabniki ne predložijo 

izjave predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za na-
jem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za 
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za 
poslovne prostore, ki jih najemajo,

– prijavitelj ne predloži izjave o ponujeni višini me-
sečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
najemnine oziroma predloži izjavo z nižjo najemnino, 
kot je opredeljena,

– prijavitelj ne predloži obrazca št. 8 o vezanosti 
ponudbe,

– prijavitelj nima poravnanih davčnih obveznosti na 
dan oddaje ponudb.
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VI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne 
ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno od-
dali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, 
lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Direktor naročnika lahko ustavi začeti postopek od-
daje do sklenitve pravnega posla.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogod-
be in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh 
po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od 
svoje ponudbe.

VII. Rok veljavnosti ponudbe
Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je do 

dne 28. 2. 2014.
VIII. Postopek javnega odpiranja ponudb
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 4. 2. 

2014 ob 11. uri na naslovu: Topolšica 78, Topolšica, 
v sejni sobi v 4. nadstropju,

2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika. (s.p.-ji z lastno navedbo),

3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala 
komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike ob-
vestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 7. 
dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

IX. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslov-

nih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite 
v Splošno pravno kadrovski službi Bolnišnice Topolšice 
pri Janezu Sevčnikarju, v času delovnih dni – uradnih 
ur (od ponedeljka do petka, med 8. in 12. uro) ali po 
tel. 031/783-770.

Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum Ura Kraj

23. 1. 2014 10.–11. Topolšica
28. 1. 2014 14.–15. Topolšica
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V. PREDUJEM 
Najemnik se zavezuje ob podpisu najemne pogodbe, na 
TRR 01100 - 6030279155, UJP, Območna enota Žalec, 
najemodajalcu izplačati predujem najemnine v višini treh po 
pogodbi opredeljenih mesečnih najemnin. 
 
VI. 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo najemnik v obdobju 
od…………………do…………………….. v objekt Vrtnarija in 
okolico vložil…………………………….. 
 
Vsak vložek v nepremičnino se izvede po predhodno 
odobrenem predračunu, predloženem najemodajalcu, 
zapisano v aneks k tej pogodbi. 
 
Najemnina po IV. členu te pogodbe se poračuna z 
odobrenimi vložki v nepremičnine v razmerju 
………………………., kar pomeni, da najemnik v 
navedenem obdobju v nepremičnino na mesečni ravni 
oziroma v ustreznem referenčnem obdobju vloži 
…………………. EUR, razliko v najemnini v 
višini…………………pa izplača na TRR najemodajalca, kot 
je to navedeno v IV. členu. 
 
Najemnik se poleg vložkov v objekt vrtnarija zaveže ustrezno 
urediti okolico objekta – popraviti obstoječo ograjo, jo 
dograditi,  urediti izgled gredic, kositi travo,…. 
 
VII. 
Najemnik se zaveže nemudoma obvestiti najemodajalca o 
vseh nepravilnostih oziroma posebnostih, ki bi jih le ta opazil 
na objektu. 
 
Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v 
poslovni prostor oziroma okolje niti ne pridobi nikakršnih 
pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. 
 
Če najemnik odstopi od najemne pogodbe pred 
dogovorjenim rokom trajanja pogodbe po lastni volji oziroma 
brez utemeljenih razlogov, ni upravičen do poplačila vložene 
vrednosti, ki bi sicer bila poravnana v pogodbenem roku iz 
naslova najemnin. 
 
Najemnik na podlagi najemnega razmerja ni upravičen do 
uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah, ki so 
dane v najem. 
 
VIII. 
Najemodajalec lahko odstopi od najemne pogodbe in 
zahteva izpraznitev poslovne stavbe oziroma poslovnega 
prostora ob vsakem času, ne glede na pogodbene ali 
zakonske določbe o trajanju najema: 
 
- če najemnik tudi po njegovem opominu uporablja poslovno 
stavbo oziroma poslovni prostor v nasprotju s pogodbo ali jih 
uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela 
občutnejša škoda; 
 
- če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva meseca 
od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil; 
 
- če najemodajalec iz vzroka, za katerega ni odgovoren 
trajno ne more uporabljati prostorov, v katerih je opravljal 

svojo dejavnost, in zato poslovno stavbo oziroma poslovni 
prostor sam potrebuje. 
 
IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem 
pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu 
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku; 
je nična. 
 
X. 
Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v 
podnajem. 
 
XI. 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da mora najemnik začeti z 
dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega 
prostora. Ob predaji se oblikuje predajno/prevzemni 
zapisnik. 
 
XII. 
Pogodbo je mogoče odpovedati s 90 dnevnim odpovednim 
rokom. 
 
XIII. 
Morebitne spore bosta stranki poskušali rešiti sporazumno. 
Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno 
stvarno pristojno sodišče. 
 
XIV. 
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki. 
 
XV. 
Sporazum je sestavljen v treh enakih izvodih; enega prejme 
najemnik, dva najemodajalec. 
 
 
Topolšica  
 
Datum: 
 
Najemodajalec: 
 
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA,  
Direktor  
prim.  Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in 
pnevmologije 
 
 
 
Žig 
 
 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 4 / 17. 1. 2014 / Stran 151 

 
Najemnik: 
 
Ime, Priimek/Pravna oseba 
 
 
 
 
Kraj: 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
 
 

Bolnišnica Topolšica

Št. 478-0079/2012-20 Ob-1062/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) ter Sklepa 
Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št. 381, 
z dne 30. 1. 2013, Občina Ravne na Koroškem objavlja 
poziv za

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, 
MŠ:5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 
Ravne na Koroškem.

2. Predmet prodaje je nepremičnina, stanovanjska 
hiša, na naslovu Javornik 10, Ravne na Koroškem s sta-
novanjsko površino 157 m2, s pripadajočimi zemljiškimi 
parcelami št. 190/0, št. 191/0 in št. 192/2, k. o. 882 – 
Ravne, v skupni izmeri 821 m2.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb, je prodaja.

4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplača-
ni varščini v višini 10 % ponujene cene. Varščina se 
nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun 
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup 
stanovanjske hiše Javornik 10 – javno zbiranje po nudb«.

5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega ra-
čuna, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti 
potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene 
ter natančno navesti ponujeno ceno.

– Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje 
v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti 
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Ponud-
ba za nakup stanovanjske hiše Javornik 10 – Ne odpi-
raj«. Ponudbo lahko zainteresirani ponudniki dostavijo 
osebno v sprejemni pisarni ali s priporočeno pošiljko 
na navedeni naslov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen naslov pošiljatelja.

– Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 
15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo 
pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko 
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec 

zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko proda-
jalec zadrži varščino;

6. Izhodiščna cena za nepremičnino kot celoto znaša 
73.100,00 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun 
Občine Ravne na Koroškem št. 01303-0100009987, z na-
vedbo »kupnina za stanovanjsko hišo – Javornik 10«.

7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca 
postopka javnega zbiranja ponudb.

9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega 
razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek 
prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega 
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko 
samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
dokumentacije.

10. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom la-

stništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa 
lastninske pravice v zemljiško knjigo) in stroške cenitve;

– nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-
pljeno;

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake 
ali višje od izhodiščne cene;

– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih poga-
jaj z najugodnejšimi ponudniki;

– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo 
županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom;

– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 
8 dni od javnega odpiranja ponudb;

– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta 
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh 
od prejema sklepa o izboru.

11. Informacije o predmetu prodaje, za namen obli-
kovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo 
v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 
11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 
17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure 
pri Ireni Došen, na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen 
na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: 
irena.dosen@ravne.si

12. Javno odpiranje ponudb bo dne 5. 2. 2014 ob 
11. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem
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Št. 101-4/2013/2 Ob-1008/14

V evidenci statutov sindikatov se pri sindikatu 
ZSSS, Sindikat komunalnega in stanovanjskega go-
spodarstva RS, Sindikat komunalno stanovanjskega 
podjetja Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, 
ki je v evidenci vpisan pod zaporedno št. 18/93, vpiše 
sprememba naziva sindikata.

Nov naziv sindikata se glasi: ZSSS, Sindikat de-
lavcev gradbenih dejavnosti KOP Brežice d.d., Cesta 
prvih borcev 9, 8250 Brežice.

Št. 101-2/2013-2 Ob-4578/13

Pravila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, 
Sindikata Adria terminali, s sedežem v Sežani, Parti-
zanska cesta 79, 6210 Sežana, ki se hranijo na Uprav-
ni enoti Sežana, na podlagi odločbe št. 101-3/2007-2, 
z dne 31. 8. 2007 in so vpisana v evidenco statutov 
sindikatov pod zap. št. 19, z dne 31. 8. 2007, se izbrišejo 
iz evidence statutov sindikatov.

Evidence sindikatov
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 Ob-1063/14

Mediji: Delo, delo.si, Nedelo, Slovenske novice, 
slovenskenovice.si, Grafičar, Pogledi, pogledi.si, 
Polet, PoletFIT, polet.si, Vikend, Deloindom, Delo-
indom+, deloindom.si, Ona, Onaplus, Delo de facto.

Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Delo, d.d. 
najmanj 5 % delež:

– Pivovarna Laško, d.d. 80,83 %,
– Radenska d.d. Radenci 19,17 %.
Imena članov uprave Delo, d.d.; Irma Guba-

nec, predsednica uprave, Nada Jakoec, članica uprave.
Imena članov nadzornega sveta Delo, d.d.: Marje-

ta Zevnik (predsednica), Brigita Oplotnik Rajh, Dragica 
Čepin, Jure Flerin, Brane Piano.

 Ob-1067/14

Ime medija: Umami d.o.o., Pod jezom 40, 1000 
Ljub ljana.

Lastnici: Uršula Cvilak, Pod jezom 40, 1000 Ljub-
ljana, ima v lasti 50 % delež v osnovnem kapitalu družbe 
ter Veronika Cvilak Križmančič, Pod jezom 40, 1000 
Ljub ljana, ima v lasti 50 % delež v osnovnem kapitalu 
družbe.

 Ob-1099/14

Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320 

Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5 % odstotkov kapitala imajo: Naš čas, 

d.o.o. 38,64 %; Boris Zakošek, 18,05 %; Mira Zakošek, 
8,64 %; Stanislav Vovk, 7,67 %; Mitja Čretnik, 6,55 %; 
Nina Jug, 5,31 %.

Organa upravljanja družbe sta skupščina in direk-
tor.

Direktor družbe je Boris Zakošek.

Objave po Zakonu o medijih
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SV 17/2014 Ob-1064/14

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. 
SV 17/2014 z dne 9. 1. 2014, je bila nepremičnina, 
in sicer: stanovanje številka 3, v izmeri 74,25 m2 (del 
stavbe št. 303 v stavbi št. 169, katastrska občina 678 – 
Spodnje Radvanje) v pritličju večstanovanjske stavbe, 
na naslovu Kardeljeva cesta 80, Maribor, s pripadajočim 
kletnim prostorom, stanovanjska stavba pa stoji na par-
celi številka 431, katastrska občina 678 – Spodnje Rad-
vanje, ki je last dolžnika in zastavitelja Ekart Roberta, 
rojenega 12. 5. 1982, stanujočega Miklavž na Dravskem 
polju, Ulica čebelarja Močnika 22, na podlagi notarskega 
zapisa kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV 772/2013, 
sklenjene dne 4. 12. 2013, s prodajalko Katjo Špec, za-
stavljena v korist upnice Katje Špec, rojene 17. 1. 1981, 
stanujoče Litija, Konj 9, za zavarovanje denarne terjatve 
v višini 70.000,00 EUR s pripadki.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

VL 107326/2013 Os-4667/13

Izvršiteljica Branka Horvat Zec, Tyrševa 4, Mari-
bor, je dne 11. 10. 2013, s pričetkom ob 10. uri v zadevi 
opr. št. VL 2013/107326 in VL 2013/108157, Okrajno 
sodišče v Mariboru, zoper dolžnice Požar Tadeje, He-
roja Šlandra 17, 2000 Maribor, EMŠO 2504963505111, 
za upnika UPRA-STAN d.o.o., Žolgarjeva ulica 17, Ma-
ribor, mat. št. 5987105000, dav. št. 85153001, v kraju 
Ulica heroja Šlandra 17, Maribor, pri dolžnici Tadeji 
Požar opravila rubež nepremičnine, stanovanje št. 302, 
stavba 2394 (k.o. 657 Maribor - Grad), 1. nadstropje, 
v izmeri 72 m2 v večstanovanjski hiši, na naslovu Uli-
ca heroja Šlandra 17, Maribor, v lasti dolžnice Požar 
Tadeje.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 12. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

In 121/2013 Os-4604/13

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnika Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljub-
ljana, proti dolžniku Branku Kmezić, Obrežje 9c, Jeseni-
ce na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, zaradi 
izterjave 20.017,81 EUR s pp sklenilo:

dolžniku Branku Kmeziću, prej Obrežje 9c, Jese-
nice na Dolenjskem, sedaj neznanega prebivališča, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o iz-
vršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnica Na-
taša Vrečar Zorčič, Cesta prvih borcev 43, Brežice.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah  
dne 18. 12. 2013

I 116/2012 Os-4427/13

Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni zadevi upnika 
Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slove-
nije, Kotnikova ulica 5, Ljub ljana, proti dolžnici Romani 
Milinković, Cankarjeva ulica 6, Koper - Capodistria - do-
stava, zaradi izterjave 1.104,18 EUR, sklenilo:

dolžnici Romani Milinković se določi začasna zasto-
pnica odvetnica Viktorija Badovinac Švarc, Marušičeva 
ulica 5, Koper.

Začasna zastopnica ima v postopku vse pravice 
in dolžnosti zakonite zastopnice, in sicer od dneva po-
stavitve, pa dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne 

nastopi pred sodiščem, oziroma pristojni Center za so-
cialno delo, ne sporoči sodišču, da je postavil dolžnici 
skrbnika za posebne primere.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 5. 2013

VL 188667/2013 Os-4653/13

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Dragice 
Našič Kohne, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, ki ga zasto-
pa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb 
SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljub ljana; Roman 
Kunstelj, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, ki ga zastopa za-
koniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL 
d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljub ljana; Franc Zadra-
vec, Ciril Metodov drevor 5, Ptuj, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., 
Frankopanska ulica 18 A, Ljub ljana; Ana Kacin Matije-
vič, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., 
Frankopanska ulica 18 A, Ljub ljana; Biserka Bitenc, Li-
tijska cesta 286, Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti zasto-
pnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Fran-
kopanska ulica 18 A, Ljub ljana; Andreja Rebernak, Ulica 
Jana Husa 1, Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopan-
ska ulica 18 A, Ljub ljana; Marija Fujan, Ulica Jana Husa 1, 
Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik več-
stanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, 
Ljub ljana; Boža Šepec, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, ki 
ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih 
zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljub ljana; 
Martina Bitenc, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, ki ga zasto-
pa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb 
SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljub ljana; Duško Pe-
trovič, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., 
Frankopanska ulica 18 A, Ljub ljana; Ivanka Ivanetić, Ulica 
Jana Husa 1, Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopan-
ska ulica 18 A, Ljub ljana; Marija Nada Zadravec, Ciril 
Metodov drevor 5, Ptuj, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopan-
ska ulica 18 A, Ljub ljana; Silvester Fotivec, Ulica Jana 
Husa 1, Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik uprav-
nik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska 
ulica 18 A, Ljub ljana; Franc Čampa, Ulica Jana Husa 1, 
Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik več-
stanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, 
Ljub ljana; Amalija Rihar, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, ki 
ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih 
zgradb SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljub ljana; Ma-
rija Končina, Ljub ljanska cesta 38 B, Vrhnika, ki ga zasto-
pa zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb 
SPL d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljub ljana; Jadranka 
Marković, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, ki ga zastopa 
zakoniti zastopnik upravnik večstanovanjskih zgradb SPL 
d.d., Frankopanska ulica 18 A, Ljub ljana; Igor Cotič, Ulica 
Jana Husa 1, Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik 
upravnik večstanovanjskih zgradb SPL d.d., Frankopan-
ska ulica 18 A, Ljub ljana, proti dolžniku Darku Rupič, 

Objave sodišč
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Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik odvetnik začasni zastopnik Mojmir Jesenko, 
Kolodvorska 14a, Ljub ljana, zaradi izterjave 169,07 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Darku Rupič, Ulica Jana Husa 1, Ljub ljana, 
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 odvetnik Moj-
mir Jesenko, Kolodvorska 14a, Ljub ljana.

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 24. 12. 2013

P 254/2013 Os-4616/13

Okrajno sodišče v Novem mestu je v pravdni za-
devi, opr. št. P 254/2013, tožeče stranke Zavaroval-
nice Tilia d.d. Novo mesto, Seidlova c. 5, Novo me-
sto, zoper toženo stranko Smaila Velagića, Pittonijeva 
ulica 4, Izola, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 
11.570,11 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi 
stranki postavilo začasno zastopnico, odvetnico Jasno 
Simčič, Dalmatinova 1, Novo mesto.

Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene 
stranke v tej pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugo-
tovi njegovo bivališče oziroma dokler tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.

Okrajno sodišče v Novem mestu  
dne 20. 12. 2013

I 323/2012 Os-4449/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni za-
devi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad 
Republike Slovenije, Kotnikova 5, Ljub ljana, zoper 
dolžnika Bogdana Fon, brez bivališča v Republiki Slo-
veniji, zaradi izterjave denarne terjatve, dne 4. 9. 2013 
sklenilo:

Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se dolžniku Bogdanu Fonu, 
brez bivališča v Republiki Sloveniji, postavi začasnega 
zastopnika odvetnika Stojana Zorna iz Nove Gorice, 
Ulica Tolminskih puntarjev 4, ki bo dolžnika zastopal v iz-
vršilni zadevi z opr. št. I 323/2012, vse dokler dolžnik ali 
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 9. 2013

In 11/2013 Os-4652/13

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom 
z dne 24. 12. 2013 v izvršilni zadevi, opr. št. In 11/2013, 
upnice SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljub ljana - do-
stava, zoper dolžnico Valerijo Veršič, Mestni trg 1, Slo-
venske Konjice, zaradi izterjave 46.548,27 EUR, na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zako-
na o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), dolžnici Valeriji Veršič 
postavilo začasnega zastopnika Iztoka Brumca, odve-
tnika v Slovenskih Konjicah.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse do ta-
krat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za 
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah  
dne 24. 12. 2013

Oklici dedičem

D 736/2013 Os-4460/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnemu Francu Vrečarju, roje-
nemu 22. 4. 1910, upokojencu, državljanu Republike 
Slovenije, vdovcu, umrlemu 18. 4. 1993, nazadnje sta-
nujoči Teharje št. 10, Teharje.

Zapustnik oporoke ni napravil. Bil je vdovec, po-
tomcev pa ni imel, zato bi prišli v poštev dediči II. de-
dnega reda (starši oziroma zapustnikovi bratje in sestre 
oziroma nečaki in nečakinje oziroma njihovi potomci). 
Po zakonu bi v konkretnem primeru prišlo v poštev po 
pokojnih zapustnikovih bratih in sestrah sedem zapu-
stnikovih nečakov, vendar pa sodišče z njihovimi podatki 
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 Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 21. 11. 2013

D 733/2013 Os-4461/13

Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pokojnemu Janezu Mlakarju, roje-
nemu 15. 6. 1868, državljanu Republike Slovenije, umr-
lemu 6. 5. 1942, nazadnje stanujočemu Šentrupert 16, 
Laško.

Zapustnik oporoke ni napravil. Po podatkih, s kate-
rimi sodišče razpolaga, sta zapustnikova žena Cecilija 
in sin Alojz umrla. Sin je bil samski in brez potomcev. 
Sodišče s podatki o morebitnih dedičih II. in III. dednega 
reda 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 Ura-
dnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo 
priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo 
ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju  
dne 21. 11. 2013

D 131/2013 Os-1009/14

Blaž Grižon, pok. Marka, iz Krkavč, je dne 21. 11. 
1977 umrl in ni zapustil 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 
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obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 109a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 2. 1. 2014

D 189/2013 Os-1010/14

Anton Ražman, pok. Mateja, iz Marezig, Truške 2, 
je dne 8. 6. 1949 umrl in ni zapustil 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 Tina 
Podgornik Tonello, Dekani 109a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 2. 1. 2014

D 80/2010 Os-1015/14

Jožef Gregorič, roj. 3. 6. 1931, neznanega bivali-
šča, je dne 4. 6. 2001 umrl in ni zapustil 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 3. 1. 2014

D 132/2013 Os-1019/14

Ivan Grižon, pok. Marka, iz Krkavč, Šmarje, je dne 
21. 11. 1977 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 209/a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 3. 1. 2014

D 411/2012 Os-4587/13

Pavlič Uršula, vdova Josipa, rojena Ivančič, naza-
dnje stanujoča S. Sergio 7, je umrla dne 29. 12. 1928 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.

Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za po-
seben primer Nela Vovk, stanujoča v Ankaranu, Kocjan-
čičeva 32, tel. 00386/41/710-402.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 18. 12. 2013

D 363/2013 Os-4659/13

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pokojni Mavrič Frančiški, rojeni Breščak, ro-

jena 3.8.1877, z zadnjim stalnim prebivališčem Vojkova 
ul. 48, Anhovo, Deskle (tudi St. Maver 4), ki je bila na 
podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Novi Gorici, opr. št. 
N 16/2012 z dne 15. 3. 2013 razglašena za mrtvo, kot 
datum smrti pa se šteje 4. 8. 1947.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 10. 2013

D 468/2012 Os-4440/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po Žvan Jerneju, datum rojstva in datum smrti neznana, 
nazadnje stanujočem Kamna Gorica 50, Kamna Gorica.

Sodišču niso znani zakoniti dediči zapustnika, da 
bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma jih 
pozvalo, da podajo dedne izjave glede sprejema za-
puščine.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka 
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma iz-
dalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 12. 2013

D 323/2011 Os-4441/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 31. 5. 2011 umrlem Pogačar Frančišku, roje-
nem dne 23. 10. 1922, nazadnje stanujočem Bohinjska 
Bela 57, Bohinjska Bela.

Sodišču niso znani vsi zakoniti dediči zapustnika, 
da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma 
jih pozvalo, da podajo dedne izjave glede priznanja 
oporoke zapustnika, znana je samo ena dedinja, zapu-
stnikova hči Pogačar Metka, katere prebivališče pa so-
dišču ni znano, pred Upravno enoto Radovljica je stekel 
postopek ugotavljanja njenega dejanskega prebivališča.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo 
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep 
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
dne 5. 12. 2013

D 239/2011 Os-4638/13

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po dne 15. 12. 1961 umrlem Prešern Francu, rojenem 
dne 8. 3. 1885, nazadnje stanujočem Zasip št. 13, Bled, 
prej Vrba št. 5, Žirovnica, in sicer glede dedovanja pre-
moženja, ki je bilo vrnjeno zapustniku kot članu bivše 
Agrarne skupnosti Vrba.

Sodišču niso znani vsi dediči zapustnika, da bi jih 
povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma jih pozva-
lo, da podajo dedne izjave glede sprejema zapuščine.

Vse dediče zgoraj navedenega pokojnika poziva-
mo, da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo 
tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo 



Stran 158 / Št. 4 / 17. 1. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep 
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Radovljici
Dne 24. 12. 2013

D 185/2013 Os-4442/13

Pred okrajnim sodiščem v Sevnici teče zapuščinski 
postopek po pokojni Ceciliji Mlakar, rojeni 22. 10. 1875, 
stanujoči Čelovnik 6, p. Loka pri Zidanem Mostu, opr. 
št. D 182/2012.

Zapustnica Cecilija Mlakar iz Čelovnika 6, p. Loka 
pri Zidanem Mostu, ni napravila oporoke. Na podlagi 
206. člena Zakona o dedovanju sodišča poziva vse mo-
rebitne osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, 
da se priglasijo v roku enega leta od objave tega oklica 
kot dediči po pokojni Ceciliji Mlakar. Po preteku tega 
roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na 
podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 4. 12. 2013

D 66/2009 Os-4649/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek zaradi 
izdaje dodatnega sklepa o dedovanju po pokojnem Mi-
haelu Kenda, sin Janeza, rojen 29. 9. 1876, ki je umrl 
16. 2. 1967, z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu 
Poljubinj 6/64, Tolmin. K dedovanju po zakonu so pokli-
cani dediči tretjega dednega reda, med njimi tudi dediči 
zapustničinih sestričen Prešeren Marice, Justine Maver, 
Olge Vesegnossi in Elde Zorovich.

Glede na to, da sodišče nima nobenih podatkov 
o tem, kdo bi bili zakoniti dediči zapustnice po zgoraj na-
vedenih pokojnih sestričnah zapustnice, s tem oklicem 
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne, da se v roku enega leta od njegove objave zglasijo 
in uveljavijo svojo pravico do dediščine.

Če se po poteku enega leta od objave tega oklica 
ne zglasijo, bo sodišče zapuščino pokojne, ki jo pred-
stavlja skupni delež pri nepremičninah v k.o. Poljubinj, 
ki sodi v Agrarno skupnost Poljubinj, dodelilo zakonitim 
sodiščem, ki so sodišču znani.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 23. 12. 2013

Oklici pogrešanih

N 70/2012 Os-4412/13

Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Ani 
Petkovšek, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka: 
1. Jožef Klabjan, Osp št. 80A, Črni Kal, 2. Marko De-
ško, Osp št. 64, Črni Kal, zoper nasprotno udeleženko: 
1. Marijo Greblo, roj. Ražman, neznanega bivališča, ki 
jo zastopa skrbnica za poseben primer Nika Starešinič iz 
Portoroža, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne ude-

leženke za mrtvo, po opravljenem naroku dne 11. 10. 
2013, sklenilo:

Uvede se postopek za razglasitev nasprotne udele-
ženke Marije Greblo, rojene Ražman, rojene 27.8.1878 
v Ospu, neznanega bivališča, za mrtvo.

Vse, ki kaj vedo o njenem življenju in smrti, se pozi-
va, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih 
po objavi tega oklica, ker bo sodišče po preteku tega 
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 11. 10. 2013

N 566/2011 Os-4574/13

Pred Okrajnim sodiščem v Ljub ljani se vodi posto-
pek v nepravdni zadevi predlagateljice Martine Požar-
šek, Pot v zeleni gaj 59, Ljub ljana, zaradi razglasitve 
pogrešanega Jožeta (Jožefa) Steleta, roj. 15. 4. 1913, 
z zadnjim stalnim prebivališčem Zalog 33, Ljub ljana, za 
mrtvega.

Pogrešani se je rodil očetu Janezu Steletu, roj. 
27. 5. 1869, umrlem 8. 8. 1936, in materi Heleni Stele, 
roj. 10. 4. 1877, umrli 26. 12. 1948. Nazadnje je stalno 
prebival na naslovu Zalog 33, Ljub ljana. O pogrešanem 
se je izgubila sled v letu 1943–1944, ko naj bi bil žrtev 
vojne na območju Pohorja.

V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem po-
stopku pozivamo pogrešanega Jožeta (Jožefa) Steleta, 
naj se oglasi, če je živ. Prav tako pozivamo vse druge, 
ki kaj vedo o njem in o njegovem življenju, naj se javijo 
Okrajnemu sodišču v Ljub ljani v roku treh mesecev po 
objavi tega oklica, ker bo sodišče po poteku tega roka 
pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 28. 11. 2013

N 41/2013 Os-4665/13

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagatelja Antona Rakarja, Breginj 83/a, 
Breginj, ki ga zastopajo odvetniki odvetniške pisarne 
Ivana Makuca, zaradi razglasitve nasprotnega udele-
ženca Alojza Petra Tonklija za mrtvega.

Alojz Peter Tonkli se je rodil 27. 6. 1889 v Bregi-
nju 70, očetu Andreju Tonkliju in materi Heleni Tonkli, 
rojena Čebokli. Domnevno naj bi umrl 20. 11. 1914, kar 
pa ni zanesljiv podatek, saj o smrti oziroma okoliščinah 
v katerih naj bi ta nastopila ni natančnih podatkov. Tudi 
sicer predlagatelj ne ve ničesar o življenju nasprotnega 
udeleženca, dejstvo pa je, da je ta še vedno vpisan v ze-
mljiški knjigi kot lastnik dveh nepremičnin v k.o. Breginj.

Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik za poseben 
primer zastopal Center za socialno delo Tolmin.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi 
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave 
tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razgla-
silo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona 
o nepravdnem postopku.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 30. 12. 2013
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Zavarovalne police preklicujejo

Banjac Gorazd, Rojčeva 16, Ljub ljana, zavarovalno 
polico, št. 41601006441, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnv-332975

Feher Marija, Ulica Štefana Kovača 62, Turnišče, 
zavarovalno polico, št. 50500042780, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gnk-332961

Gašperšič Jaka, Tesovnikova ulica 9A, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 50500121168, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gne-332967

Glamočanin Gordana, Mlinska pot 10, Ljub ljana, 
zavarovalno polico, št. 41601003736, izdala zavaroval-
nica KD Življenje d.d. gnf-332966

Gruden Peter, Gabrijele 11D, Krmelj, zavarovalno 
polico, št. 7 0000011180, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gni-332963

Habič Loredana, Golnik 168, Golnik, zavarovalno 
polico, št. 50500112937, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnd-332968

Horvat Boštjan, Moščanci 78, Mačkovci, zavaro-
valno polico, št. 50500105147, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gnj-332962

Ivič Marija, Podlubnik 160, Škofja Loka, zavaroval-
no polico, št. 50500112038, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gny-332947

Janković Emilija, Cesta ob potoku 21, Log pri Bre-
zovici, zavarovalno polico, št. 50500109218, izdala za-
varovalnica AS d.d. gnh-332964

Jarc Doroteja Irena, Streliška ulica 4, Kamnik, za-
varovalno polico, št. 50500122215, izdala zavarovalnica 
KD Življenje d.d. gnt-332977

Kojterer Suzana, Vodruž 32A, Šentjur, zavarovalno 
polico, št. 70000038616, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnx-332948

Kramar Matic, Linhartova 6, Velenje, zavarovalno 
polico, št. 50500075390, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnu-332976

Kramarič Nataša, Slamna vas 23, Metlika, zava-
rovalno polico, št. 50500045418, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnq-332980

Leben Milko, Boračeva 16, Radenci, zavarovalno 
polico, št. 50500108414, izdala zavarovalnica KD Ži-
vljenje. gnq-332955

Markač Dagmar, Vuhred 45, Vuhred, zavarovalno 
polico, št. 50500090013, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica. gnw-332949

Markač Dagmar, Vuhred 45, Vuhred, zavarovalno 
polico, št. 50500041933, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica. gnv-332950

Prša Maja, Ulica 25. maja 17, Ptuj, zavarovalno 
polico, št. 50500038392, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica. gnl-332960

Radišič Monika, Cesta na Markovec 49, Koper - Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. 41601007633, izdala 
zavarovalnica Adriatic. gnn-332983

Smolej Mateja, Selo pri Ihanu 54, Domžale, zavaro-
valno polico, št. 50500089960, izdala zavarovalnica KD 
Življenje d.d. gno-332957

Preklici

Valente Simon, Podvleka 41, Podvelka, zavaroval-
no polico, št. 50500039250, izdala zavarovalnica Adria-
tic Slovenica. gnu-332951

Spričevala preklicujejo

Hrovatič Helena, Gornji Lenart 22B, Brežice, in-
deks, št. 37091310, izdala Veterinarska fakulteta. 
gnm-332959

Matko Boštjan, Mali Slatnik 20A, Novo mesto, diplo-
mo Šolskega centra Celje, izdana leta 2010. gnt-332952

Mišković Dragana, Cesta Franceta Prešerna 3C, 
Jesenice, spričevala 1., 2., 3. in 4. razreda Osnovne šole 
Prežihovega Voranca, Ljub ljana, izdana od leta 1988/89 
do 1993/94. gnp-332981

Drugo preklicujejo

Andželović Vito, Stantetova ulica 10, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 18120808, izdala Filozofska fa-
kulteta. gnx-332973

Čigon Erika, Ivana Turšiča 1, Sežana, študentsko 
izkaznico, št. 18100222, izdala Filozofska fakulteta, Uni-
verza v Ljub ljani. gng-332965

DAMP d.o.o., Vrbje 24, Žalec, nalepko taksi table, 
št. 0004699/06599/796/001, izdala Gospodarska zbor-
nica Slovenije. gnn-332958

Debelak Natalija, Babno 15A, Celje, potrdilo o opra-
vljenem strokovnem izpitu za licenco, izdalo Ministrstvo 
za promet. gnp-332956

Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljub-
ljana, študentsko izkaznico, izdano na ime Panjan Peter. 
Ob-1094/14

GTS INŽENIRING d.o.o., Rožna dolina, cesta II/28, 
Ljub ljana, štampiljko modre barve, dimenzije 26,5 X 13 
mm, z vsebino: GTS INŽENIRING d.o.o. Ljub ljana. 
gnz-332971

Kukec Vesna, Preglov trg 5, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 11100374, izdala Zdravstvena fakulteta, 
Univerza v Ljub ljani. gnl-332985

Legiša Jernej, Njegoševa cesta 6F, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 41100270, izdala Medicinska fa-
kulteta. gno-332982

Leljak Danilo s.p., Skorba 32, Hajdina, potrdilo 
o opravljenem strokovnem izpitu, izdano na ime Leljak 
Danilo, izdajatelj Ministrstvo za promet, številka 612812, 
izdano leta 1999. gns-332953

Mensur Čandić s.p., Dergomaška 77, Ljub ljana, 
dovolilnice: Ukrajina/tranzit, št. 3309022, 3309023, 
3306233, 3306234; Belorusija, št. 3743419, 3743420; 
Kazahstan, št. 67868, 67869; Ukrajina/3. države 
3696233; BiH 728, 729, 606, 607; Rusija/3. drža-
ve 1076490, 1076491; Rusija/bilateralna 1065482, 
1065483, 1065484, 1062453. Ob-4606/13
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MERCATOR d.d., Dunajska 107, Ljub ljana, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500020958001, na ime 
Filip Košir, izdajatelj Cetis d.d. gnw-332974

Murko Miran, Bišečki vrh 47, Trnovska vas, potrdilo 
za voznika viličarja, veljavno od 7. 11. 1997, izdajatelji-
ca Ljudska univerza Ptuj, številka 3486/97, izdano leta 
1997. gnc-332969

Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, Ulica tal-
cev 24, 2000 Maribor, okrogli žig, premera fi 35, z vse-
bino: REPUBLIKA SLOVENIJA, OKROŽNO DRŽAVNO 
TOŽILSTVO V MARIBORU, z grbom RS v sredini, pod 
njim številka 1. Ob-1114/14

Pajić Bojan, Cara Dušana 219, 35 000 Jagodina, Re-
publika Srbija, vozno karto, številka 1070500014040005, 
izdajatelj Cetis Celje. gnb-332970

Pečnik Anton, Savinjska cesta 182, Polzela, izka-
znico in značko ribiškega čuvaja, izdajatelj Ministrstvo 
za kmetijstvo, številka 302. gnm-332984

PETRANS d.o.o., Leskoškova cesta 12, Ljub ljana, li-
cenco za tovorno vozilo, volvo, št. GEO04737/02909/049, 
reg. št. LJ SC 429, izdala GZS. gns-332978

Pušnik Borut s.p., Črešnjevec 120, Slovenska Bistri-
ca, potrdilo za voznika Slobodana Jokić, veljavno od 1. 11. 
2013 do 31. 10. 2014, izdajateljica Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije, številka 010013/AD60-2-4488/2013, 
izdano leta 2013. gnr-332979

Radovanović Ivan, Turjaško naselje 2, Kočevje, 
voznikovo kartico, št. 1070500032248002, izdal Cetis. 
gny-332972

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carin-
ska uprava RS, Šmartinska 55, 1523 Ljub ljana, služ-
bene izkaznice javnih uslužbencev Brenko Ratka, zap. 
št. 555, izdana dne 2. 4. 2002, Kuhar Kovačič Tonije, 
zap. št. 2436, izdana dne 3. 9. 2007, ter Lazarević Mira, 
zap. št. 2604, izdana dne 30. 3. 2011. Ob-1086/14

Zapušek Jože, Planina 27D, Planina pri Sevnici, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500022982000, 
izdajatelj Cetis d.d. gnr-332954
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