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Javni razpisi
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Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) 
(Uradni list RS, št. 101/13), Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/13 in 101/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna RS (Uradni list RS, 50/07, 61/08 in 3/13) in 
Zakona o promociji kmetijskih in živilskih pro izvodov 
(Uradni lis RS, št. 26/11, 57/12) Ministrstvo za kmetijstvo 
in okolje objavlja,

javni razpis
za sofinanciranje projektov promocije lokalnih 
kmetijskih in živilskih pro izvodov 2014–2015
A) Izhodišča
1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Mi-

nistrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska c. 22, 1000 
Ljub ljana, poziva potencialne vlagatelje, da v predpi-
sanem roku oddajo vlogo za dodelitev sredstev za so-
financiranje projektov BTL (Below the line) promocije 
lokalnih kmetijskih in živilskih pro izvodov v obdobju od 
1. decembra 2014 do 25. novembra 2015.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje projektov promocije lokalnih kme-
tijskih in živilskih pro izvodov, ki potekajo v obdobju od 
1. decembra 2014 do 25. novembra 2015.

3. Vsebinska izhodišča sofinanciranih projektov
Sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetij-

skih in živilskih pro izvodov spada v sklop nacionalne-
ga projekta promocije hrane iz bližine in je dolgoročni 
projekt nacionalnega interesa, ki se izvaja z namenom 
povečevanja nakupov/ potrošnje slovenske hrane na 
eni strani ter ozaveščanja in dvigovanja zavesti o širši 
družbeni dobrobiti kot posledici uživanja lokalne hrane 
ter o kakovosti hrane slovenske pridelave in predelave. 
S tem pa želimo vplivati na razvoj slovenskega podeže-
lja, nacionalno ekonomijo, socialni vidik uživanja hrane, 
zdravje prebivalstva, varovanje okolja, konkurenčnost 
domačega gospodarstva….

Projekti, ki se sofinancirajo, morajo za-
sledovati cilje iz Zakona o promociji kmetij-
skih in živilskih pro izvodov (http://www.urad
nilist.si/1/objava.jsp?urlid=201126&stevilka=1151 
in http://www.uradnilist.si/1/content?id=109500&p
art=&highlight=zpk %25C5 %25BEpa#!/Zakono
spremembahZakonaopromocijikmetijskihinzivilsk
ihpro izvodov(ZPKZPA)) in vsebinska izhodišča iz 
Strategije promocije kmetijskih in živilskih pro izvodov 
(http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuplo-
ads/zakonodaja/Promocija_kmetijskih_in_zivilskih_
pro izvodov/nacrtpromocije2013.pdf):

Hrana zadovoljuje osnovne človekove potrebe in 
nam omogoča zdravo in kakovostno življenje. Množič-
na pridelava in predelava, nesledljivost izvora hrane, 
dolge transportne poti, globalna konkurenca, posame-
zni primeri bolezni, izraba naravnih virov, onesnaženje 
in podnebne spremembe po eni strani ter sodoben 
način življenja (površna izbira in priprava hrane) po 
drugi so povzročili, da nam varna, kakovostna, sledlji-
va, lokalna in zdrava hrana postaja vse pomembnejša 
vrednota. Potrošnikova osnovna pravica je, da pozna 
načine pridelave in predelave hrane, sisteme zagota-
vljanja varnosti, sledljivosti, okolje v katerem je hrana 
pridelana in predelana, prednosti uživanja lokalne hra-
ne, kakovostne standarde, sestavine in poreklo suro-
vin, iz katerih je živilski izdelek narejen. Z zadostnimi 
informacijami, ki jih ima potrošnik, mu je olajšana od-
ločitev pri nakupu.

Na drugi strani pa trenutna slika v slovenski pride-
lavi/predelavi hrane kaže, da smo v nekaterih panogah 
slabo samooskrbni ali pa ponudba med seboj ni tako 
povezana, da bi lahko bila količinsko zanimiva za kupca 
(predelovalca ali trgovca). Zato je namen projektov, ki 
se bodo sofinancirali v sklopu informiranja in promocije 
pridelave/predelave ter povezovanja ponudbe, motivirati 
akterje v tej skupini, sprožiti val, ki spreminja percepcijo 
poslovnih možnosti na področju pridelave/ predelave, 
povezovanja ponudbe in povezovanja po verigi. Cilj 
tovrstnih projektov je, da postanejo posamezne spre-
membe v družbi vidne, kot spremenjeno okolje, bolj 
primerno, bolj dovzetno, bolj smiselno, bolj prijazno, bolj 
enostavno, bolj ekonomsko upravičeno, bolj birokratsko 
prijazno, bolj podjetno spodbujeno, bolj socialno ureje-
no, bolj usmerjeno v nacionalni interes.

Projekti, ki se sofinancirajo, morajo na inovativen 
način med ciljnimi skupinami promovirati, informirati 
in izobraževati ciljne javnosti (potrošnike, mlade, pro
izvajalce, ekonomske sub jekte na trgu ...) o čimvečih 
od navedenih področij, s poudarkom na lokalnih živilih:

– Sistemih varnosti in sledljivosti, kakovosti in ustre-
znega nadzora pri pro izvodnji hrane;

– Zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom;
– Načinih pridelave/predelave hrane;
– Generičnih lastnostih živil;
– Pomenu lokalne kmetijske pridelave in predelave;
– Kmetijskih in živilskih pro izvodih in njihovih la-

stnostih;
– Regionalnih posebnostih in dobrotah ter značilnih 

okusih;
– Pomenu kratkih verig;
– Vsebini in navedbah na označbah živil (za izobra-

ževanje potrošnika);
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– Priporočeni uporabi kmetijskih in živilskih pro
izvodov, koristih hrane iz lokalnih sestavin;

– Prednostih, ki jih dajejo naravne, geografske in 
klimatske značilnosti, tradicionalne recepture in neokr-
njena narava pri pridelavi in predelavi hrane;

– Prednostih uživanja lokalne hrane za naše zdrav-
je in kakovost življenja;

– Prednostih, ki jih poraba lokalne hrane prinaša za 
širšo družbeno dobrobit, gospodarstvo, delovna mesta, 
razvoj podeželja …;

– Čistem okolju, vodi, kratkih transportnih poteh, 
zagotavljanju dobrega počutja živali, ohranjanju obde-
lanega podeželja in delovnih mest;

– Zagotavljanju lastne prehranske neodvisnosti;
– Dobrih vzorčnih praksah pridelave/predelave in 

povezovanja ponudbe;
– Zmanjševanju količine odpadne in zavržene hra-

ne.
Bistveno je, da skozi predlagane projekte promo-

cije na inovativen način hkrati posredno ali neposredno 
poteka tudi informiranje, izobraževanje javnosti o nave-
denih temah.

4. Izzivi oziroma cilji, ki jih zasledujemo s programi
Z javnim razpisom želimo podpreti promocijske ak-

tivnosti, ki na učinkovit in inovativen način prispevajo 
k doseganju ciljev Zakona o promociji kmetijskih in ži-
vilskih pro izvodov ter Strategije promocije kmetijskih in 
živilskih pro izvodov. Projekti naj povezujejo vsebine, jih 
implementirajo v praksi – med ljudmi, in iščejo odgovore 
na izzive naslednjih vodilnih pobud:

– na inovativen način skozi dinamične projekte po-
vezujejo tradicijo in kulinarično dediščino s sodobnimi 
trendi v kulinariki ob uporabi lokalnih sestavin, kulina-
ričnega izročila;

– med ljudmi spodbujajo ohranjanje avtohtonih sort 
in pasem;

– skozi informiranje in promocijo gradijo zaupanje 
potrošnika v lokalno hrano, tudi v pro izvode iz shem 
kakovosti;

– gradijo strateško zavezništvo med vsemi členi 
v prehranski verigi (pridelovalci, rejci, zadrugami, prede-
lovalci, trgovci in potrošniki), ki temelji na sodelovanju;

– ustvarjajo gibanje med vsemi ciljnimi skupinami 
za zavedanje pomembnosti in prednosti uživanja lokalne 
hrane za zdravje, okolje;

– spodbujajo zavedanje o nujnosti povečanja lokal-
ne samooskrbe, enakovredno na nivoju pridelanih kot 
tudi predelanih pro izvodov;

– na inovativen način preko snovanja vzorčnih pri-
merov dobrih praks spodbujajo povezovanje med ponu-
dniki hrane in njihovo podjetniško razmišljanje;

– preko snovanja vzorčnih projektov povezujejo 
kmetijsko živilsko verigo od pridelave do trgovine;

– kreirajo inovativne in učinkovite rešitve za ob-
vladovanje novih izzivov pri nakupu in potrošnji hrane;

– skozi projekte lansirajo konkretne ideje za nova 
delovna mesta, povezana z lokalno hrano;

– implementirajo ideje s področja razpisa skozi do-
brodelnost in družbeno koristnost;

– vzgajajo ljudi k cenjenju domače pridelave/prede-
lave hrane, cenjenju domače zemlje, domačega truda;

– spodbujajo zavedanje, da bomo s podporo lastni 
pro izvodnji prispevali k blaginji lastne države, življenja, 
razvoju podeželja, kmetijstva, gospodarstva;

– spodbujajo CS, da iščejo informacije o živilih, be-
rejo deklaracije na živilih;

Vsak od predlaganih promocijskih projektov mora 
zasledovati vsaj enega od zgoraj navedenih izzivov/ci-
ljev.

Sofinanciranje projekta kot poslovne ideje startup 
podjetja na področju agroživilstva ni predmet financi-
ranja po tem javnem razpisu. Vsak projekt, ki je zasno-
van kot možen poslovni model, mora služiti kot vzorčni 
primer in mora biti na razpolago vsem v sektorju/regiji/ 
državi.

Predlagan projekt, ki se ga bo izvedlo med manjšo 
ciljno skupino, lahko služi kot vzorčen projekt, uporaben 
za širše slovensko področje.

Na vseh promocijskih materialih, objavah o projektu 
mora biti zapisano, da je projekt sofinanciran s strani 
MKO.

MKO mora imeti možnost, da skozi projekte iz-
postavlja lastne informacije, materiale, sporočila, po-
membne za doseganja ciljev iz Zakona o promociji ter 
Strategije promocije kmetijskih in živilskih pro izvodov, 
za katere odgovarja MKO. Projekt mora MKOju služiti 
kot promocijski kanal za lastne vsebine povezane z lo-
kalno hrano.

Projekti morajo imeti povsod na vidnem mestu lo-
gotip MKO in celostno podobo promocijskih aktivnosti 
»Lokalna kakovost«.

5) Ciljne javnosti
Projekti morajo delovati v ciljni skupini, med ljudmi:
– Skupine potrošnikov;
– Nakupni odločevalci;
– Mnenjski voditelji;
– Mladi;
– Kadri, ki delujejo v procesu vzgoje in izobraže-

vanja;
– Pridelovalci /predelovalci/zadruge/trgovine/pove

zovalni člen/ javni zavodi;
– Veriga preskrbe s hrano (lahko tudi že formalno 

ali neformalno vzpostavljene verige).
6) Ključna področja nagovarjanja ciljnih javnosti
Aktivnosti projektov na področju informiranja in pro-

mocije lokalne hrane morajo biti usmerjene zlasti na 
naslednja področja:

– Izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske ali 
prostočasne dejavnosti;

– Izobraževanje potrošnikov;
– Promocija lokalne hrane med potrošniki;
– Izobraževanje za prenos znanja in motiviranje 

k delovanju in ustvarjanju gibanja za vse ciljne javnosti;
– Izvedba družbeno koristnih ali dobrodelnih projek-

tov na področju lokalne hrane, ki hkrati služi v promocij-
ske ali izobraževalne namene;

– Promocija povezovanja ponudnikov hrane in po-
vezovanje po verigi;

– Promocija kratkih oskrbnih verig;
– Promocija vzorčnih primerov dobrih praks s pre-

nosom le teh v prakso, med ciljno skupino.
7) Zahteve naročnika
Sofinancirani bodo projekti, ki so zasnovani na BTL 

(Bellow the line) komunikacijskih orodjih. Projekti BTL 
promocije so projekti, katerih komunikacija je usmerjena 
na posameznika oziroma manjšo ciljno skupino in gradi 
interes in željo po prehranjevanju z lokalnimi pro izvodi 
ali delovanju na področju oskrbe z lokalno hrano.

Projekti naj bazirajo na inovativnosti v komunicira-
nju, na način, da preko inovativnega pristopa v komu-
niciranju, z BTL komunikacijskimi orodji, ciljne skupine 
(CS) informiramo, izobražujemo in med njimi izvajamo 
promocijo v skladu z vsebinami in cilji iz poglavij 3, 4, 
in 6.

Projekti, grajeni izključno z ATL orodji množične ko-
munikacije, ne bodo sofinancirani. ATL se lahko uporabi 
le v manjšem delu (največ 40 % sofinanciranih sredstev 
za projekt), kot podpora BTL akcijam. V delu, ko gre 
za ATL oglaševanje, mora vlagatelj natančno opisati 
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vsebino in način oglaševanja, uporabljena orodja ter 
sporočila, kot tudi medijski plan.

Projekti so lahko zasnovani tudi izključno na krea-
tivnem digitalnem komuniciranju, viralnem marketingu, 
mobilnem marketingu ali gverila marketingu, ki skladno 
z osnovno idejo »delajmo skupaj« spodbuja sodelovanje 
s CS na podlagi soinoviranja, sosnovanja, soprodukci-
je in sopromocije. Komuniciranje z različnimi javnostmi, 
ki temelji na konceptu »delajmo skupaj«, pomeni povabi-
lo vsem deležnikom, še posebej potrošnikom, da aktivno 
sodelujejo v celotnem procesu komunikacije, s ciljem da 
se ustvari družbeno gibanje.

Zaželeno je, da je vsebinsko digitalno komunici-
ranje (content diggital marketing), z vključenimi druž-
benimi omrežji glavna komunikacijska podpora širše 
zasnovanemu projektu.

Projekt lahko vključuje tudi produkcijo TV vsebin 
za predvidene CS, vendar mora biti projektu predložen 
dogovor z medijsko hišo o predvajanju TV formata. Za-
radi zagotovitve ustrezne gledanosti so medijske hiše, 
s katerimi je sklenjena pogodba o predvajanju, bodisi 
POP TV, TV Slovenija ali Planet TV.

Kolikor gre v predloženem projektu za digitalne ali 
mobilne rešitve, ali pa vzorčni primer dobre prakse, je 
potrebno tako rešitev tudi ustrezno spromovirati med 
CS, kar mora biti del sofinanciranega projekta.

Kolikor gre v sofinanciranem projektu za digitalne 
ali mobilne rešitve, ali pa vzorčni primer dobre prakse, 
naročnik s sofinanciranjem pridobi pravico razpolaganja 
z izvedeno rešitvijo ali dobro prakso.

Če se bo na javni razpis prijavilo več projek-
tov, s po mnenju komisije zelo podobnimi ali enaki-
mi predlogi, bo sofinanciran zgolj eden od njih, in sicer 
tisti, ki je v ocenjevanju prejel največ točk. Ostali pro-
jekti bodo izločeni.

Predlogi komuniciranja iz predloženih programov 
vsebinsko ne smejo biti enaki ali podobni, kot jih MKO že 
sam izvaja v sklopu promocije lokalne hrane, lahko pa 
jih dopolnjujejo ali nadgrajujejo z namenom doseganja 
sinergije v promociji

Posamezni projekti naj predstavljajo drobec v mo-
zaiku aktivnosti, ki nas peljejo k skupnemu cilju: doseči 
zaupanje in večjo porabo lokalnih pro izvodov, kot tudi 
večjo in bolj povezano pro izvodnjo le teh. Ponudnik 
je obvezan pred izplačilom sredstev dostaviti poročilo 
o spremljanju promocije in merjenje njene uspešnosti, 
ki preko različnih kazalnikov o dosegu merijo njeno 
uspešnost,spremembe v prepoznavnosti, preferencah, 
sentimentih,…

Projekti ne smejo biti usmerjeni na enega pro-
izvajalca ali blagovno znamko, Slovenijo kot državo iz-
vora pro izvodov, pač pa na lokalno hrano kot generično 
kategorijo. Projekti morajo biti dostopni vsem v določe-
nem sektorju, v določeni regiji, v določeni CS.

B) Razpisni pogoji
1. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni vlagatelji so: podjetja, s.p.ji, društva, 

združenja, javni in zasebni zavodi in nevladne organiza-
cije, ki delujejo na področju promocije, izobraževanja ali 
mreženja v kmetijstvu in živilstvu, (pravne osebe, usta-
novljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o usta-
novah in Zakona o zavodih, ki imajo uradni sedež na 
ozemlju Republike Slovenije),

V primeru, da gre za profitne sub jekte (podjetja), 
so do sofinanciranja upravičeni sub jekti, katerih letni 
promet ne presega 200.000,00 EUR letno.

Vloge drugih sub jektov bodo zavrnjene in ne bodo 
obravnavane.

V primeru, da vlogo v imenu vlagatelja podpisuje 
pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega 

zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za pod-
pis vloge za sofinanciranje.

2. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za 
javni razpis

Okvirna višina razpisanih sredstev je 200.000 EUR 
in se črpa iz proračuna 2015. Pogodbe bodo z vlagatelji 
podpisane v skladu z razpoložljivostjo pravic porabe na 
proračunski postavki PP147310.

3. Višina zaprošenih sredstev
Maksimalna višina zaprošenih sredstev za projekt 

po tem razpisu je 10.000 EUR. Če gre za kompleksnejši 
projekt, lahko vlagatelj zaprosi za sofinanciranje v višini 
največ 20.000 EUR.

Za kompleksnejši projekt se šteje, če:
– trajanje projekta: 2 meseca ali več in/ali
– vključuje poleg osnovnega BTL projekta tudi ob-

sežnejše komuniciranje z ATL orodji, kar je ključno za 
uspešnost projekta, in

– zajame primarno ciljno skupino najmanj 1000 ljudi 
ali pri digitalnih/mobilnih rešitvah 7.000 ljudi (klikov, laj-
kov, prenesenih aplikacij) in/ali

– projekt vsebuje digitalno ali mobilno aplikacijo 
– rešitev ali vzorčni projekt dobre prakse ter vključuje 
promocijo leteh.

O upravičenosti klasificiranja pod kompleksnejši 
projekt bo odločala komisija.

Projekti bodo sofinancirani v višini največ 90 % vseh 
upravičenih stroškov. Lastna udeležba v višini najmanj 
10 % vseh upravičenih stroškov se lahko izkaže v pro-
stovoljskem delu (po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list 
RS, št. 10/11 in 16/11 – popr.). V primeru, da je iz poro-
čila razvidno, da so dejanski upravičeni izdatki nižji od 
stroškov predvidenih v vlogi predloženi na javni razpis, 
bo ministrstvo znižalo pogodbeno določeno vrednost so-
financiranja na vrednost dejansko upravičenih izdatkov 
in/ali zahtevalo povrnitev preveč izplačanih sredstev.

4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva

Upravičeni bodo izdatki, ki bodo nastali od 1. de-
cembra 2014 do 25. novembra 2015. Projekti morajo 
trajati najmanj 1 mesec. Projekt je lahko zastavljen tudi 
kot enkraten dogodek, če je njegov obseg sorazmerno 
večji in dosega cilje in zahteve tega javnega razpisa.

Ministrstvo bo upravičene izdatke plačalo najkasne-
je do 31. 12. 2015, vendar v skladu s plačilnimi roki, kot 
jih določa aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS. 
Zahtevki za izplačilo morajo na MKO prispeti najkasne-
je do 26. novembra 2015, ne glede na način prispetja.

5. Stroški
Upravičeni stroški:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in pred-

videni v finančni konstrukciji programov;
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje pro-

jekta;
– morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega 

finančnega poslovanja in upravljanja, zlasti glede stro-
škovne učinkovitosti;

– jih mora ustvariti upravičenec in jih evidentirati 
v svojih računskih izkazih v skladu z ustrezno računo-
vodsko prakso ter prijaviti v skladu z zahtevami veljavne 
računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne in 
socialne zakonodaje;

– morajo biti opredeljivi in preverljivi.
Upravičeni stroški, ki ustrezajo kriterijem, določenim 

v prejšnjem odstavku, so:
– produkcijski stroški, ki nastanejo v okviru izvedbe 

projekta (npr. oblikovanje in tisk publikacij in drugih po-
dobnih materialov, produkcija vsebin v medijih, postavi-
tev oziroma vzdrževanje spletnih strani, in drugih digital-
nih/spletnih/mobilnih ali viralnih načinov komuniciranja);
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– najem dvoran, organizacija dogodkov, izobraže-
vanj, najem in postavitve razstavnih prostorov, ipd.;

– stroški promocije in oglaševanja;
– plače in drugi stroški dela zaposlenih, vključenih 

v izvedbo projekta; na dokazilu mora biti navedeno šte-
vilo opravljenih ur/mesec in znesek;

– potni stroški in dnevnice za osebje, če jih je moč 
upravičiti z izvajanjem projekta in so skladni z običajno 
prakso na tem področju;

– stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno 
na projekt (plačila avtorskih honorarjev, plačila po pod-
jemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega 
servisa, plačila po pogodbah o opravljenih storitvah);

– nakup osnovnega materiala za izvedbo projekta 
(npr. semena, degustacijski material, hrana, in podob-
no …);

– simbolične nagrade, dodeljene v okviru tekmo-
vanj, do vrednosti 250 € na nagrado;

– organiziranje in izvedba vzorčnih projektov, naje-
ma osnovnih sredstev za izvedbo takih projektov.

Pri snovanju projektov je treba upoštevati, da ne 
smejo imeti prednosti določene blagovne znamke pro
izvajalcev in/ali samo določeni pro izvajalci.

Če se v okviru projekta naslavlja usluge na določen 
sektor ali skupino pro izvajalcev, je treba upoštevati, da 
morajo imeti koristi od takih aktivnosti vsi pro izvajalci 
take skupine ali sektorja na območju Slovenije ali do-
ločene regije.

Stroški morajo biti dokumentirani z ustreznim do-
kazilom (npr. račun, avtorska pogodba, potni nalog, 
ipd). Ministrstvo ne bo sofinanciralo stroškov investicij 
in nakupa osnovnih sredstev (oprema, nepremičnine).

Stroški za reprezentanco izključno za izvajalce pro-
jekta niso upravičeni. Kot upravičeni stroški se štejejo le 
stroški za običajno pogostitev (v skladu z določili Uredbe 
o stroških reprezentance, Uradni list RS, št. 35/09 in 
38/09) na dogodkih, ki so povezani izključno z izvaja-
njem programa.

6. Postopek izbora
Ministrstvo bo predloge sofinanciranih projektov 

izbralo po postopku, ki ga določajo Zakon o javnih fi-
nancah, Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in skladno s to objavo in razpisno 
dokumentacijo za predmetni javni razpis.

Sofinancer bo sredstva dodeljeval na podlagi toč-
kovanja vlog, začenši pri najvišje ocenjenih vlogah, do 
porabe razpoložljivih sredstev.

V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več predlaganih 
projektov doseglo enako število točk in bi bila z njihovo 
uvrstitvijo na prednostno listo projektov presežena raz-
položljiva sredstva, se bo o uvrstitvi projekta na predno-
stno listo projektov odločilo z žrebom, ki ga bo opravila 
strokovna komisija.

6.1 Merila za ocenjevanje
V ocenjevanje bodo vključene le popolne vloge, ki 

bodo izpolnjevale pogoje, določene v besedilu razpisa 
in razpisne dokumentacije.

MERILA Maks. točke
1.  Vsebinska kakovost predlaganega projekta 45

– Predlagani projekt ustrezno naslavlja vsebinska področja razpisa (relevantnost) (za 
vsako alinejo iz točke 3) poglavja IZHODIŠČA se dodeli po 1 točka)

– Predlagani projekt ustrezno sledi izhodiščem/ciljem razpisa iz točke 4) poglavja 
IZHODIŠČA (za vsako alinejo iz točke 4) poglavja IZHODIŠČA se dodeli po 1 točka)

– Podana je celovita analiza in razumevanje problematike (razumevanje področja)
– Učinki, rezultati in kazalniki projekta so ustrezno zastavljeni za doseg ciljev.
– Načrtovane aktivnosti so potrebne za doseg ciljev
– Aktivnosti so primerno predvidene v predlaganem časovnem načrtu dela

17

14
3
4
4
3
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MERILA Maks. točke
2. Stroškovna učinkovitost projekta 20

– Stroški so skladni z načrtom aktivnosti, so realni in dovolj podrobno utemeljeni
– Projekt je stroškovno učinkovit. Razmerje med rezultati in učinki glede na stroške je 

ustrezno

10

10
3.  Inovativnost in trajnost projekta 15

– Projekt ponuja inovativni pristop k reševanju problematike (ideja ni bila še 
uporabljena, je kreativna, celovito rešuje zastavljen izziv)

– Način doseganja trajnosti rezultatov je jasno opredeljen 
10
5

4. Reference ponudnika o delovanju na področju izobraževalnih, promocijskih vsebin ali 
na področju povezanem z lokalno hrano za zadnje leto 10
– ima več kot 3 reference
– ima od 1 do vključno 3 reference
– nima referenc

10
5
0

5. Organizacija ni bila podprta s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje od leta 2012 do 
oddaje vloge za projektni razpis 2014–2015 10
SKUPAJ 100

7. Prijava na javni razpis
7.1 Rok za oddajo vlog
Ne glede na način oddaje morajo vloge prispeti 

v vložišče Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Dunajska 
c. 22, 1000 Ljub ljana, najkasneje do četrtka, 30. oktobra 
2014, do 10. ure.

Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se štejejo kot 
prepozne in ne bodo obravnavane.

7.2 Način predložitve
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora 

biti označena »Ne odpiraj! – Vloga za javni razpis za 
sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in 
živilskih pro izvodov v obdobju od 1. decembra 2014 do 
25. novembra 2015«.

Na prvi strani ovitka prijavitelji navedejo tudi svoj 
polni naziv in naslov. Neustrezno označena vloga se 
s sklepom zavrže.

Nepravočasno predložene, nepravilno izpolnjene 
in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo 
obravnavane in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo 
arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve leti dane 
v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno zahtevo zahteva vr-
nitev njegove (nesofinancirane) vloge.

7.3 Število predloženih vlog in projektov
Prijavitelj lahko na javni razpis predloži eno vlogo 

za sofinanciranje.
Prijavitelj lahko predloži samo eno vlogo za sofinan-

ciranje. ki mora zajemati vsebinsko zaokrožen projekt 
z jasno opredeljenimi enoznačnimi cilji.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo v torek, 4. novembra ob 10. uri, 

na naslovu: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 
c. 22, Ljub ljana.

Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, izpol-
njene in pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge 
in sicer po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala po-
polnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahte-
vani dokumenti.

9. Popolnost vlog in dopolnjevanje
Vloga mora biti izdelana v skladu z zahtevami so-

financerja, podpisana oziroma parafirana in ožigosana, 
kjer je to zahtevano, ter razvrščena po vrstnem redu, kot 
je določeno na strani 2 (Sestavine in vsebina razpisne 
dokumentacije).

V primeru, da je vloga nepopolna, bo vlagatelj 
s strani sofinancerja pozvan, da vlogo v zahtevanem 
roku dopolni. V primeru, da vlagatelj v danem roku ne 
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dopolni vloge, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani 
dopolnitvi, se vloga zavrže.

10. Obveščanje prijaviteljev
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu javnega razpisa 

obvestilo najkasneje v 60ih dneh od dneva odpiranja 
vlog. S sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani k pod-
pisu pogodbe. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema 
sklepa ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil vlo-
go za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo 
drugi vlogi, ki ima na osnovi ocene prva možnost prejeti 
sredstva.

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

Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti 
bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.

11. Sklenitev pogodbe: z izbranimi prijavitelji bo mi-
nistrstvo sklenilo pogodbe o sofinanciranju.

12. Pritožba
Zoper sklep o izbiri prejemnikov sredstev pritožba ni 

dovoljena, temveč lahko prijavitelji in stranski udeleženci 
sprožijo upravni spor zoper sklep.

Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži v 30 dneh 
od vročitve sklepa na Upravno sodišče, Fajfarjeva 33, 
1000 Ljub ljana.

Sprožitev upravnega spora ne zadrži podpisa po-
godb z izbranimi prijavitelji.

13. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na 

spletnem naslovu http://www.mko.gov.si v rubriki Javne 
objave/Javni razpisi.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lah-
ko vlagatelj dobi vsak delovnik pri Adrijani Bezeljak, 
tel. 01/4789186 epošta: adrijana.bezeljak@gov.si ali 
Štefi Videčnik, tel. 01/4789019 epošta: stefi.videc-
nik@gov.si.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Št. 41024/2014/7 Ob3367/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 
1000 Ljub ljana, na podlagi 35. člena Zakona o zapo-
slitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11 
in 96/12 – ZPIZ2) in 219. člena Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) 
objavlja

javni razpis
za izbor izvajalcev programov  

socialne vključenosti za obdobje  
od 2015 do vključno 2019,  

ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo,  
družino, socialne zadeve in enake možnosti
Namen javnega razpisa je izbor izvajalcev progra-

mov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključ-
no 2019, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, dru-
žino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo). Z izbranimi izvajalci programov 
socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) 
bo ministrstvo sklenilo pogodbe o izvajanju programa 
socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 
2019, sofinanciranje programa socialne vključenosti pa 
se bo dogovarjalo letno. Letno pogodbo bo ministrstvo 
z izbranimi izvajalci sklenilo le v primeru, da bodo zago-
tavljali zahtevano število osebuporabnikov za začetek 
izvajanja programa socialne vključenosti na posamezni 
lokaciji.

1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ko-
tnikova ulica 28, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, 
ki jih bo sofinanciralo ministrstvo za obdobje od 2015 
do vključno 2019 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), 
in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni re-
habilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem bese-
dilu: ZZRZI). Programi socialne vključenosti so socialni 
programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih 
delovnih sposobnosti.

3. Cilj programov in ciljna skupina oseb, ki se vklju-
čujejo v programe socialne vključenosti

Cilj programov socialne vključenosti je ohranjanje 
in razvijanje delovnih sposobnosti invalida (delovne vse-
bine) ter vzpodbujanje socialne vključenosti (socialne 
vsebine).

Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe 
socialne vključenosti (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) 
so invalidi, opredeljeni v 35. členu ZZRZI.

4. Vsebina programov socialne vključenosti
Delovne vsebine vključujejo vse aktivnosti, ki so 

namenjene ohranjanju in razvijanju delovnih sposobno-
sti, pridobivanju delovne kondicije, delovnih kompetenc, 
vzdržljivosti in obremenljivosti uporabnikov.

Socialne vsebine, ki so namenjene pridobivanju in 
razvijanju socialnih spretnosti in veščin ter opolnomo-
čenju uporabnikov, vključujejo aktivnosti kot so: mo-
tiviranje, sprejemanje lastne invalidnosti, osebnostna 
rast, pridobivanje funkcionalnih znanj in kompetenc 
za življenjsko uspešnost in delo, funkcionalno in raču-
nalniško opismenjevanje, aktivnosti za pomoč uporab-
nikom pri premagovanju osebnih stisk in problemov, 
izvajanje preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja 
in podobno.

Razmerje (v %) med posameznimi vsebinami določi 
vlagatelj (izvajalec), pri čemer obseg delovnih vsebin ne 
sme biti nižji od 50 % in višji od 75 %.

Programe socialne vključenosti izvajajo strokovni 
delavci in sodelavci, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in 
šestega odstavka 9. člena ZZRZI. Vključitev uporabnika 
v program socialne vključenosti je prostovoljna. Izvaja-
lec z uporabnikom:

– sklene dogovor o vključitvi v program socialne 
vključenosti in

– pripravi individualni načrt uporabnika glede na 
vsebino programa socialne vključenosti, cilje, metode 
dela, strokovna ravnanja in aktivnosti v programu so-
cialne vključenosti ter glede na njegove sposobnosti, 
delovne zmožnosti, psihosocialne potrebe in cilje (v na-
daljnjem besedilu: individualni načrt uporabnika).

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
Na podlagi tega javnega razpisa so lahko vlagatelji 

fizične in pravne osebe, ki nimajo statusa zaposlitve-
nega centra po ZZRZI, in so registrirane za opravljanje 
dejavnosti v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

5.1. Registrirane so v skladu z Uredbo o standar-
dni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 
17/08) pod P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje ali Q88 Socialno varstvo brez nastani-
tve oziroma opravljajo dejavnost socialnega varstva, kot 
dokazilo pa priložijo fotokopijo prve strani temeljnega 
akta in fotokopijo izvlečka temeljnega akta, iz katerega 
je razvidna njihova dejavnost.

5.2. Niso v stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave ali likvidacije oziroma niso prenehale poslo-
vati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
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5.3. Zagotavljajo izvajanje programa socialne vklju-
čenosti, ki je predmet javnega razpisa in vsebuje vse 
elemente, ki so podrobneje opredeljeni v razpisni doku-
mentaciji – »Programi socialne vključenosti za obdobje 
od 2015 do vključno 2019 (v nadaljnjem besedilu: raz-
pisna dokumentacija)«.

5.4. Program socialne vključenosti izvajajo na ob-
močju Republike Slovenije.

5.5. Zagotavljajo kadrovske pogoje za izvajanje 
programa socialne vključenosti:

5.5.1. zagotavljajo strokovne/ga delavce/a za vo-
denje in organiziranje ter izvajanje vsebine programa 
socialne vključenosti v obsegu najmanj 6 ur mesečno 
na uporabnika;

5.5.2. zagotavljajo strokovne/ga sodelavce/a (de-
lovni inštruktor) za izvajanje vsebine programa socialne 
vključenosti v obsegu najmanj 18 ur mesečno na upo-
rabnika;

5.5.3. strokovni delavci in sodelavci izpolnjujejo po-
goje iz prvega in šestega odstavka 9. člena ZZRZI;

5.5.4. strokovni delavci in sodelavci so usposobljeni 
za delo z uporabniki, ki se vključujejo v program socialne 
vključenosti;

5.5.5. strokovni delavci in sodelavci so oziroma 
bodo pri vlagatelju v delovnem razmerju.

5.6. Zagotavljajo prostorske, tehnične in organi-
zacijske pogoje za izvajanje programa socialne vklju-
čenosti:

5.6.1. zagotavljajo prostore za izvajanje programa 
socialne vključenosti, ki so v celoti ali delno ločeni od 
drugih dejavnosti/programov vlagatelja in so:

– ustrezno veliki (velikost prostorov, kjer se izva-
ja vsebina programa socialne vključenosti je pravilo-
ma 4,5 m2 na uporabnika, s tem da je lahko v enem 
prostoru največ 21 uporabnikov) in

– ustrezno opremljeni za izvajanje vsebine progra-
ma socialne vključenosti;

5.6.2. zagotavljajo dostop uporabnikom do lokacije 
in prostorov, kjer se bo program socialne vključenosti 
izvajal in povezanost z javnimi prometnimi sredstvi ozi-
roma druge ustrezne možnosti dostopa do te lokacije 
in prostorov;

5.6.3. zagotavljajo izvajanje programa socialne 
vključenosti 8 ur dnevno vse delovne dni v letu z mini-
malno vključenostjo uporabnika 6 ur dnevno;

5.6.4. za začetek izvajanja programa socialne vklju-
čenosti mora biti v skupino praviloma vključenih najmanj 
7 in največ 21 uporabnikov, s tem da je lahko več skupin 
na isti ali na različnih lokacijah;

5.6.5. z delovno vsebino programa socialne vključe-
nosti zagotavljajo prihodek, ki omogoča izplačilo nagrad 
vključenim uporabnikom na podlagi pravilnika o mesečni 
nagradi uporabnikom, ki ga sprejme posamezni vlagatelj 
(izvajalec), pri čemer mora upoštevati naslednje:

– skupna mesečna višina nagrade uporabnika zna-
ša od 5 % do največ 15 % zakonsko določene minimalne 
plače za uporabnike, ki so mesečno prisotni v programu 
socialne vključenosti od 60 do 128 ur in največ 20 % 
zakonsko določene minimalne plače za uporabnike, ki 
so mesečno prisotni v programu socialne vključenosti 
več kot 128 ur;

– dodatni kriteriji za dodelitev mesečne nagrade 
uporabnikom: motiviranost, vztrajnost, samostojnost, 
storilnost (normirana/nenormirana dela), delovna uspe-
šnost, kvaliteta opravljenega dela, količina dela, odnos 
do dela, odnos do drugih uporabnikov/strokovnih delav-
cev in sodelavcev in podobno.

5.7. Zbirajo dokumentacijo o delu z uporabniki in jo 
hranijo v skladu s predpisi, ki urejajo hrambo in varova-
nje osebnih podatkov.
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5.8. Zagotavljajo izvajanje programa socialne vklju-
čenosti v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje 
pri delu.

5.9. Omogočajo strokovno izobraževanje strokov-
nih delavcev in sodelavcev – najmanj 1x letno. Stro-
kovno izobraževanje se mora navezovati na vsebino 
programa socialne vključenosti.

5.10. Izkazujejo ustrezno finančno konstrukcijo pro-
grama socialne vključenosti za leti 2015 in 2016.

Tabela: Izpolnjevanje kadrovskih in prostorskih pogojev (velikost prostorov, kjer se izvaja vsebina programa) za izva-
janje programa socialne vključenosti glede na predvideno število uporabnikov v skupini: 

Število 
uporabnikov:

Kadrovski pogoji: Prostorski pogoji:

Število ur dela strokovnega 
delavca mesečno: 

Število ur dela strokovnega sodelavca 
(delovni inštruktor) mesečno: 

velikost prostorov 
v m2, kjer se izvaja 
vsebina programa

7
42 ur oziroma
1 strokovni delavec ¼ polnega 
delovnega časa

126 ur oziroma
1 strokovni sodelavec ¾ polnega 
delovnega časa

31,5 m2

14
84 ur oziroma
1 strokovni delavec ½ polnega 
delovnega časa

252 ur oziroma
1 strokovni sodelavec polni delovni 
čas
1 strokovni sodelavec ½ polnega 
delovnega časa

63 m2

21
126 ur oziroma
1 strokovni delavec ¾ polnega 
delovnega časa

378 ur oziroma
2 strokovna sodelavca polni delovni 
čas
1 strokovni sodelavec ¼ polnega 
delovnega časa

94,5 m2

Opomba: Upoštevano je izhodišče, da ima mesec 21 delovnih dni.

6. Obvezna oblika in vsebina vloge ter dokazila 
o izpolnjevanju pogojev za izvajanje programov socialne 
vključenosti

Vloga mora biti obvezno predložena na obrazcu 
razpisne dokumentacije. Če vlagatelj posluje z žigom, 
je leta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Če z njim 
ne posluje, na mesta, določena za žig, vpiše: »Ne po-
slujemo z žigom«.

Vlagatelj mora k prilogi razpisne dokumentacije pri-
ložiti:

6.1. fotokopijo prve strani temeljnega akta in izvle-
ček temeljnega akta, iz katerega je razvidna dejavnost 
– priložijo le vlagatelji, ki nimajo glavne dejavnosti pod 
P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposa-
bljanje ali Q88 Socialno varstvo brez nastanitve, opra-
vljajo pa dejavnost socialnega varstva;

6.2. fotokopije dokazil o zagotavljanju kadrovskih 
pogojev za izvajanje programa socialne vključenosti:

za strokovne delavce:
6.2.1. fotokopije dokazil o izobrazbi – univerzitetna, 

visoka oziroma višja strokovna izobrazba medicinske, 
pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge 
ustrezne usmeritve,

6.2.2. fotokopije dokazil o znanjih s področja reha-
bilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, prido-
bljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali 
usposabljanjem,

za strokovne sodelavce:
6.2.3. fotokopije certifikatov o poklicni kvalifikaci-

ji ali druga ustrezna dokazila (dokazila o izobrazbi in 
podobno) za opravljanje del s področja rehabilitacije, 
zaposlovanja ali invalidskega varstva,
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za strokovne delavce in sodelavce:
6.2.4. fotokopije dokazil o usposobljenosti za delo 

s ciljno skupino uporabnikov programa socialne vključe-
nosti (reference),

6.2.5. fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave 
o nameravani zaposlitvi, ki morajo vsebovati vse sesta-
vine v skladu z 31. členom Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 21/13ZDR1) in so podpisane s stra-
ni delodajalca in strokovnega delavca oziroma sodelav-
ca. Iz pogodb o zaposlitvi oziroma izjav o nameravani 
zaposlitvi strokovnih delavcev in sodelavcev mora biti 
razviden njihov obseg zaposlitve na teden ali mesec na 
programu socialne vključenosti;

6.3. fotokopije dokazil o zagotavljanju prostorskih 
pogojev za izvajanje programa socialne vključenosti:

6.3.1. fotokopije načrtov prostorov – tlorisi, iz kate-
rih je razvidna površina prostorov in ki so označeni na 
mestih, kjer se bo izvajal program socialne vključenosti 
(če bo vlagatelj na isti lokaciji izvajal program socialne 
vključenosti za različne skupine, se na tlorisih označijo 
tudi skupine),

6.3.2. fotokopije pogodb o lastništvu, solastništvu 
oziroma najemu prostorov,

6.3.3. fotokopije dokumentov o uporabnem dovo-
ljenju prostorov,

6.3.4. fotografije opremljenih prostorov (dostop do 
prostorov (vhod), prostor/i, kjer se bo izvajala vsebina 
programa socialne vključenosti, pisarna (prostor za stro-
kovnega delavca, individualno obravnavo), drugi prosto-
ri (sanitarije, garderoba, hodnik, čajna kuhinja (če je)) 
in podobno);

6.4. izdelan pravilnik o mesečni nagradi uporab-
nikom glede na kriterije pod točko 5.6.5. tega javnega 
razpisa;

6.5. vzorec obrazca individualnega načrta uporab-
nika;

6.6. fotokopije dokazil vlagatelja o zagotavljanju de-
lovnih vsebin programa socialne vključenosti s poslov-
nimi partnerji (npr. dogovor, pogodba, izjava o nameri 
in podobno);

6.7. izjava vlagatelja, da ne posluje z žigom – prilo-
žijo le vlagatelji, ki ne poslujejo z žigom.

7. Merila za izbiro izvajalcev programov socialne 
vključenosti

Merila za izbiro izvajalcev programov socialne vklju-
čenosti (v nadaljnjem besedilu: merila) so:

Merila: Št. točk

1. Opis programa socialne vključenosti 37

2. Kadrovski pogoji 20

3. Prostorski, tehnični in organizacijski pogoji 18

4. Dosedanje izkušnje, sodelovanje s poslovnimi partnerji in drugimi 10

5. Finančna konstrukcija programa socialne vključenosti 15

Skupaj maksimalno število točk: 100

Posamezno merilo je podrobneje opredeljeno in 
vrednoteno (število točk) v razpisni dokumentaciji pod 
poglavjem IX. Merila za izbiro izvajalcev programov 
socialne vključenosti.

Popolne vloge vlagateljev bo ocenila in točkovala 
komisija v skladu z merili javnega razpisa in razpisne do-
kumentacije. V primeru, da bo vlagatelj (izvajalec) izvajal 
program socialne vključenosti na različnih lokacijah, bo 
komisija vsako lokacijo ocenila in točkovala posebej – 
poglavje V. razpisne dokumentacije oziroma Merilo 3. 
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javnega razpisa – Prostorski, tehnični in organizacijski 
pogoji. V tem primeru se bo seštelo število doseženih 
točk vseh lokacij skupaj in delilo s številom lokacij. Do-
seženo število se bo prištelo k doseženim točkam pod 
ostalimi merili.

Vloge vlagateljev, ki pod naslednjimi merili razpi-
sne dokumentacije ne bodo dosegli točk, bo komisija 
zavrnila:

1.1. Ciljna skupina uporabnikov,
1.2. Cilji programa,
1.3. Vsebina programa,
1.4. Metode dela, strokovna ravnanja in aktivnosti 

za dosego ciljev,
1.5. Individualni načrt uporabnika,
1.11. Dokumentacija o delu z uporabniki, hramba 

in varovanje,
2.1. Ustrezna izobrazba – strokovna usposoblje-

nost,
2.3. Vloga, delo in naloge pri izvajanju programa 

socialne vključenosti,
2.4. Zagotavljanje kadrovskih pogojev za posame-

zno skupino,
3.1. Zagotavljanje prostorov,
3.2. Dostop do prostorov (lokacije),
3.3. Tehnični pogoji,
3.4. Organizacijski pogoji,
3.5. Urnik,
3.6. Varnost in zdravje pri delu,
5.1. Finančna konstrukcija programa socialne vklju-

čenosti za leti 2015 in 2016,
5.3. Mesečna nagrada uporabnikom,
5.4. Razmejitev programa socialne vključenosti od 

vseh ostalih dejavnosti/programov vlagatelja.
Zavrnjene bodo tudi vloge vlagateljev, ki od možnih 

100 točk ne bodo zbrali vsaj 70 točk.
8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za 

javni razpis in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev, ki je potrebna za pred-

met tega javnega razpisa za obdobje od 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2019 skupaj znaša 17,5 mio evrov. Sredstva se 
bodo zagotavljala iz Proračuna Republike Slovenije, 
proračunske postavke 4329 – Programi socialne vklju-
čenosti za invalide.

Za leto 2015 so v Proračunu Republike Slovenije 
zagotovljena sredstva v višini 2.953.500 evrov za okvir-
no 550 uporabnikov.

9. Določitev obdobja, v katerem morajo biti pora-
bljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno 
zaporedno dodeljevanje sredstev: sredstva morajo biti 
porabljena v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2020.

10. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v okviru 
programov socialne vključenosti

Ministrstvo bo sofinanciralo izvajanje programov 
socialne vključenosti v višini največ 400 evrov meseč-
no (polni znesek) na vključenega uporabnika, če je 
ta v programu socialne vključenosti mesečno prisoten 
10 dni ali več. V primeru, da je uporabnik v programu 
socialne vključenosti mesečno prisoten manj kot 10 dni, 
se prizna 60 % od polnega zneska. Ministrstvo ne sofi-
nancira programa socialne vključenosti, če je uporabnik 
neopravičeno odsoten ves mesec in opravičeno odsoten 
več kot en mesec.

Ministrstvo bo povrnilo tudi potne stroške (javni 
prevoz) vključenim uporabnikom za dneve, ko bodo leti 
prisotni v programu socialne vključenosti ter tako zago-
tavljalo načelo enake dostopnosti vsem uporabnikom in 
enak položaj vsem vlagateljem (izvajalcem) programov 
socialne vključenosti. Uporabniki se praviloma vključu-
jejo v programe socialne vključenosti k izvajalcem, ki so 

najbližji njihovim bivališčem. Uporabnikom se bo povrni-
lo najcenejši javni prevoz. Če uporabnik ne bo imel mo-
žnosti prevoza do izvajalca z javnimi prevoznimi sred-
stvi, se mu bo priznala kilometrina v višini 8 odstotkov 
cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov.

Višina sofinanciranja izvajanja programov socialne 
vključenosti se določi v letnih pogodbah o financiranju 
glede na število uporabnikov, ki bodo vključeni v progra-
me socialne vključenosti in razpoložljiva proračunska 
sredstva.

Proračunska sredstva so strogo namenska in se 
porabljajo za:

– delo strokovnega kadra (bruto plače (II. bruto) 
zaposlenih strokovnih delavcev in sodelavcev, pri čemer 
znaša osnovna plača (I. bruto) za strokovnega delavca 
v višini od 30. do 36. plačnega razreda, ki velja za jav-
ne uslužbence in za strokovnega sodelavca v višini od 
21. do 27. plačnega razreda), regres za prehrano med 
delom, regres za letni dopust, povrnitev potnih stroškov 
(prevoz na delo in z dela), obvezne stroške po Zakonu 
o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD1)),

– strokovno izobraževanje strokovnih delavcev in 
sodelavcev,

– najemnine ali amortizacijo in vzdrževanje poslov-
nih prostorov in opreme,

– pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški 
material in storitve, čistilni material in storitve, računalni-
ške storitve, računovodske storitve, strošek plačilnega 
prometa),

– drugi posebni material in storitve (energija, voda, 
komunalne storitve in komunikacije (telefon, internet, 
poštnina in kurirske storitve)),

– material, delovna sredstva, opremo in storitve, 
potrebne za izvajanje vsebine programa socialne vklju-
čenosti in

– zavarovanja za primer poškodbe pri delu, malico 
in potne stroške za vključene uporabnike.

Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka, ki se so-
financirajo iz sredstev proračuna za namen izvajanja 
programov socialne vključenosti, so stroški, ki:

– so s programi socialne vključenosti neposredno 
povezani in potrebni za njegovo izvajanje ter so v skladu 
s cilji programov socialne vključenosti,

– so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazila 
o plačilih (temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in 
drugih listinah),

– so ugotovljeni v skladu s skrbnostjo dobrega go-
spodarja in

– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi.
Prihodke iz naslova delovnih vsebin programov so-

cialne vključenosti se porablja izključno za:
– nagrade uporabnikov v skladu s pravilnikom 

o mesečni nagradi uporabnikom,
– izboljšanje delovnih pogojev uporabnikov,
– material, delovna sredstva in opremo za izvajanje 

delovnih vsebin programov in
– izvedbo dodatnih socialnih vsebin programov so-

cialne vključenosti.
11. Odpiranje vlog
Komisijsko odpiranje vlog bo v sredo, 15. 10. 2014 

ob 10. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, soci-
alne zadeve in enake možnosti, Direktorata za invali-
de, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 
ulica 28, 1000 Ljub ljana. Odpiranje vlog ne bo javno.

Komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja 
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne bodo 
popolne, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo 
naveden v pozivu za dopolnitev, vendar ne sme biti daljši 
od 15 dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev vlog bo 
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vlagateljem posredovan s priporočeno pošto, na naslov 
vlagatelja, ki bo naveden na hrbtni strani ovitka, s katero 
je prispela vloga. Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili 
v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene.

12. Rok o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obve-

ščeni v roku največ 60 dni od datuma odpiranja vlog.
Predstojnik ministrstva bo izdal sklep o izboru izva-

jalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 
2015 do vključno 2019.

Vlagateljem, katerih vloga bo zavrnjena ali zavrže-
na, bo ministrstvo izdalo sklepe.

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

Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razlo-
ge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila tega javnega razpisa. Ministrstvo 
bo o pritožbi odločilo s sklepom v roku 15 dni. Pritožba 
ne zadrži podpisa pogodb o izvajanju programa social-
ne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019 
z izbranimi izvajalci.

13. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge 
na javni razpis

Rok za oddajo vlog je 14. 10. 2014. Vlagatelji mo-
rajo svojo vlogo na javni razpis predložiti osebno ali 
priporočeno po pošti. Šteje se, da je vloga prispela pra-
vočasno, če je najkasneje na dan 13. 10. 2014 oddana 
na pošti kot priporočena pošiljka, ali če je najkasneje na 
dan 14. 10. 2014 do 15. ure oddana v vložišču Ministr-
stva za delo, družino, socialne zadeve in enake možno-
sti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljub ljana.

Vloge in dopolnitve vlog, ki bodo prispele ali bodo 
oddane po tem roku, bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka ter vlagateljem vrnjene neodprte.

Vlagatelji predložijo svoje vloge v zapečatenem 
ovitku na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 
Ljub ljana, označeno s pripisom v levem zgornjem kotu 
na sprednji strani ovitka: »Vloga – Ne odpiraj!

Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne 
vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, ki jih 
bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti«.

Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in 
naslov vlagatelja.

Vlagatelj lahko na javni razpis vloži le eno vlogo, ki 
jo lahko v času razpisnega roka dopolnjuje ali spremi-
nja. V primeru dopolnitve vloge mora biti leta označe-
na s pripisom v levem zgornjem kotu na sprednji strani 
zapečatenega ovitka: »Dopolnitev vloge – Ne odpiraj! 
Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne 
vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, ki jih 
bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti«.

Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in 
naslov vlagatelja.

Vlogo lahko odda pravna ali fizična oseba le samo-
stojno. Če eno vlogo pripravita skupaj dva vlagatelja, 
bo komisija takšno vlogo izločila iz nadaljnjega ocenje-
vanja.

Nepravočasne ali nepravilno označene vloge in 
dopolnitve vlog bodo vrnjene vlagateljem neodprte, zato 
mora biti na hrbtni strani vsake ovojnice označen poši-
ljatelj. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene tudi vse 
vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu 
(razpisni dokumentaciji).
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14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Vlagatelji lahko dobijo razpisno dokumentacijo na 

spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne za-
deve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/ (O mi-
nistrstvu / Javne objave / Javni razpisi in javna naročila).

Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče 
dobiti v času od objave javnega razpisa do vključno 
9. 10. 2014 vsak delovnik od ponedeljka do vključno 
četrtka po telefonu, od 9.30 do 12. ure pri Špeli Kolar na 
tel. 01/3697554 ali 01/3697538 (tajništvo Direktora-
ta za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja). 
Informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti tudi po 
elektronski pošti na naslovu: spela.kolar@gov.si, ki se 
sprejemajo do vključno 8. 10. 2014 do 10. ure.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Št. 440042/2014 Ob3385/14

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 
1000 Ljub ljana, na podlagi:

– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih 
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14 in 65/14; v nadalj-
njem besedilu: Uredba),

– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14, v nadaljnjem be-
sedilu: Zakon o kmetijstvu),

– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o de-
lovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetij-
skem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), 
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU) objavlja:

javni razpis
za Ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo škode 

v čebelarstvu v letu 2014
1. Osnovni podatki o javnem razpisu

Predmet javnega razpisa
Predmet podpore javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v obliki 
podpore na čebeljo družino čebelarjem zaradi odprave škode, ki je nastala kot 
posledica obilnega in pogostega dežja v letu 2014 in zaradi česar je prišlo do 
zmanjšanega medenja. 

Razpisana sredstva

Okvirna višina nepovratnih sredstev za ukrep III: finančna pomoč za nadomestilo 
škode v čebelarstvu v letu 2014, znaša do višine 476.690,00 EUR.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za 
prestrukturiranje kmetijstva na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo).

Vrsta javnega razpisa Odprti

Objava in zaključek razpisa
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem 
listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani 
ministrstva.

Cilj ukrepa Finančna pomoč ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu.

Informacije o razpisu

INFO točka Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem 
besedilu: ARSKTRP), tel. 01/5807792 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 
15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po 
elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

2. Namen in predmet javnega razpisa
2.1. Skladno s prvim odstavkom 11.a člena Uredbe 

je podpora namenjena ohranitvi ekonomske sposobno-
sti čebelarjev, da nadaljujejo čebelarjenje.

2.2. Skladno z drugim odstavkom 11.a člena Ured-
be je podpora iz naslova tega javnega razpisa name-
njena čebelarjem zaradi odprave škode, ki je nastala 
kot posledica obilnega in pogostega dežja v letu 2014 
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in zaradi česar je prišlo do zmanjšanega medenja. 
Nepovratna sredstva se dodelijo v obliki podpore na 
čebeljo družino.

3. Vlagatelji in upravičenci
3.1. Skladno s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe 

je vlagatelj čebelar, ki opravlja kmetijsko dejavnost in 
je vpisan v register čebelnjakov, ki ga vodi ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: mini-
strstvo).

3.2. Skladno z drugim odstavkom 3. člena je upravi-
čenec do sredstev kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje 
pogoje za pridobitev pomoči po tem javnem razpisu.

4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti izpol-

njeni ob vložitvi vloge.
4.2. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skla-

dno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, 
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, vključno 
z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej 
navedeni.

4.3. Vlagatelj mora pri priprave vloge na ta javni 
razpis uporabljati podatke iz uradnih evidenc.

4.4. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge vpisan 
v register čebelnjakov, ki ga vodi ministrstvo.

4.5. Skladno z 11.b členom Uredbe mora vlagatelj 
za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa 
izpolnjevati naslednje pogoje:

– v letu 2014 je do 30. junija 2014 sporočil število 
čebeljih družin, ki se nanaša na stanje v obdobju med 
1. januarjem in 30. junijem 2014;

– ima na dan 30. junija 2014 prijavljenih najmanj 20 
čebeljih družin, kar je razvidno iz registra čebelnjakov.

5. Finančne določbe
5.1. Skladno s prvim odstavkom 11.c člena Uredbe 

se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo 
upravičencu kot finančna pomoč za nadomestilo škode 
v čebelarstvu v letu 2014.

5.2. Skladno z drugim odstavkom 11.c člena Ured-
be znaša finančna pomoč 5,00 eurov na čebeljo družino.

5.3. Skladno z drugim odstavkom 1. člena Uredbe, 
se sredstva iz naslova tega javnega razpisa dodelijo 
po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu 
z Uredbo 1408/2013/EU.

5.4. Dodeljena sredstva se upravičencem nakaže-
jo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona 
o kmetijstvu.

5.5. Sredstva iz tega javnega razpisa se dodelijo 
z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kme-
tijstvu.

5.6. Skladno s prvim odstavkom 11.c člena Uredbe 
znaša višina razpisanih sredstev do 476.690,00 eurov.

6. Omejitve
6.1. Skladno z drugim odstavkom 16. člena Uredbe 

se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, 
kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem 
javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slo-
venije ali sredstva Evropske unije.

6.2. Skladno s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe 
se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Re-
publike Slovenije.

6.3. Skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 
se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upraviče-
nimi stroški, istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme 
dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje 
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenziv-
nost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera 
v predpisih Unije.

6.4. Skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 
skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, 

ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz druge-
ga odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU ne sme 
presegati 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh 
proračunskih let.

6.5. Skladno s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 
kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen 
kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh 
proračunskih let, ne sme presegati nacionalne omejitve 
iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.

6.6. Skladno s četrtim odstavkom 4. člena Ured-
be, če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti deja-
ven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki 
spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), 
se pomoč de minimis dodeljena za dejavnosti v sek-
torju kmetijske pro izvodnje v skladu s to uredbo lahko 
kumulira s pomočjo de minimis dodeljeno sektorjem ali 
dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene 
v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali 
stroškov zagotovljeno, da primarna pro izvodnja kmetij-
skih pro izvodov ne prejema pomoči de minimis, dode-
ljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.

6.7. Skladno s petim odstavkom 4. člena Ured-
be, če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven 
v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis 
dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske pro izvodnje 
v skladu s to uredbo lahko kumulira s pomočjo de mini-
mis dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture do zgornje 
meje, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 875/2007 
z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Po-
godbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju 
in o spremembah Uredbe (ES) št. 1860/2004 (UL L 
št. 193 z dne 25. 7. 2007, str. 6; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 875/2007/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stro-
škov zagotovljeno, da primarna pro izvodnja kmetijskih 
pro izvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene 
v skladu z Uredbo 875/2007/EU.

7. Nadzor nad izvajanjem
7.1. Skladno s prvim odstavkom 17. člena Uredbe, 

mora Agencija še pred odobritvijo pomoči predhodno 
preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za po-
sameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de 
minimis za kmetijstvo, ki jo vodi ministrstvo.

7.2. Skladno z drugim odstavkom 17. člena Ured-
be, mora Agencija za upravičence, ki so enotno pod-
jetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de 
minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja, ne 
presega 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh pro-
računskih let.

7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 
2. člena Uredbe EU/1408/2013 pomeni vsa podjetja, ki 
so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja;
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7.4. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk 
(a) do (d) prejšnje točke preko enega ali več drugih pod-
jetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

7.5. Skladno s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe 
mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de mi-
nimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu 
o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga 
ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

8. Razpisna dokumentacija in informacije
8.1. Vlogo na ta javni razpis je treba vložiti v pisni 

obliki na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je 
dostopen na Agenciji in objavljen na spletni strani mini-
strstva in Agencije. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni 
datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, ozna-
čen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega 
razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – Vloga za 
javni razpis – Finančna pomoč za škodo v čebelarstvu 
v letu 2014!«

8.2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno 
dobiti na Agenciji, tel. 01/5807792 od ponedeljka do 
četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. 
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti 
na naslov: aktrp@gov.si.

8.3. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški 
bremenijo upravičenca.

9. Rok in način prijave
9.1. Vlogo na ta javni razpis vlagatelji pošljejo pisno 

s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljub ljana, ali vložijo na 
vložišču Agencije.

9.2. Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po 
objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije, pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na 
spletni strani ministrstva.

9.3. Pri vlogi, ki je poslana s priporočeno pošiljko, 
se za čas vložitve šteje čas oddaje priporočene pošiljke 
na pošti. Kadar na priporočeni pošiljki čas oddaje po-
šiljke ni ugotovljen kljub poizvedbi na pošti, se šteje, da 
je vloga vložena kot zadnja na dan, ko je bila pošiljka 
oddana na pošti.

9.4. Kadar vlogo vlagatelj vloži na vložišču Agenci-
je, se za čas vložitve šteje čas prejema pošiljke v glavni 
pisarni Agencije.

9.5. Vloga poslana po pošti kot navadna pošiljka, 
se zavrže.

9.6. Vloge oddane pred rokom za oddajo vlog, se 
s sklepom zavržejo.

10. Obravnava in postopek odobritve vlog
10.1. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev po 

tem javnem razpisu izvede Agencija.
10.2. Odpiranje vlog ni javno.
10.3. Agencija odpira in obravnava vloge ter zah-

teva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu 
oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vr-
stnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga 
se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo 
zaporedno številko.

10.4. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis 
se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog 
na javni razpis.

10.5. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne 
vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do 
višine razpisanih sredstev.

10.6. Če je skupna višina zaprošenih sredstev viš-
ja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu 
seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak 
datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žre-
banje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri 

žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času 
žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko 
komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, 
imenuje predstojnik agencije med javnimi uslužbenci, 
zaposlenimi na Agenciji.

10.7. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agen-
cije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo 
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila 
žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.

10.8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane 
pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za 
dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine 
razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vla-
gatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati 
na Agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da 
se ne strinja in se vloga zavrne.

10.9. Določbe 10.3. do 10.8. točke se uporabijo tudi 
pri določitvi vrstnega reda, v primeru vlog več čebelar-
jev istega kmetijskega gospodarstva, ki presegajo prag, 
določen v 7.2. točki poglavja 7. Nadzor nad izvajanjem.

10.10. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk ura-
dnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red 
prejetih vlog.

10.11. O izpolnjevanju pogojev po tem javnem raz-
pisu odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. 
V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za 
pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 
1408/2013/EU.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 Ob-3405/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), ter 
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in jav-
nega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o stro-
kovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12), Mi-
nistrstvo za kulturo (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja

javni ciljni razpis
zbiranja predlogov za izbor  

organizatorja predstavitve Slovenije  
na 56. mednarodni likovni razstavi –  

Beneškem bienalu 2015 
(v nadaljevanju: ciljni razpis JPR-BB-2015)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, 

Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.
1. Predmet javnega ciljnega razpisa
Predmet razpisa je financiranje kulturnega projekta, 

ki bo Slovenijo predstavljal na 56. mednarodni likovni 
razstavi v Benetkah – Beneškem bienalu 2015 (v nada-
ljevanju: projekt) in sledi ciljem Nacionalnega programa 
za kulturo 2014–2017. Ta v četrtem cilju na področju 
vizualnih umetnosti določa: Učinkovitejši in odmevnejši 
nastop Republike Slovenije na osrednjem prizorišču 
Beneškega bienala. Glede na vodilno vlogo te priredi-
tve v svetu je slovenska udeležba ena od prioritet na 
področju promocije države v mednarodnem prostoru. 
Razstava bo na ogled v prostorih Giardini in Arsenale di 
Venezia v Benetkah, v času od 9. maja do 22. novembra 
2015. Slovenija gostuje v prostorih Arsenale.

2. Razpisno področje
Vizualne umetnosti: mednarodna predstavitev del 

s področja sodobnih vizualnih umetnosti.
Kurator 56. mednarodne razstave likovne umetno-

sti v Benetkah je publicist in teoretik nigerijskega rodu 
Okwui Enwezor, ki se je uveljavil kot avtor mednarodno 
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pomembnih razstav, študij in knjig s področja sodobnih 
vizualnih umetnosti. Med drugim je bil umetniški direktor 
11. Documente v Kasslu, Mednarodnega bienala sodob-
ne umentosti v Sevilji leta 2006, 7. bienala v Južni Koreji, 
Drugega bienala Johannesburg v Južni Afriki in Trienala 
sodobne umetnosti v Parizu leta 2012.

Razpis je namenjen kakovostnim, inovativnim in 
izvirnim ustvarjalnim zamislim, ki prispevajo k razvoju 
in promociji sodobnih slovenskih vizualnih umetnosti.

Cilj razpisa je spodbujanje, podpiranje ter mednaro-
dno uveljavljanje sodobnih slovenskih vizualnih umetno-
sti ter umestitev slovenskih dosežkov na tem področju 
v mednarodni kulturni prostor.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpol-

njujejo naslednje splošne pogoje (upravičene osebe):
– da so osebe javnega ali zasebnega prava, ki 

so registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje kul-
turnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih 
dobrin (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja 
– podpisan obrazec 2; v primeru, da ministrstvo nakna-
dno zahteva originalno potrdilo, mora prijavitelj dopolniti 
vlogo v zahtevanem roku);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka mini-
strstva v letih 2012, 2013 ali 2014, izpolnjevali vse po-
godbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: 
originalna izjava prijavitelja – v celoti podpisan prijavni 
obrazec 2);

– da ne prijavijo mednarodne predstavitve, ki je že 
bila izbrana na programskih ali projektnih razpisih ozi-
roma pozivih ministrstva v letih 2013 ali 2014 (obvezno 
dokazilo: originalna izjava prijavitelja – v celoti podpisan 
prijavni obrazec 2);

– da prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka 56. 
mednarodne likovne razstave, tj. 9. 5. 2015 (obvezno 
dokazilo: originalna izjava prijavitelja – v celoti podpisan 
prijavni obrazec 2);

– da zagotavljajo trajanje projekta od 9. 5. do 
22. 11. 2015, po urniku, ki velja za prostore v Arsenale 
di Venezia (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavi-
telja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2);

– da prijavljajo projekt z uravnoteženo finanč-
no zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva 
ne smejo biti višja od razpisane vrednosti v višini 
70.000 EUR); ustrezanje pogoju izkazuje finančna kon-
strukcija v prijavnem obrazcu 1;

– da zagotavljajo pravočasno, tj. do 31. decembra 
2014, pripravo tekstovnega in slikovnega materiala za 
katalog 56. mednarodne likovne razstave, ter promocijsko 
gradivo za novinarje (Obvezno dokazilo: originalna izja-
va predlagatelja – v celoti podpisan prijavni obrazec 2);

– da so v zadnjih treh letih organizirali najmanj pet 
razstav s področja sodobnih vizualnih umetnosti (ob-
vezno dokazilo: navedba najmanj 5 razstav s področja 
sodobnih vizualnih umetnosti, organiziranih v zadnjih 
treh letih).

3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpi-

ranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje 
minister za področje, ki je predmet razpisa.

Prijavitelji nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na 
dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh 
po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot 
nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali 
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz 
nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni 
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Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izva-
jalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v prime-
ru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih 
obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali 
projektov) v letu 2014 razveže že sklenjeno pogodbo, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
sredstev.

Opozorilo: Dokumentacija, ki je priložena vlogi se 
ne vrača.

4. Izpolnjevanje razpisnih kriterijev:

Razpisni kriteriji
1. izvirnost projekta in izkazovanje inovativnosti v načinu njegove predstavitve na razstavi 30 točk
2. kakovost in prepričljivost promocijskega načrta 15 točk
3. nagovarjanje mednarodnega ciljnega občinstva 10 točk
4. reference avtorja ali avtorske skupine v nacionalnem in/ali mednarodnem prostoru na področju 

sodobnih vizualnih umetnosti umetnosti (vabila, uvrstitve v izbore, zbirke, nagrade in druga pri-
znanja, ocene, obiskanost, strokovni odmevi v javnosti)

10 točk

5. reference komisarja in kustosa na področju promoviranja sodobnih vizualnih umetnosti v medna-
rodnem prostoru (avtorstvo, kuratorstvo in/ali sokuratorstvo pri razstavnih projektih, sodelovanje 
v strokovnih žirijah, izborih za selekcije in zbirke, objavljena strokovna besedila in ocene)

10

6. reference organizatorja (prijavitelja) na področju organiziranja in/ali soorganiziranja razstav sodo-
bih vizualnih umetnosti (realizirani razstavni projekti, sodelovanje pri izborih, vabila tujih partner-
jev, odmevi v strokovni javnosti, obisk realiziranih razstavnih projektov)

14+1* točk

7. realno ovrednoteni stroški in izvedljivost projekta 10 točk
Skupaj 100 točk

* Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.

Uporaba kriterijev:
Izbran bo tisti projekt, ki bo v postopku izbire oce-

njen oziroma ovrednoten najvišje.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so 

ovrednoteni s točkami. Najvišje število prejetih točk za 
projekt je 100, pri čemer mora izbran predlagatelj za 
projekt prejeti najmanj 81 točk.

5. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu 1 in originalnim 

izjavam (prijavni obrazec 2) morajo biti priložene nasle-
dnje obvezne priloge:

– pogodba, predpogodba ali izjava avtorja ali av-
torske skupine o sodelovanju pri projektu z navedbo 
medsebojnih pravic in obveznosti,

– pogodba, predpogodba ali izjava komisarja in ku-
stosa o sodelovanju pri projektu z navedbo medsebojnih 
pravic in obveznosti,

– v primeru soorganizacije originalno podpisana, 
datirana, žigosana in finančno ovrednotena ustrezna 
izjava soorganizatorja.

6. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih 
sredstev znaša 70.000,00 EUR.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: zače-
tek črpanja odobrenih sredstev se prične 1. januarja 
2015 in morajo biti porabljena do 31. decembra 2015 
(najkasnejši datum zadnjega zahtevka za izplačilo je 
20. november 2015).

8. Razpisni rok: razpis se prične 12. 9. 2014 in se 
zaključi 17. 10. 2014.

9. Razpisna dokumentacija obsega:
– Besedilo razpisa
– Prijavna obrazca 1 in 2 (Originalne izjave prija-

viteljev)
– Tloris razstavnega prostora Republike Slovenije 

v Arsenale.
Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti nasle-

dnjo dokumentacijo:
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– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi 

alineji 3. točke razpisnega besedila,
– zahtevane obvezne priloge, navedene v 5. točki 

razpisnega besedila.
Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji v razpi-

snem roku ogledajo oziroma jo dvignejo v glavni pisarni 
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in 
petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 
14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko ogledajo in na-
tisnejo tudi na spletni strani ministrstva http://www.
mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, pove-
zane z izvedbo javnega ciljnega razpisa.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času raz-
pisanega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno do-
kumentacijo tudi poslati.

10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih 

obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Če prijavitelj prijavlja dva projekta, mora vsakega 
poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti po-
polno razpisno dokumentacijo.

Vloga mora biti do vključno 17. 10. 2014 v po-
slovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni 
pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana, oziroma najkasneje ta dan oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z ozna-
ko na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni 
razpis: 56. mednarodna likovna razstava v Benetkah 
z oznako JPRBB2015. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti čitljiva navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov 
(sedež).

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pri-
poročeno na pošto do vključno 17. 10. 2014 oziroma 
tega dne ni bila predložena v glavno pisarno ministrstva.

Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, kate-
rega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu 
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi 
obveznih dokazil in vloge prijavitelja.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in 
razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, 
ki je na razpis prispela kot nepopolna in je prijavitelj ni 
dopolnil v zahtevanem petdnevnem roku.

Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do 
preteka razpisnega roka. Na dopolnitvi oziroma spre-
membi mora biti označeno, na katero vlogo se nanaša.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne 
 vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge morajo 
dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopol-
nitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na 
ovojnici, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev 
nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji razpisa.

Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-
stopka izločilo vloge:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojna strokovna služba za posredovanje in-

formacij in pojasnil: Področje vizualnih umetnosti, Judi-
ta Krivec Dragan, sekretarka, email: judita.krivecdra-
gan@gov.si, tel. 01/3695940.

Zainteresirane stranke lahko informacije o razpisu 
dobijo po telefonu in elektronskih medijih, vsak pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo pri-

poroča, da se te z vprašanji glede razpisa obrnejo na 
pristojno strokovno službo ministrstva, v času od 12. 9. 
do 10. 10. 2014.

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje 
vlog se prične 22. 10. 2014. Ministrstvo bo prijavitelje 
o izidu razpisa obvestilo najkasneje 30 dni po zaključku 
odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo organizatorja po 
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega po-
ziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti projekta, 
določene v razpisu.

Ministrstvo za kulturo

 Ob3408/14

Pravne podlage:
– Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 

2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regi-
onalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezij-
skem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999 
(UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spre-
membami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES),

– Uredba komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 
8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skla-
du za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu 
in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu 
za regionalni razvoj (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, 
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 
1828/2006/ES),

– Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem socialnem 
skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (UL L 
št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi sprememba-
mi, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES),

– Operativni program razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 
21. 11. 2007),

– Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013 
(št. CCI 2007SI16UNS001 z dne 18. 6. 2007),

– Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št.113/05 
– UPB4, 89/07 – Odl. US, 126/07 – ZUPE, 48/09, 
8/10 – ZUPG, 8/12 – ZVRSF, 21/12, 17/13 Odl. US: 
UI42/1215, 21/13 – ZVRSG, 47/13 in 12/14),

– Zakona o integriteti in preprečevanju korupci-
je (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13 Odl. US: 
UI81/1112),

– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 
– UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314A, 
101/13 – ZIPRS1415, 101/13),

– Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13, 9/14 – ZRTVS1A, 25/14 – ZSDH1 in 38/14),

– Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Ura-
dni list RS, št. 104/12 in 102/13),

– Proračun Republike Slovenije za leto 2015 (Ura-
dni list RS, št. 102/13),

– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13),

– Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sred-
stev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji 
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, 
št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13),

– sklep ministrstva za kulturo o začetku postopka 
javnega razpisa za izbor operacij in imenovanju komisije 
št. 544025/2014/1, z dne 11. 8. 2014,

– Sklep Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, v vlogi organa upravljanja, o potr-



Stran 2026 / Št. 66 / 12. 9. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, št: OP 
RČV4/3/130MK, z dne 8. 9. 2014 Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za izbor operacij 

Nove karierne perspektive v sodobnem plesu
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziro-

ma naročnika in izvajalca JR, ki izvede vse postopke, 
potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-

tov »Nove karierne perspektive v sodobnem plesu«, 
usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljeno-
sti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in sa-
mozaposlenih mladih kot specifične družbene skupine 
na področju sodobnega plesa.

Javni razpis za izbor operacij delno financira 
Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega skla-
da. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Ope-
rativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, 4. razvojne prioritete: Enakost možnosti in 
spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeri-
tve 4.3: Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na 
področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti. 
Cilj razpisa se sklada z naslednjim ciljem Nacionalnega 
programa za kulturo 2014–2017: Večji obseg produkcije 
na področju sodobnega plesa in večja prepoznavnost 
sodobnega plesa.

3. Pomen izrazov
Upravičenci so nevladne kulturne organizacije, ki 

so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških de-
javnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, 
ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne 
in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki 
so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove 
in druge nevladne organizacije ter so registrirane za 
opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredo-
vanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Izpolnjujejo naslednje 
pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja do-
bička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki 
pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga 
uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso usta-
novljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi 
svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovi-
telji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so 
ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne 
od organov oblasti, politike ali gospodarstva.

Specifična družbena skupina so kategorija težko 
zaposljivih mladostnikov (brezposelni in samozaposleni 
mladostniki), ki delujejo ali so dosegli izobrazbo za de-
lovanje na področju kulture in imajo status brezposelnih 
oseb ali imajo status samozaposlenega v kulturi ter na 
dan sklenitve zaposlitve ali avtorske pogodbe niso pre-
segli starosti 35 let.

4. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov 

z namenom spodbujanja, motivacije in proaktivnega 
delovanja posameznikov iz specifične družbene sku-
pine mladih (težko zaposljivi mladostniki) za njihovo 
večjo socialno vključenost ter zaposljivost, kar je tudi 
namen 4.3. prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti 
ranljivih družbenih skupin na področju kulture in pod-
pora njihovi socialni vključenosti« 4. razvojne prioritete 
»Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključeno-
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sti« v okviru Operativnega programa razvoja človeških 
virov v obdobju 2007–2013.

Javni razpis je namenjen potencialnim prijavite-
ljem – upravičencem skladno z opredelitvijo v točki 3 
javnega razpisa (nevladnim kulturnim organizacijam, 
ki so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, 
ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne 
in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu),ki na-
meravajo pri izvajanju svoje dejavnosti v letih 2014 in 
2015 vključevati specifične družbene skupine skladno 
z opredelitvijo v točki 3.

Cilji operacije
Javni razpis zasleduje naslednje cilje:
– večja zaposlenost in zaposljivost mladih na po-

dročju sodobnega plesa, skladno s ciljem Nacionalnega 
programa za kulturo 2014–2017,

– zagotavljanje socialne vključenosti in spodbuja-
nje enakih možnosti nezaposlenih in samozaposlenih 
mladih ustvarjalcev do 35 let na področju sodobnega 
plesa,

– spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih mo-
žnosti in višanja kompetenc,

– povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vse-
bin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posame-
znika in družbe,

– usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter 
izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev 
preko sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih 
mladih v kulturi.

5. Pogoji za prijavo na javni razpis
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so nevladne kulturne organizacije registrirane za 

opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posre-
dovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: 
originalno podpisana in žigosana izjava prijavitelja v pri-
javnem obrazcu 2; v primeru, da ministrstvo naknadno 
zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti 
v zahtevanem roku);

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka mini-
strstva v letih 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013 izpolnje-
vali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno 
dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava prija-
vitelja v prijavnem obrazcu 3);

– da je projekt prijavljen za izvajanje v obdobju od 
leta 2014 do vključno 2015,

– da s svojim delovanjem v obdobju zadnjih treh 
let izkazujejo načrtno vključevanje mladih ustvarjalcev 
do 35 leta starosti (obvezno dokazilo: navedba vsaj 15 
projektov oziroma programov, v katere so bili vključeni 
mladi do 35 leta),

– ne zaprošajo za več kot 300.000,00 EUR.
Upravičenci morajo predpisane pogoje dokazati 

s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil (prilog) 
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Prijaviteljem, ki ne bodo izpolnjevali pogojev razpi-
sa, se vloga zavrže.

6. Merila za izbor prijaviteljev
6.1 Izločitvena merila
Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno 

kot NE, komisija za javni razpis prijavo izloči in je ne 
ocenjuje po merilih za ocenjevanje.

Projekt je pravočasno prijavljen
DA NE
izločitveno merilo

Prijavitelj je upravičenec v skladu z določili 3. točke tega razpisa
DA NE

izločitveno merilo
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6.2 Merila za izbor prijaviteljev, ki izpolnjujejo po-
goje

Pravočasne in popolne prijave upravičenih prijavi-
teljev bo ocenila Komisija za ocenjevanje prispelih vlog 
na podlagi naslednjih meril za ocenjevanje.

MERILA Največje možno 
št. točk Ocena

1. Reference prijavitelja v obdobju 2011–2013 5
2. Prispevek k povečanju zaposlenosti in/ali zaposljivosti predstavnikov 

specifičnih družbenih skupin na področju kulture:
a) večja zaposlenost in zaposljivost mladih na področju kulture, skladno 

s ciljem Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, (5 točk)
b) spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja 

kompetenc, (5 točk)
c) povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti 

o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe, (5 točk)
d) usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter izboljšanje dostopnosti 

do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in 
samozaposlenih mladih v kulturi. (5 točk)

20

3.  Prispevek h krepitvi socialne vključenosti predstavnikov specifičnih 
družbenih skupin na področju kulture (vsebinska utemeljenost načrta za 
zaposlitev mladih v izvedbi projekta)

10

4. Prispevek projekta k uveljavljanju koncepta enakih 
možnosti predstavnikov specifičnih družbenih skupin na področju kulture 5

5. Prispevek k trajnosti projekta 5
6. Ustreznost finančnega načrta 5
7. upravičenost projekta glede na prijaviteljeve kadrovske in prostorske 

zmožnosti in predviden obseg postprodukcije (dostopnost) 15

8. število projektov na področju produkcije sodobnega plesa, ki vključujejo 
mlade plesalce
(do 3 projekte = 0 točk, 46 projektov = 5 točk, več kot 7 projektov = 

10 točk)

10

9. Predvideno število novih zaposlitev:

20
do štiri zaposlitve 10 točk
pet do osem zaposlitev 15 točk
devet in več zaposlitev 20 točk

10. Prispevek projekta k prepoznavnosti slovenskega sodobnega plesa 5
SKUPAJ 100

7. Izbor in ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje so ovrednotena s točkami, 

pri čemer je pri posameznem merilu navedeno najvišje 
število možnih točk.

Skupno najvišje možno število doseženih točk 
je 100, pri čemer je za izvajanje operacij lahko izbran 
prijavitelj, ki bo dosegel najmanj 81 točk.

V primeru, da bosta dve ali več prijav dosegli enako 
število točk, bo strokovna komisija dala prednost prija-
vitelju, ki bo v predvidene aktivnosti zajel večje števi-
lo predstavnikov specifičnih družbenih skupin.

Pristojna strokovna komisija bo pravočasne in pra-
vilno označene vloge odprla v roku, ki je določen v raz-
pisu. Prijavitelje nepopolnih vlog bo komisija pozvala 
k dopolnitvi v 8 dneh. Vse nepopolne vloge, ki ne bodo 
dopolnjene v zahtevanem roku, bodo zavržene.

Ocenjevale se bodo pravočasno prispele in popolne 
vloge upravičenih prijaviteljev. Vse popolne vloge bosta 
ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Ocena se 
bo oblikovala na podlagi povprečja obeh ocen. Če se 
bosta oceni razlikovali za 10 točk, bo vlogo ocenil še 
tretji ocenjevalec. Ocena se bo v tem primeru oblikovala 
na podlagi povprečja najbližjih dveh ocen.

Strokovna komisija bo na podlagi rezultatov oce-
njevanja oblikovala predlog liste izbranih prijaviteljev 
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za sofinanciranje in rezervno listo prijaviteljev, ki se bo-
sta predložili državnemu sekretarju. Na podlagi predloga 
strokovne komisije bo državni sekretar odločil o izboru 
projektov s posamičnimi sklepi.

Najvišje ocenjen projekt bo financiran v viši-
ni celotne zaprošene vrednosti, ki ne sme presega-
ti 300.000,00 EUR. V primeru ostanka sredstev bodo 
financirani naslednji najvišje ocenjeni projekti v višini 
zaprošene vrednosti oziroma v višini preostalih sredstev 
na razpisu v primeru zadnjega sofinanciranega projekta.

Izbranim prijaviteljem bo v nadaljevanju posredova-
na v podpis pogodba o financiranju. Kolikor posamezni 
prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe ali je ne podpiše 
v predpisanem roku se šteje, da je prijavitelj odstopil od 
vloge, preostala sredstva pa porabijo za financiranje za-
dnjega sprejetega projekta oziroma se sprejme v financi-
ranje naslednji najvišje ocenjen projekt z rezervne liste.

8. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za 

javni razpis znaša 300.000,00 EUR, od tega:
– 255.000 EUR s PP 140054 Socialna vključenost 

– 0713EU – dodatne pravice (85 %)
in
– 45.000 EUR s PP 140055 Socialna vključenost – 

0713 slo. udeležba – dodatne pravice (15 %) in sicer:
– za proračunsko leto 2014: 261.644,68 EUR od 

tega:
– 222.397,98 EUR s PP 140054 Socialna vključe-

nost – 0713EU – dodatne pravice (85 %) in
– 39.246,70 EUR s PP 140055 Socialna vključe-

nost – 0713slo. udeležba – dodatne pravice (15 %),
– za proračunsko leto 2015: 38.355,32 EUR od 

tega:
– 32.602,02 EUR s PP 140054 Socialna vključenost 

– 0713EU – dodatne pravice (85 %) in
– 5.753,30 EUR s PP 140055 Socialna vključenost 

– 0713slo. udeležba – dodatne pravice (15 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na raz-

položljiva sredstva po posameznih proračunskih letih 
izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike 
sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja 
s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem 
trenutku do izdaje odločitve o izbiri prekine izvedbo jav-
nega razpisa.

8.1 Delež sofinanciranja projektov iz sredstev EU 
za kohezijsko politiko

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: PP 140054 Socialna vključenost – 
0713EU – dodatne pravice (85 %)

Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za so-
financiranje kohezijske politike: PP 140055 Socialna 
vključenost – 0713slo. udeležba – dodatne pravice 
(15 %)

8.2 Delež prispevka Skupnosti v celotnih upraviče-
nih javnih izdatkih

Delež prispevka Skupnosti je 85,00 %.
9. Upravičene aktivnosti in kazalniki na ravni jav-

nega razpisa
Upravičene aktivnosti v okviru tega javnega razpisa 

so odpiranje novih delovnih mest za specifične družbene 
skupine na področju kulture (kazalnik – število ustvarje-
nih novih bruto delovnih mest).

10. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški dela, storitev in mate-

riala, ki se nanašajo neposredno na dejavnosti projekta 
po naslednjih vrstah upravičenih stroškov:

1) Stroški plač in druga povračila stroškov dela za-
poslenih na operaciji

Namen:
– plače z vsemi pripadajočimi davki in prispevki 

delavca in delodajalca
(II. bruto) – v celoti ali pa v deležu dela na projektu,
– povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med 

delom, prevoz na delo in z dela, itn.) – v celoti ali pa 
v deležu dela na projektu,

– nadomestila plače (npr. boleznine do 30 dni), če 
delodajalec nima pravice do povračila stroškov dela iz 
drugih virov,

– drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakono-
dajo (regres za letni dopust, v primeru delnega dela na 
projektu v sorazmernem deležu),

– dodatno pokojninsko zavarovanje (če je za delo-
dajalca zakonsko obvezno) ter zavarovanje za poškod-
be pri delu.

2) Dnevnice, namestitve in potni stroški:
Namen:
– povračilo stroškov službene poti za pri upravi-

čencu zaposlene osebe: namestitve, letalski in drugi 
prevozi, dnevnice;

3) Zunanje storitve:
Namen:
– prevajalske storitve,
– storitve usposabljanja,
– delo po avtorski pogodbi
– delo po podjemni pogodbi
– odkup avtorskih pravic za potrebe izvajanja pro-

jekta,
– najem (zakup) licenc, programske in strojne opre-

me (samo za čas izvajanja projekta), ki v okviru dopol-
nilnega financiranja spada v obseg pomoči Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in ne presega 10 % celotnih 
upravičenih stroškov operacije,

– nakup strokovnih gradiv, didaktičnih pripomočkov 
in podpornih materialov, ki imajo neposredno povezavo 
s projektnimi dejavnostmi,

– stroški organizacije usposabljanj (npr. najem pro-
storov),

– nakup materiala za izvedbo, strokovnih gradiv, 
didaktičnih pripomočkov in drugih podpornih materi-
alov, ki imajo neposredno povezavo s projektnimi de-
javnostmi.

Skladno s 34. členom Uredbe št. 1083/2006/ES 
ter 20. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Slove-
niji (Uradni list RS, št. 17/09 z vsemi spremembami) je 
v okviru tega javnega razpisa omogočeno tudi t.i. dopol-
nilno financiranje, ki spada v obseg pomoči Evropskega 
sklada za regionalni razvoj, in sicer za nakup opreme, 
v primeru, da je le to upravičeno in nujno potrebno za 
izvedbo projekta. Vrednost nakupa opreme ne sme pre-
segati 10 % vseh upravičenih stroškov projekta. Sred-
stva za nakup opreme se bodo izplačevala postopoma, 
tekom trajanja projekta, v določenem odstotku od že 
realiziranih upravičenih stroškov projekta.

4) Informiranje in obveščanje:
Namen:
– stroški organizacije in izvedbe predstavitev pro-

jekta, novinarskih konferenc in zaključne predstavitve,
– stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in do-

stave gradiv;
– stroški oglasov in objave oddaj v medijih, stroški 

izdelave in nadgradnje spletnih strani, obdelave člankov 
v medijih,

– drugi stroški informiranja in obveščanja javnosti;
5) Posredni stroški v pavšalnem znesku v viši-

ni 15,00 % neposrednih upravičenih stroškov,
6) Davek na dodano vrednost (DDV).
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Neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega jav-
nega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala 
za posredne stroške, so naslednji:

– stroški plač in drugi stroški dela (plače in drugi 
izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca za socialno 
varnost, davek na izplačane plače za neposredno za-
poslene na projektu, dnevnice, nočitve in prevozi za-
poslenih na projektu, kot na primer: vodja projekta, 

raziskovalec … Tudi v primeru, če zaposleni na projektu 
ni zaposlen 100 %, njegov strošek plače predstavlja di-
rekten stroške operacije.);

– stroški storitev zunanjih izvajalcev (avtorske pogod-
be, podjemne pogodbe, plačila za delo na projektu preko 
študentskega servisa ter strokovnega izobraževanja);

– stroški informiranja in obveščanja javnosti.
11. Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov
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12. Obdobje upravičenosti izdatkov
Predviden rok začetka operacije je datum objave 

javnega razpisa, zaključek pa 31. 12. 2015.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od datuma obja-

ve javnega razpisa do 31. 12. 2015.
V okviru tega javnega razpisa podaljšanje roka za 

zaključek operacij in obdobja upravičenosti izdatkov ni 
možno, saj se z 31. 12. 2015 zaključuje programsko 
obdobje 2007–2013.

Upravičencu bo sofinanciranih do 100 % izkazanih 
in plačanih upravičenih izdatkov projekta.
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Ministrstvo bo sredstva, določena s pogodbo o so-
financiranju, nakazovalo glede na izkazane upravičene 
stroške na podlagi izvedene administrativne kontrole 
po 13. členu Uredbe 1083/2006/ES vsakega posa-
meznega zahtevka za izplačilo v rokih, kot jih določa 
veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.

13. Obveznosti upravičencev pri izvajanju projekta
13.1 Obračun predloženih zahtevkov za izplačilo
Upravičenec bo ministrstvu poročal v predpisanih 

rokih na predpisanih obrazcih v navodilih upravičen-
cem za poročanje za izbrane razvojne projekte za dvig 
zaposljivosti specifičnih družbenih skupin na področju 
kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru 
Evropskega socialnega sklada.

Način uveljavljanja upravičenih stroškov in do-
kazila za dokazovanje upravičenih stroškov so na-
vedena v Navodilih MK na prednostni usmeritvi 4.3. 
(dostopna na: http://www.mk.gov.si/si/delovna_podro-
cja/projektna_enota_za_izvajanje_evropske_kohezij-
ske_politike/programsko_obdobje_2007_2013/navo-
dila_za_izvajanje_operacij_esrr_in_ess/) in Navodilih 
organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2007–2013 (dostopna na: http://www.euskladi.si/pred-
pisi/navodila/navodilazaizvajanjekohezijskepoliti-
ke20072013).

Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na 
dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred 
podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predlo-
žiti potrdilo pristojnega davčnega urada.

Upravičenec bo moral za dokazovanje vseh na-
stalih stroškov na projektu (razen za posredne stro-
ške) predložiti kopije računov, pogodb ali drugih ra-
čunovodskih listin enake dokazne vrednosti, ki se ne-
posredno nanašajo na izvedeno aktivnost, in dokazila 
o plačilih prikazanih stroškov.

Kopije računov, pogodb ali drugih računovodskih 
listin enake dokazne vrednosti, ki jih bo upraviče-
nec predložil skupaj s poročilom o izvajanju projekta, 
bo v skladu z Navodilom organa upravljanja za izvaja-
nje kontrol po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES pregle-
dalo ministrstvo kot posredniško telo.

Ministrstvo bo ugotovljene neupravičene stroške 
in prihodke iz projekta odštelo od predloženih stroškov 
pri vsakem posameznem zahtevku in ustrezno znižalo 
višino zahtevka za izplačilo.

Ministrstvo bo v skladu z 27. členom Zakona o iz-
vrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 
in 2015 (ZIPRS1415), ki ureja izvrševanje proračuna 
v primeru izplačila predplačila, letega izplačalo do 
višine 30 % namenskih sredstev.

Predplačilo bo na podlagi izstavljenega zahtevka 
za izplačilo predplačila izplačano po podpisu pogodbe 
o sofinanciranju projekta v skladu z določili veljavnega 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. 
Predplačilo se lahko uporabi le za plačilo upravičenih 
stroškov projekta.

Predplačilo bo predvidoma poračunano med celo-
tnim izvajanjem projekta. Ob predložitvi prvega in vseh 
naslednjih zahtevkov za izplačilo, ki so pokriti z dokazili 
o dejansko nastalih upravičenih izdatkih, se predplačilo 
poračuna v enakem odstotku. Znesek predplačila se 
odšteje od vrednosti predloženega zahtevka za izpla-
čilo. Predplačilo se poračuna do predložitve zadnjega 
zahtevka za izplačilo.

13.2. Splošno
Upravičenec bo moral izpolnjevati tudi nasle-

dnje dodatne pogoje, vezane na izvajanje projek-

tov, sofinanciranih s sredstvi Evropskega socialnega 
 sklada:

– voditi ločeno računovodsko in analitično eviden-
co o projektu,

– hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 
31. 12. 2020,

– zagotavljati dostopnost dokumentacije o projek-
tu, informacije o poteku projekta in morebitnih prihod-
kih, povezanih z izvajanjem projekta ministrstvu, or-
ganu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu 
organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in 
pristojnim organom EU,

– spremljati podatke o udeležencih v skladu z raz-
členitvijo, podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES,

– zagotoviti informiranje in obveščanje jav-
nosti o projektu skladno z 8. in 9. členom Uredbe 
1828/2006/ES ter Navodili organa upravljanja za infor-
miranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in struk-
turnih skladih v programskem obdobju 2007–2013,

– ob ugotovitvi nenamenske porabe sredstev, ne-
spoštovanju pogodbenih določil ali dvojnem financi-
ranju projekta iz drugih proračunskih virov RS ali EU 
vrniti vsa prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do dneva vračila.

Upravičenec se s predložitvijo vloge na javni raz-
pis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in iz-
plačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni 
podatki o projektu in prejemniku pomoči skladno z za-
konom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, 
in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skla-
du z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe 
1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, 
so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predla-
gatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslov-
na skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali 
na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. 
Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju 
in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati 
izjavo o nepristranskosti in zaupnosti.

13.3. Hramba vsebinske dokumentacije
Upravičenec je dolžan hraniti dokumentacijo v zve-

zi s projektom vsaj do 31. 12. 2020, kot dokazila za po-
trebe bodočih kontrol (90. člen Uredbe 1083/2006/ES).

Upravičenec mora hraniti naslednjo dokumenta-
cijo:

– pogodbo o sofinanciranju izvedbe projekta ESS 
z vsemi prilogami in aneksi;

– dodatne dogovore in korespondenco s posredni-
škim telesom (npr. spremembe projekta, spremembe fi-
nančnega načrta, spremembe pričakovanih rezultatov, 
zapisnike srečanj);

– zahtevke za izplačilo in drugo računovod-
skoknjigovodsko dokumentacijo (račune, pogodbe, 
računovodske izpise ipd);

– vsebinska in finančna poročila, ki so bila posre-
dovana ministrstvu;

– dokumentacijo v zvezi z izbiro zunanjih izvajal-
cev, pogodbe z izbranimi zunanjimi izvajalci, poročila 
zunanjih izvajalcev (vsebinska in finančna);

– sezname udeležencev usposabljanj (s podpi-
si predavateljev in udeležencev) in certifikate o opra-
vljenem usposabljanju;

– seznam posredovanih materialov udeležencem 
ipd.

13.4. Hramba finančne dokumentacije
Upravičenec je dolžan porabo sredstev na projektu 

spremljati na ločenem stroškovnem mestu, tako da je 
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mogoč enostaven pregled namenske porabe sredstev. 
Hraniti oziroma izpisati mora bilanco prihodkov in od-
hodkov projekta.

Stroški oziroma izdatki morajo biti evidentirani 
v poslovnih knjigah in davčnih listinah upravičenca. 
Stroški morajo biti preverljivi, spremljati jih morajo ori-
ginalna dokazila (originalne listine).

Upravičenec mora imeti jasen pregled in zapis vseh 
finančnih transakcij, ki vključujejo informacije, potrebne 
za pripravo zahtevkov za izplačilo. Plačila se morajo 
vpisovati po datumu in številčnem vrstnem redu.

Prav tako mora upravičenec imeti inventarni se-
znam opreme, ki jo je nabavil iz sredstev EU po pogod-
bi o sofinanciranju projekta. Na inventarnem seznamu 
mora biti oprema opisana in označena s serijsko šte-
vilko, nakupno ceno, datumom nakupa in pričakovano 
življenjsko dobo.

Po zaključku projekta mora upravičenec hraniti do-
kumentacijo na način, da je mogoče zagotavljati ustre-
zno revizijsko sled.

13.5. Dostopnost dokumentacije o projektu
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, admini-

strativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, 
katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na pod-
lagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja 
s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slo-
venije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec se s podpisom pogodbe o sofinanci-
ranju zaveže, da bo nadzornemu organu predložil vse 
relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravil-
nost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in 
učinkovitost izvajanja projekta in posameznih aktivnosti.

Na podlagi analize tveganja pristojni organ izvede 
kontrolo na kraju samem. Namen kontrole na kraju sa-
mem je prepoznavanje ključnih notranjih dejavnikov, ki 
vplivajo na pravilnost poslovanja upravičenca in pravil-
nost izvedbe posameznega projekta (tekoče poslovanje, 
finančno poslovanje, zaposleni, notranji pravilniki, raču-
novodske usmeritve, splošne zadeve) tako s kontrolo 
vse pripadajoče dokumentacije kot tudi lokacij učinkov 
projekta. Pri tem se preveri tudi, da so stroški za blago 
in storitve dejansko nastali in se uporabljajo za namen, 
za katerega so bila dodeljena sredstva.

13.6. Prihodki projekta
V primeru, da projekt, ki je sofinanciran s sred-

stvi Evropskega socialnega sklada, ustvari prihodek, se 
z njim krijejo upravičeni stroški projekta in se posledič-
no zniža stopnja sofinanciranja. Prihodki ne smejo biti 
uporabljeni za kritje stroškov izven potrjenega projekta. 
Upravičenec je o nastalih prihodkih na projektu dolžan 
tekoče poročati ministrstvu.

Upravičenec je ministrstvu, organu upravljanja, or-
ganu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim 
nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom 
EU dolžan zagotavljati informacije o morebitnih prihod-
kih, povezanih z izvajanjem projekta.

13.7. Dvojno financiranje
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravi-

čenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih 
virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če 
bo ugotovljeno, da je upravičenec prejel sredstva za 
stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja ali 
pa so mu bila odobrena, lahko ministrstvo odstopi od 
pogodbe o sofinanciranju in zahteva od upravičenca 
vrnitev vseh prejetih sredstev s pripadajočimi obrestmi 
od dneva nakazila do dneva vračila. V primeru zamude 
pri vračilu sredstev se obračunajo zakonite zamudne 

obresti od prvega dne zamude obveznosti vračila do 
dneva vračila.

14. Protikorupcijsko določilo
Nedovoljeno je vplivanje na delo in odločitev stro-

kovne komisije.
15. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja 

javno naročanje
Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upo-

števati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpol-
njeni pogoji, določeni v tem zakonu.

16. Zahteve glede informiranja in obveščanja jav-
nosti

Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju 
javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES 
in Navodila organa upravljanja za informiranje in ob-
veščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih 
v programskem obdobju 2007 – 2013 (dostopna na: 
http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodilazaiz-
vajanjekohezijskepolitike20072013).

17. Morebitno dopolnilno financiranje
Dopolnilno financiranje je predvideno skladno 

s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES.
18. Zagotavljanje enakih možnosti
Upravičenec mora v okviru tega javnega razpisa 

s ciljem krepitve socialne vključenosti, prijaviteljem za-
gotavljati enake možnosti na trgu dela in preprečiti vsa-
kršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo 
vključene v izvajanje aktivnosti, skladno z zakonodajo, 
ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 
16. členom Uredbe 1083/2006/ES.

19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil 
z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje 
financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem 
dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo 
obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operaci-
je, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja 
operacije.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom 
Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz vlog, ki jih 
komisija odpre, so skladno z Zakonom o dostopu do 
informacij javnega značaja, informacije javnega zna-
čaja. Kolikor prijavitelji posamezen podatek iz vloge 
ali del vloge označijo za poslovno skrivnost (za po-
slovno skrivnost ni možno opredeliti celotne vloge), 
morajo predložiti ustrezen akt oziroma pojasnilo, zakaj 
določen podatek iz vloge ali del vloge nista prosto 
dostopna javnosti. Kolikor ima prijavljeni projekt prija-
vitelja značaj varovanega avtorskega dela po Zakonu 
o avtorski in sorodnih pravicah, morajo prijavitelji ob-
razložiti sestavine avtorskega dela.

20. Zahteve glede spremljanja podatkov o udele-
žencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES

Upravičenec bo moral spremljati podatke o ude-
ležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII 
Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja 
za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) 
o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013.

21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu 
s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno.

22. Rok in način za predložitev vlog za dodelitev 
sredstev: razpis se prične 12. 9. 2014 in se zaključi 
13. 10. 2014.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 13. 10. 
2014 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo 
v zapečateni ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno 
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oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Nove ka-
rierne perspektive v sodobnem plesu«, ki je del razpisne 
dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova cesta 10, 1000 Ljub ljana.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, 
ne glede na način dostave, v določenem roku, prispele 
v vložišče ministrstva.

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge bodo s sklepom zavržene in vrnjene prijavitelju 
ter ne bodo obravnavane.

23. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter 
postopek in način izbora

Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo po-
stopka javnega razpisa za izbor operacij, ki jo imenuje 
minister za kulturo (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Odpiranje prispelih vlog bo dne 17. 10. 2014 ob 
10. uri v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 
cesta 10, 1000 Ljub ljana (sejna soba III. nadstropje) 
in bo javno.

Prijavitelje nepopolnih vlog bo strokovna komisija 
v 8 dneh po zaključku odpiranja vlog po pošti pozvala, 
da jih dopolnijo najpozneje v 8 dneh od prejema poziva 
k dopolnitvi vloge. Poziv bo posredovan na naslov pri-
javitelja, ki bo naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji 
morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte. Vloge, ki 
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za 
dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.

24. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o iz-
idu javnega razpisa

Prijavitelj bo o izidu javnega razpisa obveščen naj-
kasneje v roku 30 dni od izteka roka za dopolnitev vlog.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in me-
rila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neu-
pravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh 
od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo uprav-
ni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike 
Slovenije.

25. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo si zainteresirani prijavite-

lji lahko natisnejo s spletne strani Ministrstva za kulturo 
(http://www.mk.gov.si), kjer lahko prijavitelji najdejo tudi 
vse druge podatke in navodila, povezana z izvedbo 
javnega razpisa. Za dodatne informacije lahko pišete 
na elektronski naslov: tanja.perko@gov.si z navedbo 
zadeve: Razpis ESS.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v raz-
pisnem roku tudi brezplačno dvignejo v glavni pisarni 
Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10, med uradnimi 
urami. Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in 
petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in 
od 14. do 16. ure.

Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času raz-
pisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno 
dokumentacijo tudi poslati.

Ministrstvo za kulturo

Št. 430108/2014/30 Ob3374/14

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor pro-
gramov oziroma izid javnega razpisa za izvajanje pro-
gramov pomoč ranljivim skupinam prosilcev za med-
narodno zaščito in preprečevanje trgovine z ljudmi, 
št. 430108/2014, ki se financira iz Evropskega sklada 
za begunce – letni program 2013 in sredstev proraču-
na Republike Slovenije, objavljenega v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 24/14, z dne 4. 4. 2014, pod 
št. objave Ob2094/14 in na spletni strani Ministrstva 
za notranje zadeve:

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

2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je izvajanje programov pomoč ranljivim skupinam 
prosilcev za mednarodno zaščito in preprečevanje tr-
govine z ljudmi, ter obsega naslednja sklopa:

Sklop 1: Pomoč ranljivim skupinam prosilcev za 
mednarodno zaščito,

Sklop 2: Preprečevanje trgovine z ljudmi.
3. Izid javnega razpisa po posameznih sklopih, 

izbrani prijavitelji ter vrednost izbranega programa
Za sklop 1: Pomoč ranljivim skupinam prosilcev za 

mednarodno zaščito, je bila izbrana vloga prijavitelja 
Center Fridolin, v vrednosti 34.605,01 EUR.

Za sklop 2: Preprečevanje trgovine z ljudmi, je 
bila izbrana vloga prijavitelja Inštitut za afriške študije, 
v vrednosti 14.877,10 EUR.

4. Vir sredstev, iz katerih se program financira: 
sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so 
za sklop 1 in sklop 2 zagotovljena s strani Evropskega 
sklada za begunce – letni program 2013 in sredstev 
proračuna Republike Slovenije.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 80181/201365 Ob3397/14

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni ra-
zvoj in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regi-
onalno razvojni sklad (v nadaljevanju sklad) na podlagi 
Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova 
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 
in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, 
v nadaljevanju ZSRR2), Uredbe o metodologiji za 
določitev razvitosti občin (Uradni list RS; št. 102/2012, 
v nadaljevanju UMZDRO), Splošnih pogojev poslo-
vanja Javnega sklada Republike Slovenije za regio-
nalni razvoj in razvoj podeželja z dne 18. 6. 2013 (v 
nadaljevanju Splošni pogoji sklada) ter s Poslovnim 
in finančnim načrtom Slovenskega regionalno razvoj-
nega sklada za leti 2014 in 2015 (sklep Vlade RS 
št. 4760220/2014/4 z dne 3. 9. 2014, v nadaljevanju: 
PFN) objavlja

javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam

1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa za dodeljevanje ugo-

dnih posojil občinam (v nadaljevanju javni razpis) je 
dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v nadaljevanju 
vlagateljica/upravičenka) za financiranje projektov lo-
kalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski 
lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo 
takoj po izvedbi projekta.

2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 
6.000.000,00 EUR in se razpisujejo za leti 2014 in 
2015, od tega je:

– 3.000.000,00 EUR za sofinanciranje investicij 
v letu 2014 in

– 3.000.000,00 EUR za sofinanciranje investicij 
v letu 2015.

2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse-

buje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino 

javnega razpisa.
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– Prijavni obrazec CS, ki je izdelan v elektronski 
obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga 
skupaj z zahtevanimi prilogami, posredovati na sklad.

– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje po-
drobnejša merila za ocenjevanje, navodila za ureditev 
dokumentacije, vzorce, in sicer:

– vzorec posojilne pogodbe, ki ga ja potrebno 
parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,

– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v ele-
ktronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju 
sredstev, je dosegljiv na spletni strani sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci skupaj z navodili za čr-
panje posojil,

– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elek-
tronski obliki in bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv 
na spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/raz-
pisi/obrazci, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti 
in ga v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati 
na sklad,

– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-

stopna na spletni strani sklada http://www.regionalni-
sklad.si/obcine, prav tako se ju lahko v času od objave do 
zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu skla-
da, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega 
obrazca CS, ki je izdelan v elektronski obliki.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/8361953.

3. Rok in način prijave
1. Rok za oddajo prijav je 13. 10. 2014.
2. Način prijave:
– Vlagateljica vloži posamezno vlogo na naslov Slo-

venski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 
Ribnica.

– Vlagateljica lahko odda vlogo od datuma objave 
javnega razpisa, priporočeno po pošti ali osebno na 
sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne 
oddaje vloge na sedežu sklada, vloga oddana do roka, 
do 14. ure.

– Vlagateljica mora posamezno vlogo oddati v zaprti 
in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici 
z oznako »ne odpiraj – CS«, iz katere mora biti jasno 
razviden naziv in naslov vlagateljice ter datum in čas 
(ura in minuta) oddaje vloge, označen ali s strani pošte, 
kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani 
vložišča sklada, kolikor je vloga oddana osebno na se-
dežu sklada.

4. Razpisni pogoji
4.1 Pogoji prijave
1. Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila 

so vse občine v Republiki Sloveniji.
2. Vlagateljica mora projekt prijaviti na prijavnem 

obrazcu CS, skupaj z zahtevanimi prilogami. Prijavni 
obrazec skupaj z vsemi prilogami mora biti obvezno 
oddan v registratorju velikosti A4/80 (praviloma rumene 
barve) in zložen po vrstnem redu, kot je navedeno v 3 ali-
neji 1. točke 2. poglavja in v 5. poglavju javnega razpisa.

3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 
finančni zahtevek pa izražen v skupni evropski valuti 
(EUR).

4. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagateljico in 
prijavljeni projekt, iz katerega je nedvoumno razvidno 
leto prijave posameznega projekta.

5. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o jav-
nih naročilih.

6. Vlagateljica mora imeti za projekt pridobljeno 
ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, kolikor se za 
to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja.

7. Kolikor je vlagateljica že prejemnica sredstev 
sklada, mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti 
do sklada.

8. Posojilo se za isti projekt odobri praviloma en-
krat in odobren je lahko le en projekt v posameznem 
letu.

9. Prijavljeni projekti se lahko nanašajo na področje:
– cestne infrastrukture,
– komunalne in okoljske infrastrukture,
– socialne infrastrukture in športno turistične infra-

strukture,
– gospodarskega razvoja,
– informacijske komunikacijske tehnologije.
10. Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje, mer-

ljive s kazalniki učinkov, pri čemer mora zasledovati 
najmanj enega izmed naslednjih ciljev:

– izboljšanje cestne infrastrukture,
– izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture,
– izboljšanje socialne infrastrukture in športno turi-

stične infrastrukture,
– izboljšanje gospodarskega razvoja in
– izboljšanje informacijskakomunikacijska tehno-

logija.
11. Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa zemljišč,
– gradnja in rekonstrukcija ter v okviru tega tudi 

gradbeni nadzor,
– nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene 

opreme leta ne sme biti starejša od 5 let),
– stroški priprave investicijskih študij in projektov, če 

so sestavni del prijavljenega projekta.Upravičeni stroški 
lahko nastanejo:

– za prijavljene projekte v letu 2014 od 1. 1. 2014 in
– za prijavljene projekte v letu 2015 od 1. 7. 2014.
12. Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme, ki so predmet finanč-

nega zakupa in
– poplačilo že obstoječih posojil in zakupov.
13. Projekti z negativnim denarnim tokom in eko-

loško sporni projekti se v skladu s tretjim odstavkom 
34. člena Splošnih pogojev sklada kot neutemeljeni za-
vrnejo. Izjema glede negativnega denarnega toka so le 
vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi 
izkazujejo, da je njihov projekt upravičen.

4.2 Finančni pogoji
1. Posojilo se dodeli v skupni evropski valuti (EUR).
2. Upravičenka za projekt lahko s strani sklada 

pridobi posojilo v skupni višini do 100 % upravičenih 
stroškov, v kar ni vključen DDV.

3. Vlagateljica mora za prijavo predložiti pro-
jekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 
10.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora 
biti v višini najmanj 10.000,00 EUR oziroma največ 
500.000,00 EUR.

4. Skupna višina zadolženosti vlagateljice do sklada 
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premo-
ženja sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada 
na dan 31. 12. 2013 znaša 96.706.286,34 EUR.

5. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne 
more biti daljša od ekonomske dobe projekta.

6. Upravičenka mora zagotoviti razliko med do-
deljenim posojilom in dejansko investicijsko vrednostjo 
projekta.

7. Upravičenka posojilo zavaruje z menicami in 
izvršnico, hkrati pa s podpisom pogodbe izjavlja, da za 
poplačilo vseh obveznosti jamči s sredstvi občinskega 
proračuna.
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8. Posojilni pogoji:

Višina posojila
(v EUR)

Skupna doba 
vračanja

(moratorij+
odplačilna 

doba)

Moratorij
na 

odplačevanje 
glavnice

Vračanje 
posojila

Obrestna mera

Euribor
 %

pribitka 
letno

Koeficient razvitosti 
občin za leto 2014 glede  

na UMZDRO

do vključno 
50.000,00 6 let do 1 leta mesečno

3mesečni

0,80 do 0,75

nad 50.000,00
do vključno 
100.000,00

8 let do 1 leta mesečno 1,20 od vključno 0,76 do 
vključno 0,99

nad 100.000,00
do vključno 
200.000,00

11 let do 1 leta mesečno 1,50 od vključno 1,00 do 
vključno 1,17

nad 200.000,00
do vključno 
350.000,00

12 let do 2 let mesečno 2,00 od vključno 1,18 do 
vključno 1,26

nad 350.000,00 
do vključno 
500.000,00

15 let do 3 let mesečno 2,50 enak ali višji od 1,27

– Višina obrestne mere: 3mesečni Euribor + % le-
tnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti 
občin za leto 2014 glede na UMZDRO.

– Skupna doba vračila posojila je do 15 let (z vklju-
čenim moratorijem).

– Pred podpisom pogodbe se upravičenka morato-
riju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja po-
sojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne 
skupne dobe vračanja.

– Obresti v času moratorija se plačujejo.
– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta 

odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske 
dobe projekta.

4.3 Pogoji sklepanja pogodb
1. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dode-

litve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja 
posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenko in so 
opredeljeni v povabilu k oddaji vloge.

2. Upravičenka, ki bo prejela odločbo o dodelitvi 
posojila, bo sklenila posojilno pogodbo.

3. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenka 
v skladu z navodili iz odločbe o dodelitvi posojila po-
sredovati:

– pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k za-
dolževanju v letu črpanja,

– 5 bianko podpisanih menic, skupaj s 5 meničnimi 
izjavami s pooblastili za izpolnitev in

– izvršnico.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 150 dni od vročitve 

odločbe o dodelitvi posojila. Ob utemeljenem razlogu 
lahko sklad na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša.

5. Upravičenka mora skleniti pogodbo v letu, za 
katerega je pridobila soglasje Ministrstva za finance 
k zadolžitvi občine.

6. Če upravičenka, ki so ji bila sredstva dodeljena, 
ne bo pristopila k podpisu pogodbe v določenem roku, 
se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila od dode-
litve posojila in od sklenitve pogodbe.

4.4 Pogoji črpanja sredstev
1. Črpanje sredstev je dokumentarno z nakazilom 

sredstev na račun občine.
2. Možno je tudi fazno črpanje sredstev.
3. Upravičenka dokumentacijo za črpanje sredstev 

posreduje skladu. Upoštevajo se zneski brez DDV.
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4. Črpanje sredstev bo možno po podpisu pogodbe 
in ureditvi zavarovanja ter predložitvi:

– Zahtevka za nakazilo z zahtevanimi prilogami.
– Izvirnikov in kopij računov in situacij z datumom 

opravljanja storitve oziroma odpreme blaga od 1. 1. 
2014 (za projekte iz leta 2014) ali od 1. 7. 2014 (za pro-
jekte iz leta 2015), izvirnikov in kopij pogodb in predra-
čunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet 
nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih 
od 1. 1. 2014 (za odobrene projekte v 2014) ali od 1. 7. 
2014 (za projekte iz leta 2015). Izvirniki dokumentov mo-
rajo biti podpisani s strani upravičenke. Na kopiji doku-
mentov sklad na podlagi predloženih originalov, s pripi-
som in podpisom potrdi, da je kopija istovetna originalu.

– Potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni 
račun, potrjene kompenzacije …) je potrebno priložiti 
v primeru refundacije že plačanih računov, situacij, po-
godb in predračunov.

5. V primeru nakazil sredstev na račun občine za 
še neplačane račune, situacije, pogodbe in predraču-
ne mora občina lete plačati v roku 30 dni in skladu 
v roku 10 dni po plačilu leteh poslati potrdilo o plačilu, 
najmanj v višini črpanih sredstev. Kolikor občina ne bo 
v roku predložila ustreznega dokazila o plačilu, se bo 
smatralo, da je posojilo porabljeno nenamensko in je to 
razlog za odpoved pogodbe ter vračilo sredstev skladu.

6. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni 
od dneva sklenitve pogodbe, kolikor pa bodo sredstva 
odobrena za leto 2015, se črpanje lahko začne z letom 
2015. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo 
upravičenke rok tudi podaljša.

7. Če upravičenka ne bo v določenem roku in na 
dogovorjeni način dostavila ustrezne dokumentacije za 
črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila 
od dodeljenih sredstev.

8. Upravičenka mora črpati sredstva v letu, za kate-
rega je pridobila soglasje k zadolžitvi občine.

4.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o do-

delitvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka:
– za prijavljene projekte v letu 2014 je 30. 6. 2016 in
– za prijavljene projekte v letu 2015 je 31. 12. 2017.
2. Upravičenka mora v roku 1 meseca po zaključku 

projekta skladu poročati o projektu in v ta namen posre-
dovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu.

3. Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev 
s kazalniki učinkov dodeljenega posojila.

4. Upravičenka se v pogodbi zaveže, da bo zago-
tovila primeren prostor za namestitev oznake sklada, pri 
čemer lahko, po predhodnem soglasju sklada, na svoje 
stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugač-
nih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad obvestila 
o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. 
v člankih, na tiskovnih konferencah…) podala informaci-
jo o sodelovanju sklada pri projektu.

5. Upravičenka bo omogočila skladu pregled pro-
jekta.

6. Upravičenka se v pogodbi zaveže, da bo omogo-
čila nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas mo-
žna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne 
knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.

7. Če posojilo ne bo porabljeno za namene, za ka-
tere je bilo dodeljeno, ali bo predmet projekta odtujen, 
ali ne bodo uresničeni zastavljeni cilji, ima sklad pravico 
odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo po-
sojila v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi 
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do 
dneva vračila, v skladu z Zakonom o predpisani obrestni 
meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07).

8. Sklad lahko od vlagateljice, na njene stroške ali 
na stroške sklada, zahteva dodatno dokumentacijo, kot 
je izdelava strokovnega mnenja o projektu, preveritev 
zavarovanja, ipd.

5. Vsebina vloge prijavljenega projekta
Obvezna dokumentacija
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe 

podpisan in žigosan Prijavni obrazec CS.
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec po-

godbe.
3. Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega 

organa.
4. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih 

javnih virov za namen projekta.
5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno 

upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni po-
trebno, iz katerega je razvidna namembnost. Kolikor ni 
potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo, 
iz katere je to razvidno.

6. Lokacijo projekta z navedbo poteka infrastruk-
turnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija 
mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma 
lokacijo investicije).

7. Poročilo o izvršenih delih projekta, kolikor je pro-
jekt že začet.

Investicijski program oziroma drugo ustrezno in-
vesticijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo 
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investi-
cijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 
list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodo-
logijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investi-
cijskega projekta (DIIP).

Kolikor podatki iz prijavnega obrazca niso usklajeni 
s priloženim investicijskim programom oziroma drugo 
ustrezno investicijsko dokumentacijo, je potrebno predlo-
žiti pisno obrazložitev odstopanj (opisno in vrednostno 
upravičeni stroški, zaprta finančna konstrukcija, iz katere 
je razvidno tudi zaprošeno posojilo pri skladu, cilji ipd.).

6. Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk, 

po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
– regionalna razvitost – do 25 točk:

– stopnja razvitosti razvojnih regij,
– koeficient razvitosti občine za leto 2014;

– kakovost prijavljenega projekta – do 50 točk:
– prioriteta izvedbe prijavljenega projekta,
– zasledovanje enega izmed ciljev (cestna, ko-

munalna in okoljska infrastruktura, socialna infrastruk-
tura in športno turistična infrastruktura, gospodarski ra-
zvoj, informacijska komunikacijska tehnologija),

– vpliv prijavljenega projekta na delovna mesta, 
na okolje, na obstoječe in/ali bodoče uporabnike in na 
celovito reševanje problematike območja;

– finančni in terminski vidik – do 25 točk:
– lastna sredstva vlagateljice pri projektu,
– finančna kondicija vlagateljice,
– preteklo sofinanciranje sklada pri projektih vla-

gateljice,
– izvedba prijavljenega projekta.

2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Pri-
logi razpisne dokumentacije.

7. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in 

obravnavo vlog (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje 
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direktor. Komisija bo o odpiranju vlog in predlogu za 
izbor upravičenk vodila zapisnik. Podatki iz posamezne 
vloge so uradna tajnost. Komisija lahko k svojemu delu 
pritegne zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnih 
področij glede na posamezno vsebino razpisa, vendar 
s soglasjem direktorja sklada.

3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispe-
le. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po izteku 
roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.

4. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo 
zavržene in jih sklad ne bo obravnaval ter jih bo vrnil 
vlagateljicam.

5. Ob ugotovitvi nepopolnosti vloge bo komisija 
vlagatelja v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala 
k dopolnitvi.

6. Vloge, ki jih vlagateljica v roku 8 dni od dneva 
prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnila, se kot 
nepopolne zavržejo.

7. Prepozno prispele vloge, se zavržejo in jih bo 
sklad vrnil vlagateljicam.

8. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
se kot neutemeljene zavrnejo.

9. Vloge, pri katerih vlagateljice nimajo poravnanih 
zapadlih neplačanih obveznosti do sklada, se zavržejo.

10. Komisija bo enakovredno obravnavala vse po-
polne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo 
dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge prido-
bijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. 
Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila 
v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z največjim 
številom točk do porabe razpisanih sredstev, razpisanih 
za posamezno leto.

11. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki 
izpolnjujejo kriterije za dodelitev več, kot je na razpolago 
sredstev in v primeru, da bosta dva ali več projekta pri 
ocenjevanju dosegla isto število točk, bo komisija obliko-
vala prednostni vrstni red vlagateljic za dodelitev posojil, 
po naslednjem vrstnem redu meril:

1. regionalna razvitost,
2. kakovost prijavljenega projekta in
3. finančni in terminski vidik.

V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh 
merilih dosežejo enako število točk, bo prednost imela 
vloga, ki je bila oddana prva, pri čemer se upošteva 
datum in ura oddaje priporočeno po pošti ali osebno na 
sedežu sklada. Vloge občin, ki imajo koeficient razvitosti 
občin enak ali višji od 1,31, bodo razvrščene glede na 
število točk, vendar za projekti ostalih občin.

12. Komisija bo v primeru, kot je opisan v predho-
dni točki, predlagala dodelitev posojil vlagateljicam iz 
višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravi-
čeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih 
sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, 
razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato 
je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge 
vlagateljic, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg 
dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neute-
meljene zavrne.

7.2 Obvestilo o dodelitvi sredstev
1. Upravičenke bodo o obravnavi vlog pisno obve-

ščene z odločbo o dodelitvi sredstev, praviloma v roku 
do 45 dni od datuma odpiranja vlog.

2. Na podlagi predloga komisije o dodelitvi sredstev 
odloči direktor sklada.

3. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi na-
vodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in 
potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

4. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna 
pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi 

odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje 
vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica

Št. 80185/201410 Ob3398/14

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj 
in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno 
razvojni sklad (v nadaljevanju sklad) na podlagi Zakona 
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na 
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), 10. čle-
na Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega ra-
zvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju 
ZSRR2), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj pode-
želja z dne 18. 6. 2013 (v nadaljevanju Splošni pogoji 
sklada) ter v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2014 
in 2015 (sklep Vlade RS št. 4760220/2014/4 z dne 3. 9. 
2014, v nadaljevanju PFN), objavlja

javni razpis
za pred-financiranje projektov z odobrenimi 

evropskimi sredstvi za leto 2014

1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa za predfinanciranje 

projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2014 
(v nadaljevanju javni razpis) je dodeljevanje posojil 
za predfinanciranje projektov upravičencev, ki so bili 
uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli 
pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o so-
financiranju.

2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 
1.000.000,00 EUR. Sredstva za financiranje progra-
ma predfinanciranja so zagotovljena s PFN sklada za 
leto 2014.

3. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinan-
ciranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja 
20072013.

4. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo 
projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posle-
dično temu spodbujanje enakomernega regionalnega 
razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše 
poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti 
v regijah Republike Slovenije.

2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse-

buje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa.
– Prijavni obrazec PF, ki je izdelan v elektronski 

obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti 
ter ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na 
sklad.

– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje navo-
dila za ureditev dokumentacije za prijavo na navedeni 
javni razpis, in vzorce, in sicer:

– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno 
parafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,

– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v ele-
ktronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju 
posojila in je po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na 
spletni strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpi-
si/obrazci, skupaj z navodili za črpanje posojil,

– vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v ele-
ktronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega 
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natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključku projekta 
posredovati na sklad. Po zaprtju javnega razpisa bo 
dosegljiv na spletni strani sklada http://www.regionalni-
sklad.si/razpisi ter

– vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis.
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta do-

stopna na spletni strani sklada http://www.re gional
nisklad.si, prav tako se ju lahko v času od objave do 
zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo 
na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, 
razen prijavnega obrazca »PF«, ki je izdelan v elektron-
ski obliki.

3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo 
v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na 
tel. 01/8361953.

3. Rok in način prijave
1. Rok za oddajo prijav je 15. 10. 2014.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regional-

no razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave jav-

nega razpisa, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu 
sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vlo-
ge na sedežu sklada, vloga oddana do roka, do 14. ure.

– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno 
opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – PF«, iz ka-
tere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja 
ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen 
s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po 
pošti, ali vložišča sklada, če je vloga oddana osebno na 
sedežu sklada.

4. Razpisni pogoji
4.1 Vlagatelji
1. Vlagatelj mora biti registriran, oziroma mora imeti 

vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejav-
nosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del).

Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:
1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali sousta-

novitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so:
– raziskovalne in razvojne ustanove,
– ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
– ustanove zdravstvenega varstva,
– ustanove za varstvo naravne in kulturne de-

diščine,
– lokalne in regionalne razvojne agencije,
– lokalne akcijske skupine, itd.,
2. nevladne organizacije, kot so:
– združenja,
– fundacije,
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna,..),
– društva,
3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne 

osebe,
4. pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki 

izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so:
– lokalne in regionalne razvojne agencije, regi-

strirane kot:
– podjetja,
– lokalne turistične organizacije,
– organizacije za usposabljanje, itd,
5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna 

podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali 
občina delež v lastništvu vlagatelja.

2. Upravičeno območje tega razpisa je ozemlje 
Republike Slovenije, in sicer lahko sklad dodeli poso-
jila za realizacijo projektov upravičencev iz Republike 
Slovenije na ozemlju Republike Slovenije in slovenskih 
partnerjev v čezmejnih programih, ki so kandidirali na 

razpisih za pridobitev evropskih sredstev in bili pri tem 
uspešni.

3. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
3.1 se prijavlja s projektom, ki je že bil sofinanciran 

s strani sklada;
3.2 nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do 

države ali do sklada;
3.3  je v postopku vračanja neupravičeno prejete 

državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, 
ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti ali na osnovi 
prekinitve pogodbe s skladom in zahtevkom za vračilo 
denarja;

3.4 je dolgoročno plačilno nesposoben po 2. točki 
tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslo-
vanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem pre-
nehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8 ZFPPIPP);

3.5 je v težavah v skladu s Smernicami skupno-
sti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL EU C 244 z dne 1. 10. 2004) ter 
Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 
– UPB2, 51/11, 39/13, 56/13), in sicer je podjetje v te-
žavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega 
izida za zadnje leto):

– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže po-
lovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih 
12 mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala 
pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega 
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja,

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže po-
lovico kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, 
in je tekoča izguba v zadnjih 12 mesecih dosegla višino 
četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, 
pa te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega 
dobička, rezerv ali presežkov iz prevrednotenja,

– kadar je v postopku prisilne ali poenostavljene 
prisilne poravnave, stečaja, ali likvidacije,

– kadar je v postopku pridobivanja državnih pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziro-
ma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil 
prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju.

4.2 Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem 

obrazcu PF, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, vlože-

na v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po 
pošti ali osebno oddana v vložišče sklada, ki vsebuje 
vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v 5. poglavju 
z naslovom vsebine vloge.

3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in 
prijavljeni projekt.

4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 
finančni zahtevek pa izražen v skupni evropski valuti 
(EUR).

5. Vlagatelj lahko za projekt po tem javnem razpisu 
uveljavlja le sredstva, pri katerem še ni prejel izplačanih 
evropskih sredstev, najmanj v višini kot je zaprošenih 
sredstev na ta javni razpis.

6. Osnova za sprejem odločitve o dodelitvi posojila 
upravičencu je dokument (sklep, odločba oziroma drug 
pisni dokument) o odobrenih evropskih sredstvih ter 
sklenjena pogodba za ta odobrena sredstva.

7. Upravičeni in neupravičeni stroški so tisti, ki so 
v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobre-
nega projekta.



Stran 2042 / Št. 66 / 12. 9. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

8. Na javni razpis se lahko prijavi posamezen vla-
gatelj le z eno vlogo.

4.3 Finančni pogoji
1. Vlagatelj za projekt lahko s strani sklada pridobi 

posojilo v skupni višini do 80 % pogodbene vrednosti 
odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 
100.000,00 EUR.

2. Posojilo se dodeljuje v skupni evropski valuti 
(EUR).

3. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto fi-
nančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati 
sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja 
pogodbenega razmerja.

4. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 
10.000,00 EUR.

5. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do sklada 
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premo-
ženja sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada 
na dan 31. 12. 2013 znaša 96.706.286,34 EUR.

6. Upravičenec mora zagotoviti razliko med do-
deljenim posojilom in dejansko pogodbeno vrednostjo 
projekta.

7. Posojilni pogoji

Višina posojila  
(v EUR) Obrestna mera

min. 10.000,00
maks. 100.000,00 

veljavna referenčna obrestna 
mera za izračun državnih po-
moči* + 1,00 % letno

* Referenčna obrestna mera za izračun državne pomoči na 
dan 1. 9. 2014 znaša 1,53 %.

– Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči.
– Upravičenec vrne posojilo 8 dni po vsakokratnem 

prejemu evropskih sredstev, vendar najkasneje 3 leta po 
podpisu pogodbe.

– Obresti se mesečno plačujejo.
4.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodeli-

tve posojila. Stroški sklepanja pogodbe, zapisa pogodbe 
v notarski obliki, zavarovanja posojila in vodenja poso-
jila bremenijo upravičenca in so opredeljeni v povabilu 
k oddaji vloge.

2. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi po-
sojila, bo sklenil posojilno pogodbo v obliki notarskega 
zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.

3. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo po pre-
jemu evropskih sredstev leta 8 dni po vsakokratnem 
prejemu nakazal skladu za delno ali celotno poplačilo 
posojila sklada.

4. Upravičenec posojilo zavaruje z menicami. Pred 
sklepanjem pogodbe mora upravičenec v skladu z na-
vodili iz odločbe o dodelitvi posojila posredovati 5 bianco 
podpisanih menic, skupaj s 5imi meničnimi izjavami 
s pooblastili za izpolnitev.

5. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od vročitve 
odločbe o dodelitvi posojila. Rok se ne podaljšuje.

6. Če upravičenec, ki mu je bilo posojilo dodeljeno, 
ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se 
bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve 
posojila in od sklenitve pogodbe.

4.5 Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe v notarski 

obliki in ureditvi zavarovanja, in sicer z nakazilom poso-
jila s strani sklada na račun upravičenca.

2. Vsi predloženi dokumenti morajo biti podpisani 
s strani odgovorne osebe.

3. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 30 dni 
od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu 

lahko sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta 
rok 1 krat za največ 45 dni tudi podaljša.

4. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na 
dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za 
črpanje posojila, se bo upoštevalo, da je enostransko 
odstopil od dodeljenega posojila.

4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Upravičenec mora o poteku projekta skladu po-

ročati najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta 
in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo 
o projektu.

2. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zago-
tovil primeren prostor za namestitev oznake sklada, pri 
čemer lahko, po predhodnem soglasju sklada, na svoje 
stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugač-
nih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad obvestil 
o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. 
v člankih, na tiskovnih konferencah…) podal informacijo 
o sodelovanju sklada pri projektu.

3. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo do-
deljeno posojilo porabil skladno z namenom njegove 
dodelitve.

4. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogo-
čil nadzor nad porabo posojila tako, da bo vsak čas mo-
žna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne 
knjige in listine, ki se nanašajo na projekt.

5. Upravičenec bo omogočil skladu pregled pro-
jekta.

6. Če posojilo ne bo porabljeno za namene, za ka-
tere je bilo dodeljeno, ali bo predmet projekta odtujen, ali 
bo posojilo dodeljeno na podlagi neresničnih podatkov, 
ima sklad pravico odpovedati pogodbo in zahtevati takoj-
šnje vračilo posojila v enkratnem znesku, s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva na-
kazila do dneva vračila, v skladu z Zakonom o predpisani 
obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07).

7. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca, 
na njegove stroške ali na stroške sklada, zahteva do-
datno dokumentacijo, kot je npr. izdelava strokovnega 
mnenja o projektu.

8. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano 
prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do roka, ki je 
določen v pogodbi o sofinanciranju projekta. Rok za za-
ključek projekta se opredeli v odločbi in pogodbi. Skrajni 
rok zaključka projekta je v skladu z rokom, določenim 
v pogodbi o odobritvi evropskih sredstev.

5. Vsebina vloge
1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe 

podpisan in žigosan Prijavni obrazec PF.
2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec po-

godbe.
3. Izpisek iz sodnega registra, dokazilo o registraciji 

vlagatelja.
4. Sklep/odločba oziroma dokument o odobrenih 

evropskih sredstvih.
5. Pogodba o odobrenih evropskih sredstvih.
6. Kolikor sklad iz javno dostopnih evidenc za vla-

gatelja ne bo uspel pridobiti podatkov iz Izkaza poslov-
nega izida od 1.1. do 31. 12. 2013 (Letno poročilo za leto 
2013) ali bodo pridobljeni podatki nepopolni ali neustre-
zni, bo lete moral predložiti vlagatelj sam.

7. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih ob-
veznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajev-
no pristojna Finančna uprava, ki ni starejše od meseca 
dni od dneva oddaje vloge na razpis.

6. Merila za ocenjevanje
1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk, 

in sicer po naslednjih kriterijih in podkriterijih:
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– Koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja za 
leto 2014 – 30 točk:

– Koeficient 0,80 ali manj – 30 točk
– Koeficient 0,81 – 0,85 – 27 točk
– Koeficient 0,86 – 0,90 – 24 točk
– Koeficient 0,91 – 0,95 – 21 točk
– Koeficient 0,96 – 1,00 – 18 točk
– Koeficient 1,01 – 1,05 – 15 točk
– Koeficient 1,06 – 1,10 – 12 točk
– Koeficient 1,11 – 1,15 – 9 točk
– Koeficient 1,16 – 1,20 – 6 točk
– Koeficient 1,21 in več – 3 točke

– Število sodelujočih partnerjev pri projektu z odo-
brenimi evropskimi sredstvi – 30 točk:

– Nad 5 partnerjev – 30 točk
– Dva do štiri sodelujočih partnerjev – 20 točk
– En partner (vlagatelj) – 15 točk

– Višina celotnih prihodkov vlagatelja v letu 2013 
v EUR – 40 točk:

– nad 1.000.000,00 EUR – 40 točk
– od 500.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR – 

30 točk
– od 250.000,00 EUR do 500.000,00 EUR – 

20 točk
– pod 250.000,00 EUR – 15 točk

2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk.
7. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi 

pogoji poslovanja sklada.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in 

obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje 
direktor sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru 
upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz posamezne 
vloge so uradna tajnost.

3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispe-
le. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po izteku 
roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno.

4. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo 
zavržene in jih sklad ne bo obravnaval ter jih bo vrnil 
vlagateljem.

5. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje 
vseh ustreznih sestavin, zahtevanih v tem javnem raz-
pisu in v priloženi razpisni dokumentaciji.

6. Ob ugotovitvi nepopolnosti vloge bo komisija 
vlagatelja v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala 
k dopolnitvi.

7. Vloge, ki jih vlagatelj v roku 8 dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev ne bo dopolnil, bodo kot ne-
popolne zavržene.

8. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene 
in jih bo sklad vrnil vlagateljem.

9. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 
bodo kot neutemeljene zavrnjene.

10. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih 
zapadlih neplačanih obveznosti do države in sklada, 
bodo zavržene.

11. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril za oce-
njevanje poglavja 6. ne bodo dosegle skupno najmanj 
40 točk, se bodo kot neutemeljene zavrnile.

12. Komisija bo enakovredno obravnavala vse po-
polne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo 
dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge prido-
bijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. 
Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila 
v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financi-
rane bodo vloge z največjim številom točk do porabe 
razpisanih sredstev.

13. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki 
izpolnjujejo kriterije za dodelitev več, kot je na razpolago 
sredstev in v primeru, da bosta dva ali več projekta pri 
ocenjevanju dosegla isto število točk, bo komisija obliko-
vala prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev posojil 
po naslednjem vrstnem redu meril:

1. koeficient razvitosti občine sedeža vlagatelja 
za leto 2014 in

2. višina celotnih prihodkov vlagatelja v letu 
2013.

V primeru, da bi zadnje uvrščene vloge tudi po teh 
merilih dosegle enako število točk, bo prednost imela 
vloga, ki je bila oddana prva, pri čemer se upošteva 
datum in ura oddaje, priporočeno po pošti ali osebno na 
sedežu sklada.

14. Komisija bo v primeru t.i. ostanka sredstev, kot 
je opisano v predhodni točki, predlagala dodelitev posojil 
vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v višini upra-
vičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih 
sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, 
razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato 
je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR).

15. Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščene v priori-
tetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se 
bodo kot neutemeljene zavrgle.

16. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja 
že dodeljenega posojila se posojilo dodeli naslednjemu 
upravičencu/cem glede na zbrano število točk, vendar 
le na osnovi vloženih odstopov do konca meseca janu-
arja 2015.

7.2 Obvestilo o dodelitvi posojila
1. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obve-

ščeni z odločbo o dodelitvi posojila, praviloma v roku do 
45 dni od datuma odpiranja vlog.

2. Na podlagi predloga komisije o dodelitvi posojila 
odloči direktor sklada.

3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi na-
vodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in 
potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

4. Zoper odločbo o dodelitvi posojila je možna 
pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi 
odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje 
vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica

 Ob3406/14

Drugi javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za komercialne 

kredite, v okviru programa spodbujanja 
konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

1.1. Izvajalec javnega razpisa: izvajalec javnega 
razpisa za subvencioniranje obrestne mere za komer-
cialne kredite v okviru Programa spodbujanja konku-
renčnosti Maribora s širšo okolico (v nadaljevanju: javni 
razpis) je Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška 
c. 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju MRA).

1.2. Pravna podlaga javnega razpisa: javni razpis je 
objavljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSRR2, Uradni list RS, št. 20/11 
in 57/12), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZI-
PRS1314A in 101/13), Proračuna Republike Slovenije 
za leto 2014 (DP2014, Uradni list RS, št. 104/12 in 
102/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 
(DP2015, Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrše-
vanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 
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2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13 in 9/14 
– ZRTVS1A), Uredbe o postopku, merilih in načinih 
dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih pro-
gramov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), 
Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 
o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z no-
tranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
(Uradni list EU L 187/1, 26. 6. 2014), Uredbe Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske uni-
je pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 
2013), Sklepa o dodatnih začasnih ukrepih razvojne 
podpore za problemsko območje z visoko brezposel-
nostjo Maribor s širšo okolico (Uradni list RS, št. 53/13) 
in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora 
s širšo okolico v obdobju 20132018 (sklep Vlade RS 
št. 302001/2013/4 z dne 10. 10. 2013).

1.3. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet razpisa je subvencioniranje obrestne mere 

za obstoječe kredite mikro, malih in srednje velikih go-
spodarskih družb, samostojnih podjetnikov ter zadrug 
(v nadaljevanju: gospodarskih sub jektov). Za določanje 
velikosti gospodarskih sub jektov se smiselno upoštevajo 
določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, 
z dne 17. 6. 2014, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Subvencija predstavlja do 50 % skupne obrestne 
mere za kredite, ki v času izvajanja tega razpisa še niso 
zapadli. Upravičenci bodo subvencijo obrestne mere 
lahko koristili za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014, 
oziroma do porabe sredstev namenjenih za subvenci-
oniranje.

Skupni znesek namenjen za subvencioniranje obre-
stne mere je 1.507.459,31 EUR.

Razpis je namenjen gospodarskim sub jektom, ki 
delujejo na območju občin Kungota, Hoče – Slivnica, 
Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob 
Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v 
nadaljevanju: upravičeno območje).

1.3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Javni razpis je namenjen reševanju problema po-

večevanja stroškov financiranja, s katerim se srečujejo 
manjša podjetja v upravičenem območju. Namenjen je 
premostitvi bančnega krča s ciljem preprečiti finančno iz-
ključenost predvsem mikro in malih podjetij. Pričakovani 
ugodni učinki bodo vplivali na ohranitev delovnih mest 
v obstoječih podjetjih, povečanje zaposlenosti in zni-
žanje stopnje brezposelnosti v upravičenem območju.

1.4. Upravičeni prijavitelji in upravičeni krediti
1.4.1. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter 
zadruge, ki imajo sedež ali dejavnost v upravičenem 
območju in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis 
vsaj 6 mesecev registrirani po Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. 
US: UI165/0810, Up1772/0814, Up379/098, 33/11, 
91/11, 100/11 Skl. US: UI311/115, 32/12, 57/12, 44/13 
Odl. US: UI311/1116 in 82/13) oziroma po Zakonu 
o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) in imajo na dan 
oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež 
podjetja ali njegov del (obrat, podružnica, ipd) na upravi-
čenem območju. Kolikor navedeni gospodarski sub jekti 
v upravičenem območju izvajajo samo dejavnost v obliki 
obrata, poslovne enote, predstavništva, podružnice ali 
podobno (v nadaljevanju: poslovna enota), se lahko na 
razpis prijavijo samo pod pogojem, da v poslovni enoti 
zaposlujejo delavce.

Ne glede na določila prvega odstavka tega poglavja 
do nepovratnih sredstev niso upravičeni prijavitelji, ki:

a) so javna podjetja v občinski ali državni lasti,
b) poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na po-

dročju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni 
ureditvi trgov za ribiške pro izvode in pro izvode iz ribo-
gojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000, str. 22),

c) delujejo na področju pridelave kmetijskih pridel-
kov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih 
skupnosti in pro izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo 
mleko in mlečne pro izvode, ter pro izvode, ki ustrezajo 
kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke,

d) ki delujejo na področju predelave in trženja kme-
tijskih pro izvodov kadar je:

– znesek pomoči določen na podlagi cene ali koli-
čine kmetijskih pro izvodov, ki so kupljeni od primarnih 
pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce,

e) ki poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na po-
dročju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za 
premogovništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 2002, str. 1),

f) z osebnim delom samostojno opravljajo umetni-
ško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost 
na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane 
v register samostojnih dejavnosti, če je tak register pred-
pisan,

g) opravljajo duhovniško oziroma drugo versko 
službo,

h) opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost 
v skladu z zakonom,

i) ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine,
j) opravljajo glavno dejavnost, razvrščeno v na-

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

– K  Finančne in zavarovalniške dejavnosti
– L  Poslovanje z nepremičninami
– Q  Zdravstvo in socialno varstvo
– R 92 Prirejanje iger na srečo
k) so v stečajnem postopku, postopku prisilne po-

ravnave, likvidacije ali izbrisa brez likvidacije,
l) so v težavah, prejemajo in tudi so v postopku 

pridobivanja državne pomoči za podjetja v težavah 
(Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje go-
spodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 
– UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13, Smernice Skupno-
sti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah (UL C 224 z dne 1. 10. 2004). Mala 
in srednje velika podjetja, ki delujejo manj kot tri leta 
od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah 
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reše-
vanje in prestrukturiranje podjetij v težavah razen, če 
izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, 
ki urejajo finančno poslovanje podjetij,

m) so v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto 
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo 
s skupnim trgom EU.

n) so insolventni glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 63/13 – UPB7 in 100/13),

o) imajo neporavnane zapadle obveznosti do Re-
publike Slovenije,

p) jim je bila podana prepoved poslovanja v obsegu, 
kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečeva-
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nju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2 in 81/13 
Odl. US: UI81/1112),

q) so navedeni na seznamu podjetij na podlagi 
Sklepa o objavi seznama poslovnih sub jektov, (Uradni 
list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi na podla-
gi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; 
Uradni list RS, št. 2/04) ne smejo poslovati naročniki iz 
prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor.

r) dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 47/09 Odl. US: 
UI54/0632 (48/09 – popr.), 19/10, 77/11 in 108/12 
– ZISE) je/so vpleten/i v postopke pranja denarja in 
financiranja terorizma.

Na razpis se ne morejo prijaviti tudi prijavitelji:
a) ki so neposredno ali posredno z več kot 25 % 

udeleženi v kapitalski družbi, ki je javno objavljena na 
seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu ne-
plačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,

b) v katerem je član poslovodstva neposredno ali 
posredno z več kot 25 % udeležen v kapitalski družbi, 
ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev ob-
računov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki 
ureja davčni postopek,

c) v katerem je član poslovodstva hkrati tudi sa-
mostojni podjetnik, ki je javno objavljen na seznamu 
nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na 
podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

Zgornje omejitve prenehajo, ko davčni organ za 
osebe, ki so bile objavljene na zadnjem seznamu ne-
predlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda 
potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri 
je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 od-
stotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih 
zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpol-
njene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo obračuna 
davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila 
plače. Potrdilo ne sme biti starejše od dneva objave za-
dnjega seznama iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega 
člena. Ne glede na prejšnji stavek potrdilo ne sme biti 
starejše od 15 dni.

Krediti prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navede-
nih pogojev, niso upravičeni do subvencioniranja obre-
stne mere.

1.4.2. Upravičeni krediti
Krediti, ki bodo predmet subvencioniranja obrestne 

mere, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– odobreni morajo biti s strani finančnih institucij 

– bank in hranilnic, ki imajo po Zakonu o bančništvu 
(Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo) 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vza-
jemno priznanih in dodatnih finančnih storitev, oziroma 
kreditnih institucij, ki so v državi članici EU upravičene 
opravljati vse oziroma posamezne vzajemno priznane 
finančne storitve iz Priloge I (Seznam dejavnosti, za ka-
tere velja vzajemno priznavanje) k Direktivi 2006/48/ES, 
in lahko te storitve opravljajo tudi na območju Republike 
Slovenije bodisi preko podružnice bodisi neposredno,

– v času do roka za oddajo vlog ne smejo zapasti, 
vendar so lahko odobreni tudi pred 1. 1. 2013. Zapadlost 
kredita predstavlja končni plačilni rok, ko je potrebno po-
ravnati preostanek glavnice in preostale obresti,

– kolikor je predmetu oziroma namenu financiranja 
z upravičenim kreditom možno opredeliti lokacijo, se 
mora ta nahajati v upravičenem območju, predmet ozi-
roma namen pa se ne sme nanašati na izvajanje dejav-
nosti, ki niso dovoljene v poglavju upravičeni prijavitelji,

– kreditojemalec ima po kreditu poravnane vse ob-
veznosti, ki izhajajo iz kredita

– krediti, ki so jih prijavitelji prijavili na prvi javni raz-
pis za subvencioniranje obrestne mere, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 61 z dne 8. 8. 2014, pa z njimi 
niso uspeli.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja z neko-
mercialnimi krediti oziroma krediti, ki so jih prejeli pod 
ugodnejšimi pogoji pri drugih nacionalnih, regijskih ali 
lokalnih institucijah in imajo značaj državne pomoči.

Prijavitelj lahko kandidira na razpis z največ tremi 
krediti.

1.4.3. Neupravičeni krediti
Krediti, ki ne morejo biti predmet subvencioniranja 

obrestne mere so:
– krediti, ki imajo značaj državne pomoči,
– krediti, ki so porabljeni za financiranje nakupa 

delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s strani 
članov organov vodenja ali nadzora teh gospodarskih 
družb in z njimi povezanih oseb,

– lombardni krediti na osnovi zastave vrednostnih 
papirjev, vezanih depozitov, deviznih certifikatov in po-
dobnih finančnih instrumentov,

– krediti, ki so bili porabljeni kot posojila drugim 
podjetjem,

– premostitveni krediti, namenjeni zagotavljanju 
likvidnostnih potreb brez predčasne razvezave sred-
stev v depozitnih razmerjih ali drugih finančnih instru-
mentih,

– krediti, ki so bili porabljeni za nakup lastnega 
poslovnega deleža oziroma lastnih delnic gospodarske 
družbe,

– krediti, ki so bili porabljeni za nakup nepremičnin 
in gradbena dela pri stavbah, ki so na podlagi Uredbe 
o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in 
o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, 
št. 33/03) po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC_SI), 
uvrščene pod šifro 11 – Stanovanjske stavbe,

– krediti, ki so bili porabljeni za nakup zemljišč z na-
menom stanovanjske gradnje,

– krediti, ki so bili porabljeni za nabavo vozil za 
prevoz tovora,

– krediti, ki so bili porabljeni za nakup osebnih vozil, 
plovil in orožja,

– krediti, ki so bili porabljeni kot posojila fizičnim 
osebam.

Na razpis podjetja ne morejo prijaviti drugih oblik 
financiranja poslovanja kot so npr. leasing, odkup ter-
jatev, factoring.

1.5. Višina subvencije
Posamezen upravičenec bo prejel subvencijo v vi-

šini največ 50 % obrestne mere za upravičen kredit, do-
ločene med kreditodajalcem in upravičencem. Najnižji 
znesek subvencije je 2.000 evrov. Za subvencijo obre-
stne mere lahko posamezni upravičenec pridobi največ 
35.000 evrov za vse kredite skupaj, ki bodo odgovarjali 
razpisnim pogojem. Kolikor bodo prijavitelju dodeljena 
sredstva že v prvem javnem razpisu za subvencioniranje 
obrestne mere, se najvišji možni znesek subvencije zni-
ža za že dobljeno subvencijo po prvem javnem razpisu.

Predmet subvencije bodo obresti, obračunane in 
plačane za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014. Obresti 
morajo biti plačane do oddaje vloge za razpis.

Na osnovi pravilno izstavljenega zahtevka za sub-
vencioniranje, bodo izplačana nepovratna sredstva naj-
več v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upra-
vičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi 
navedb v vlogi na razpis.

1.6. Pravila državnih pomoči
Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije 

(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
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členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske uni-
je pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 
2013). Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu pod-
jetju (končnemu prejemniku/upravičencu) na podlagi 
pravila »de minimis«, ne sme presegati 200.000,00 EUR 
v obdobju treh proračunskih let od zadnjega prejema ta-
kšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za 
prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni 
znesek se zniža na 100.000,00 EUR za podjetja, ki de-
lujejo v cestnoprometnem sektorju.

Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

(a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja;

(b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

(c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z na-
vedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni po-
godbi ali statutu;

(d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do 
(d) preko enega ali več drugih podjetij ali fizičnih oseb, 
prav tako veljajo za enotno podjetje.

Upoštevanje kumulacije državne pomoči
– pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno 

pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno 
pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se 
s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost po-
moči ali znesek pomoči,

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 
360/2012,

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba 
Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomo-
čjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredba-
mi de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 
100.000 EUR).

Pomoči de minimis po tem razpisu se lahko dodelijo 
pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni pre-
seženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev 
poda pisno izjavo o:

– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,

– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odo-
breni in še ne izplačani de minimis pomoči, – drugih že 
prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene 
stroške,

– o povezanih družbah ter o združitvi ali razdelitvi 
podjetij.

MRA bo prejemnika pomoči pisno obvestila:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis 

v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 
decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Ura-
dni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku de minimis pomoči.
Višina pomoči po tem razpisu je enaka višini sub-

vencije, ki jo pridobi prijavitelj.
MRA bo hranil evidence o individualni pomoči de 

minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.

1.7. Obdobje upravičenosti
Upravičeni stroški so tisti stroški obresti, ki so obra-

čunani za upravičen kredit za obdobje od 1. 1. 2013 do 
30. 6. 2014 in bili plačani do dneva oddaje vloge.

1.8. Upravičeni stroški obresti
1.8.1. Splošno
1. Stroški obresti so upravičeni:
– če so obračunani za upravičen kredit;
– če se glasijo na prijavitelja in se sklicujejo na 

upravičen kredit,
– če ne presegajo meje intenzivnosti državnih po-

moči,
– če so podprti z dokazili o rabi kredita – listinami, 

ki se glasijo na prijavitelja,
– če nastanejo v obdobju upravičenosti,
– če so v celoti plačani in je plačilo podprto z do-

kazili.
2. Upravičeni stroški obresti po tem javnem razpi-

su so:
– stroški obresti obračunane na osnovi skupne 

obrestne mere kredita.
3. Kolikor je upravičeni kredit v tuji valuti, se kot 

osnova za izračun upravičenih stroškov obresti upora-
blja referenčni tečaj tuje valute na dan plačila obresti, 
ne glede na dejanski nakupni tečaj po katerem je prija-
vitelj morebiti kupil tujo valuto. Kot referenčni tečaj tuje 
valute se uporablja tečajnica, ki jo objavlja Evropska 
centralna banka.

Stroške prijavitelj vrednostno podrobno opredeli 
v razpisnem obrazcu št. 2, Potrdilo kreditodajalca o ob-
računanih in plačanih obrestih.

1.9. Neupravičeni stroški obresti
Neupravičeni stroški po tem razpisu so vsi stroški, 

ki niso navedeni v poglavju 1.8., posebej opozarjamo, 
da so neupravičeni naslednji stroški:

– stroški odobritve upravičenega kredita,
– stroški vodenja upravičenega kredita,
– stroški zavarovanja upravičenega kredita,
– stroški plačilnega prometa,
– zamudne obresti,
– tečajne razlike, kolikor je upravičen kredit odo-

bren v tuji valuti ali z valutno klavzulo,
– stroški zavarovanja valutnega oziroma obrestne-

ga tveganja,
– obresti ali nadomestila za nekoriščen del kredita,
– drugi stroški, ki jih posojilodajalec obračunava 

v skladu s kreditno pogodbo.
1.10. Način prijave in razpisni roki
1. Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na na-

slov, Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 
2000 Maribor, je 26. 9. 2014, do 14. ure. Merilo za pravo-
časno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, 
ki ne sme biti kasnejši od datuma in ure roka za predlo-
žitev vlog. V primeru osebne predložitve vloge pa datum 
in ura vpisana na potrdilu MRA o prejemu pošiljke.

2. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z na-
vodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis 
in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji 
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vlo-
ga – Subvencija obrestne mere« in s polnim nazivom in 
naslovom prijavitelja.

3. Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pra-
vilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Opre-
ma ovojnice), ki ga lahko izpolnjenega v skladu z na-
vodili nalepite na sprednjo stran ovojnice (glej oprema 
ovojnice).

Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku. 
Kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, ra
čuni …) v tujem jeziku, lahko razpisna komisija zahte-
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va slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da 
jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko 
MRA dodatno zahteva overjen prevod. Vsi prevodi so 
strošek prijavitelja.

4. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma 
bodo oddane na navedeni naslov kasneje od predpisa-
nega datuma oziroma ure, bodo s sklepom zavržene in 
vrnjene prijavitelju.

5. Če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo nave-
den, bo strokovna komisija ovojnico odprla, s sklepom 
vlogo zavrgla in jo vrnila prijavitelju, če bo iz vsebine 
mogoče ugotoviti njegov naziv in naslov.

6. V primeru osebne dostave, bodo vloge razvršče-
ne po zaporedni številki vloge v zadevi, ne glede na to, 
če bo ista oseba dostavila več vlog različnih prijaviteljev 
istočasno.

1.11. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1.Besedilo javnega razpisa, navodila za izdelavo 

popolne vloge in merila za ocenjevanje vlog z naslednji-
mi razpisnimi obrazci

– Razpisni obrazec št. 1: Prijavni list za pridobitev 
subvencije za komercialne kredite, v okviru programa 
spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico

– Razpisni obrazec št. 2: Potrdilo kreditodajalca 
o obračunanih in plačanih obrestih

– Razpisni obrazec št. 3: Potrdilo kreditodajalca, 
o poravnanih obveznostih iz kredita

– Razpisni obrazec št. 4: Izjava o prejeti višini dr-
žavne pomoči iz drugih javnih virov

– Razpisni obrazec št. 5: Izjava, da so vse kopije 
priloženih dokumentov enake originalu

– Razpisni obrazec št. 6: Izjava o strinjanju z raz-
pisnimi pogoji

2. Vzorec pogodbe z naslednjimi prilogami:
– Zahtevek za sofinanciranje (Priloga pogodbi 

št. 1),
– Izjava o odvajanju dohodnine (Priloga pogodbi 

št. 2),
– Izjava o skupni prejeti državni pomoči in izpolnje-

vanju razpisnih pogojev (Priloga pogodbi št. 3).
3. Oprema ovojnice – vzorec
Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko 

prijavitelji prevzamejo brez plačila na spletni strani MRA: 
www.mra.si/subvencioniranjeobrestnemere/.

Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni 
strani MRA.

Odgovorjena bodo le vprašanja poslana pisno na 
elektronski naslov: razpis.ukrepi@mra.si oziroma odda-
na preko spletne strani MRA, najkasneje do 22. 9. 2014, 
do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 
24. 9. 2014 do 16. ure.

Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopol-
nitev razpisne dokumentacije.

1.12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo predvidoma 29. 9. 2014.
Odpiranje vlog bo na sedežu MRA v Mariboru in ne 

bo javno. Vse pravočasno prispele pravilno opremljene 
vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila 
strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje direktor 
MRA.

Prepozno prispele ali nepravilno opremljene vloge 
bodo zavržene.

1.13. Zaupna narava dokumentacije
Vsi podatki iz vloge, ki je prispela na javni razpis, 

so javni, razen tisti, ki jih prijavitelj posebej označi kot 
poslovno skrivnost.

Kot poslovno skrivnost lahko prijavitelj označi posa-
mezen podatek oziroma del vloge.

Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno 
vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih 
javnega razpisa.

Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo po-
datke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za 
namene ocenjevanja.

1.14. Dopolnitev vlog
1. Strokovna komisija bo v roku osmih dni od 

zaključka odpiranja vlog pisno pozvala tiste prijavitelje, 
katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za 
dopolnitev vlog bo določila komisija (največ 15 dni).

2. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih 
elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na 
drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preo-
stale vloge, ki jih je MRA prejela v postopku dodelitve 
sredstev.

3. Na glede na prejšnjo točko sme izključno prijavi-
telj ob pisnem soglasju MRA popraviti očitne računske 
napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog.

4. Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za 
dopolnitev, bo zavržena.

5. Strokovna komisija lahko po dopolnitvi vloge, 
kolikor je to časovno še izvedljivo, pozove prijavitelja še 
k pojasnilu eventualnih nejasnosti v vlogi.

1.15. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev in zahtev raz-

pisa in razpisne dokumentacije in niso v skladu s pred-
metom, namenom in cilji razpisa, se zavrnejo. Če se to 
ugotovi po izdaji sklepa o subvencioniranju, se pogodba 
ne podpiše, sklep pa se razveljavi. Po podpisu pogodbe 
je to razlog za odstop od pogodbe in zahtevo za vrnitev 
sredstev.

Izpolnjevanje pogojev in meril mora izhajati iz celo-
tne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz javnih 
evidenc.

Vloga se med drugim zavrne tudi, če:
1. prijavitelj prosi za sredstva, ki niso namenjena 

subvencioniranju obrestne mere,
2. so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna 

sredstva za isti namen,
3. je prijavitelj kandidiral na javni razpis z več kakor 

eno vlogo,
4. prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, 

iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način 
izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični,

5. prijavitelj predvideva nepovratna sredstva, s ka-
terim bi bila presežena intenzivnost državnih pomoči,

6. so podatki v vlogi neskladni.
1.16. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge se bodo ocenjevale na podlagi analize pre-

teklega poslovanja in zaposlovanja, vrste upravičenega 
kredita in dejavnosti, v kateri posluje podjetje. Merila za 
ocenjevanje vlog bodo podrobneje opredeljena v Raz-
pisni dokumentaciji, v Navodilu prijaviteljem za izdelavo 
vloge na javni razpis in merila za ocenjevanje vlog. Vlo-
ge se bodo ocenjevale po naslednjih kriterijih:

– Bonitetna ocena
– Zaposlovanje
– Dodana vrednost na zaposlenega
– Delež dolgov v financiranju
– Velikost prijavitelja
– Socialno podjetništvo
– Konkurenčna prednost
– Vrsta posameznega upravičenega kredita
1.17. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obve-

ščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. 
V primeru odobritve subvencije bo prijavitelj prejel sklep, 
ki bo vseboval naslednje podatke:
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– doseženo število točk,
– navedbo kreditov prijavitelja, ki izpolnjujejo razpi-

sne pogoje – upravičenih kreditov,
– znesek upravičenih stroškov obresti, ki so osnova 

za subvencioniranje,
– višino odobrene subvencije.
1.18. Varovanje poslovnih skrivnosti
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 

so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prija-
vitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji 
morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, 
v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se 
lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more 
pa se nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne 
za oceno vloge po merilih javnega razpisa.

Rezultati javnega razpisa so informativnega javne-
ga značaja in bodo objavljeni.

1.19. Pravno sredstvo
Zoper sklep MRA pritožba ni dovoljena. Zoper sklep 

je možen upravni spor.
1.20. Obveznosti prejemnika sredstev
Prejemnik sredstev je dolžan MRA pred dodelitvijo 

sredstev dostaviti pisno izjavo o morebitnih že prejetih 
de minimis pomočeh (vključno z navedbo pri katerih 
dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju 
prejemnik še kandidiral za de minimis pomoč) in drugih 
že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene 
stroške).

Prejemnik sredstev mora MRA oziroma s strani 
MRA pooblaščenim osebam, omogočiti preverjanje na-
menskosti kreditov, katerih obrestna mera se subvenci-
onira ter drugi nadzor in spremljanje izvajanja pogodbe.

Prejemnik sredstev mora MRA obvestiti o vseh na-
meravanih statusnih spremembah (spremembah sede-
ža, spremembe v dejavnostih,…).

Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da terjatve do 
MRA ne bo odstopil tretji osebi.

Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko 
odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal ne-
resnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis 
ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za subvencioniranje 
obresti.

1.21. Pogodba
V primeru dodelitve sredstev bodo upravičeni pri-

javitelji pozvani k sklenitvi pogodbe z vsebino kot je 
razvidna iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpi-
sne dokumentacije. Enostransko spreminjanje v pod-
pis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno pome-
ni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, 
da pogodba ni sklenjena.

Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pri-
stopijo k podpisu pogodbe z MRA. Če se v roku osmih 
dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili 
vlogo za pridobitev sredstev.

V primeru, da prejemnik sredstev odstopi od svoje 
zahteve za pridobitev sredstev, mora pisno obvestiti 
MRA, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.

V primeru, da MRA ugotovi, da sredstva niso bila 
uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, 
da so bila porabljena iz katerega drugega neupravičene-
ga razloga ali da so bila sredstva odobrena na podlagi 
neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od 
prejemnika sredstev vračilo sredstev v enkratnem zne-
sku. Prejemnik sredstev bo moral vrniti sredstva s pri-
padajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje 
od dneva nakazila do dneva vračila.

1.22. Osnova za izplačilo sredstev
Osnova za izplačilo sredstev bo s strani MRA potr-

jen zahtevek za sofinanciranje, ki ga izstavi prejemnik 

sredstev, njegova oblika pa je predpisana z razpisno 
dokumentacijo.

Mariborska razvojna agencija p.o.

Št. 3411/20142 Ob3356/14

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve 
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Uradni list RS, 
št. 57/10) v povezavi s Zakonom o divjadi in lovstvu 
(Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl.US in 17/08) Sta-
tuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 25/12) objavlja Občina Majšperk (v nadaljevanju: 
občina), Majšperk 39, 2322 Majšperk

javni razpis
za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega 

gospodarjenja z divjadjo
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivno-

sti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukre-
pov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrže-
vanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za 
malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega 
drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, 
solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih 
loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želi-
mo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajno-
stnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem.

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi 
s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in 
zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska dru-

žina,
– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za 

trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži 
v občini,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvi-
dacijskem postopku,

– ima poravnane davke, prispevke in druge obve-
zne dajatve državi in občini.

3. Merila za dodelitev sredstev
Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev gle-

de na lovno površino lovišča, ki leži v občini. V primeru, 
da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enako-
merno porazdeli med izbrane vlagatelje.

4. Višina sredstev: višina sredstev je 1.443,05 EUR.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-

stva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi po-
rabljena.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za vlogo na javni razpis 

za sofinanciranje aktivnosti za trajnostno gospodarjenje 
z divjadjo vsebuje:

– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– postopek za izbor prejemnika,
– vzorec pogodbe,
– navodila vlagateljem za izpolnjevanje obrazcev,
– obrazce:

– obrazec – Prijava na razpis,
– obrazec – Izjava vlagatelja o izpolnjevanju po-

gojev.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno doku-

mentacijo.
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Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od 
dneva objave tega javnega razpisa do zaključka tega 
javnega razpisa, na spletnih straneh Občine Majšperk 
in v vložišču občine.

7. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis
Vlagatelji lahko vloge oddajo po pošti kot priporo-

čeno pošiljko na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 39, 
2322 Majšperk ali jo osebno vložijo v vložišču občine in 
sicer najkasneje do vključno 10. 10. 2014 (velja datum 
poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice ali prednji stra-
ni levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagate-
lja. Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno 
navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice:

– Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Sofinancira-
nje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo;

– Ime lovišča, na katerega se vloga nanaša.
Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo 

zavržene.
8. Čas in kraj odpiranja prispelih vlog: odpiranje 

vlog bo vodila komisija imenovana s strani županje, dne 
13. 10. 2014 ob 11. uri v prostorih Občine Majšperk, 
Majšperk 39, 2322 Majšperk. Odpiranje vlog ni javno.

9. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o iz-
idu razpisa

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki tega besedila 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 

pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in raz-
pisne dokumentacij.

10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani obči-
ne, www.majsperk.si. ali pa jo v tem roku zainteresirani 
dvignejo vsak delovni dan, v času uradnih ur občinske 
uprave Občine Majšperk.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom do-
bijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan oziroma 
e-pošti.

Občina Majšperk

Št. 478176/2014141/31 Ob3357/14

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, 75/12, 47/13 in 50/14), Uredbo o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), na pod-
lagi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Kranj za leto 2014, sprejetega na 29. seji 
Sveta Mestne občine Kranj dne 18. 12. 2013, dopolnje-
nega na 30. seji dne 29. 1. 2014, na 31. seji dne 26. 2. 
2014, na 33. seji dne 23. 4. 2014, na 34. seji, dne 21. 5. 
2014 in na 35. seji dne 18. 6. 2014 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 20.300,00 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 23.100,00 EUR.

Vse stroške postopka, davek na promet nepremič-
nin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.

3. 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.

4. Nepremičnina – poslovni prostor, v kleti večsta-
novanjske poslovne stavbe, na naslovu Oldhamska 
cesta 14a, 4000 Kranj, skupaj s pripadajočim delom 
na splošnih skupnih delih stavbe in skupaj s pripa-
dajočim deležem zemljišča, na katerem stoji stavba, 
parcelna številka zemljišča 955/24, k.o. 2100 – Kranj, 
ID znak: 210022294, v izmeri 24,69 m2 za izklicno 
ceno 14.100,00 EUR. Vse stroške postopka, davek 
na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe, 
nosi kupec.

5. Nepremičnina – poslovni prostor v kleti objekta 
na naslovu Koroška cesta 29, 4000 Kranj, skupaj s pri-
padajočim delom na splošnih skupnih delih stavbe in 
skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem 
stoji stavba parcelna številka 321, k.o. 2100 – Kranj, 
v izmeri 132,80 m2, za izklicno ceno 55.100,00 EUR. 
Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in 
vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Poslovni prostor je 
zaseden z uporabnikom, ki ima sklenjeno pogodbo za 
določen čas.

6. Nepremičnina poslovni prostor, v pritličju objekta 
na naslovu Koroška cesta 29, Kranj, skupaj s pripada-
jočim delom na splošnih skupnih delih stavbe in sku-
paj s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem stoji 
stavba parcelna številka 321, k.o. 2100 – Kranj, v izme-
ri 19,29 m2, za izklicno ceno 21.100,00 EUR. Poslovni 
prostor je zaseden z najemnikom, ki ima sklenjeno na-
jemno pogodbo za določen čas.

7. Nepremičninadvosobno stanovanje, stanovanje 
št. 4, v visokem pritličju, neto tlorisne površine 58,79 m2, 
uporabne tlorisne površine 48,53 m2, v objektu na naslo-
vu Zoisova ulica 9, Kranj, skupaj s pripadajočim delom 
na splošnih skupnih delih stavbe in skupaj s pripa-
dajočim deležem zemljišča, na katerem stoji stavba, 
parcelna številka zemljišča 930/16, k.o. Kranj, ID znak: 
21008684, za izklicno ceno 57.900 EUR.

Vse stroške postopka, davek na promet nepremič-
nin in vse stroške iz pogodbe, nosi kupec.

8. Nepremičnina – zemljišče parcelna šte-
vilka 102/5, v izmeri 562 m2, k.o. 2129 –Spodnja Be-
snica za izklicno ceno 36.900,00 EUR (DDV ni vključen 
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v ceno). Vse stroške postopka, davek na promet nepre-
mičnin in vse stroške iz pogodbe, nosi kupec.

Kupec dovoljuje, da se na zemljišču, ki je predmet 
prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj 
za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe pod-
zemne komunalne infrastrukture.

Zemljišče je obremenjeno z najemnim razmerjem, 
ki bo v primeru prodaje odpovedano. Odpovedni rok 
je 3 mesece.

II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega 
razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, 
dne 30. 9. 2014, ob 10. uri v sejni sobi št. 9, 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 
notarju, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z oseb-
nim dokumentom,

– pravne in fizične osebe, ki so na Splošno službo 
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do 
ponedeljka, dne 29. 9. 2014, do 12. ure, dostavile na-
slednje 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 DURSa,

– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, 
stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 
30 dni,

– potrdilo davčnega organa, da ima pravna ose-
ba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke 
in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi,

– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna 
oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba po-
ravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za 
katerega zaprosi najkasneje do torka, dne 23. 9. 2014 
na Uradu za finance Mestne občine Kranj),

– davčno številko in številko računa pravne ose-
be, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe 
z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne 
ustanove,

– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti ne-
premičnine 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 012520100006472, sklic na številko odobritve 
18 75515201000343060009 Mestne občine Kranj, 
z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z ozna-
ko točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma 
premična stvar, za katero se plačuje varščina«,

– seznam dokumentov oziroma potrdil iz te toč-
ke razpisa.

IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene 
z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani 
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predku-
pne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v na-
vedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za 
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne 

podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži 
njegovo varščino.

V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik 
poravnal na račun, št. 012520100006472 Mestne ob-
čine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni 
od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Pla-
čilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena 
sestavina pravnega posla.

VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na 
promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremični-
ne oziroma premične stvari, ter druge morebitne stro-
ške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. 
Nepremičnine se kupujejo po načelu videnokupljeno.

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 povr-
šine 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 
podana višja ponudba,

8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat 

neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-

če 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 doku-
mentacije.

X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predho-
dnega dogovora, na tel. 04/2373163 ali 04/2373158.

XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter osta-
le informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina 
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Splošna služba in bodo 
objavljene na internetni strani, www.kranj.si.

XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogod-
be, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati 
na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina 
Kranj,  Slovenski trg 1, Kranj, Splošna služba, v času 
uradnih ur.

Mestna občina Kranj

Št. 3300003/2014 Ob3366/14

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine 
Sevnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 100/13), Odlo-
ka o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014 
(Uradni list RS, št. 43/14) ter Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini 
Sevnica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni 
list RS, št. 57/07), Občina Sevnica objavlja
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javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Sevnica za leto 2014 – 
štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 

Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica razpi-

suje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ci-
ljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 
2014, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju držav-
nih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) 
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.

III. Ukrep in višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku):
Druge vrste pomoči – Štipendiranje bodočih pre-

vzemnikov kmetij (19. člen).
Višina razpisanih sredstev je 14.280,00 EUR (pro-

računska postavka 19440).
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru ukrepa.
2. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah 

v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, 
mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena 
z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter 
jo hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.

4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sred-
stev za isti namen iz drugih javnih sredstev (sredstva 
Republike Slovenije ali Evropske unije).

5. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi doda-
tnih pogojev in meril, ki so navedeni v besedilu razpisa.

V. Predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Predmet podpore:
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj 

in novih tehnologij kmetijske pro izvodnje ter podporo 
mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč name-
njena izobraževanju rednih dijakov in študentov kmetij-
skih in gozdarskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo po 
končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot 
njeni bodoči prevzemniki.

Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sev-

nica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev v Občini Sevnica,

– upravičenec je lahko le eden iz posameznega 
kmetijskega gospodarstva,

– štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik 
(v primeru ponavljanja letnika, prijavitelj ni upravičen do 
dodelitve sredstev).

Prijavitelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– potrdilo o rednem vpisu v redni izobraževalni pro-

gram,
– kopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma po-

trdilo o opravljenem letniku,
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije 

za predhodno leto,
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencij-

skih obrazcev,
– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo Centra za socialno delo, da prijavitelj ne 

prejema republiške štipendije.
Bruto intenzivnost pomoči:
Štipendija bo na upravičenca znašala do 170 EUR 

mesečno in se bo izplačevala 12 mesecev, torej 

v času trajanja celotnega šolskega/študijskega leta 
2014/2015.

Upravičenci do sredstev:
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI. in 

VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so pred-
videni za naslednike kmetij s sedežem na območju 
Občine Sevnica.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ustreznost vsebine vloge namenu ukrepa,
– prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, ka-

terih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in 
prosilci z nižjimi dohodki na družinskega člana.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do 17. 10. 2014. Prijavitelji morajo 

prijavo oddati najpozneje do vključno 17. 10. 2014 na 
naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporoče-
no pošto najpozneje do 17. 10. 2014 (datum poštnega 
žiga na dan 17. 10. 2014).

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opre-
mljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne 
odpiraj javni razpis – Štipendije«.

Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali ne bodo 
oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavr-
žene.

VII. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana 

Občine Sevnica, bo vloge odprla do 23. 10. 2014 v pro-
storih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.

V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Koli-
kor predlagatelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, 
bo leta izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih 
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navede-
nih v javnem razpisu.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni 
s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev) 
Občine Sevnica najpozneje v roku 30 dni od datuma 
odpiranja prijav.

Prijavitelj lahko zoper sklep vloži pritožbo pri župa-
nu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je 
dokončna. Po pravnomočnosti sklepa se upravičence 
pozove k podpisu pogodbe, s katero se uredijo med-
sebojne obveznosti pogodbenih strank. Pogodba mora 
biti podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu, 
v nasprotnem se šteje, da upravičenec odstopa od vloge 
za pridobitev sredstev.

VIII. Nadzor in sankcije
Upravičenec mora v 30 dneh po izplačilu zadnje šti-

pendije dostaviti potrdilo o uspešno opravljenem letniku. 
V primeru ponavljanja letnika se upravičenec ne more 
prijaviti na naslednji javni razpis oziroma se njegova 
vloga ne obravnava.

Prejemnik mora prejeta sredstva vrniti v celoti s pri-
padajočimi zakonskimi obrestmi, če:

– jih je pridobil na podlagi navedb neresničnih po-
datkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumen-
tacije,

– je za isti namen že prejel sredstva iz kateregakoli 
drugega javnega vira (sredstva Republike Slovenije ali 
Evropske unije),

– ni dostavil potrdila o uspešno opravljenem letniku,
– ni sporočil spremembe, ki vpliva na ohranitev 

statusa dijaka/študenta in s tem pravico do izplačila 
dodeljene štipendije.

V zgoraj navedenih primerih prejemnik izgubi tudi 
pravico do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in pode-
želja v Občini Sevnica za naslednji dve leti.
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IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo 
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumen-
tacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka 
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obci-
nasevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko 
dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine 
Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuz-
mički, pisarna št. 118, tel. 07/8161233, epošta: vla-
sta.kuzmicki@obcinasevnica.si in Marjetki Flisek, pisar-
na št. 102, tel. 07/8161205, epošta: meta.flisek@ob-
cinasevnica.simailto:maja.susteric@obcinasevnica.si, 
vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.

Občina Sevnica

Št. 671132/20141 Ob3368/14

Komisija Mestne občine Ljub ljana za nagrade Mar-
jana Rožanca na podlagi 6. člena Odloka o priznanjih 
Mestne občine Ljub ljana (Uradni list RS, št. 116/08) 
objavlja

javni razpis
za podelitev nagrad Marjana Rožanca  

za področje športa v Mestni občini Ljub ljana  
za leto 2014

Mestne občine Ljub ljana razpisuje nagrade Marjana 
Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljub ljana 
za leto 2014.

Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo prosto-
voljni športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profe-
sionalni delavci v športu in športni novinarji za izjemne 
dosežke v preteklem letu (letu 2013) ali za delo v dalj-
šem obdobju.

Podeljene bodo največ štiri nagrade.
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posa-

mezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče 
oziroma sedež v Mestni občini Ljub ljana.

Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in tele-

fonsko številko pobudnika,
– ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov 

in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za 
nagrado,

– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mne-
nja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

Pobuda za podelitev nagrad mora biti poslana na 
naslov: Mestne občine Ljub ljana, Mestna uprava, Od-
delek za šport, Komisija za nagrade Marjana Rožanca, 
Staničeva 41, SI1000 Ljub ljana, do vključno 1. 11. 2014 
v zaprti kuverti s pripisom »Za razpis MR – Ne odpiraj«.

Slovesna podelitev bo konec novembra 2014 v atri-
ju Mestnega muzeja.

Dodatne informacije lahko dobite na 
tel. 08/2003904 Oddelka za šport Mestne občine Ljub
ljana.

Komisija Mestne občine Ljub ljana  
za nagrade Marjana Rožanca

Št. 610111/20145 Ob3369/14

Na podlagi 74. člena in smiselne uporabe členov 
od 100. do 105. Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 
100/11 – Odl. US in 111/13; v nadaljevanju: Zakon), 
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in jav-
nega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih 
projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nadaljevanju: Pra-
vilnik) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list 

RS, št. 109/02, 25/04, 104/05 in 38/12) ter na podlagi 
51. člena Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) 
Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1 (v nadaljevanju: 
MOL), objavlja

javni ciljni razpis
za izbor programskega upravitelja  

Centra kulture Španski borci v Mostah  
za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019  

(oznaka JPR1-CK Španski borci 2015–2019,  
v nadaljevanju: ciljni razpis)

Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana.

1. Predmet razpisa, cilji razpisa in programski pa-
rametri

1.1. Predmet razpisa
Predmet ciljnega razpisa je izbira programskega 

upravitelja Centra kulture Španski borci v Mostah (v 
nadaljevanju: CK Španski borci) za obdobje od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2019, in opredelitev prireditvenih, pro-
dukcijskovadbenih ter izobraževalnih vsebin s področja 
uprizoritvenih, glasbenih, likovnih, folklornih in drugih 
umetniških praks. Predmet ciljnega razpisa je tudi od-
daja prostorov CK Španski borci v brezplačno uporabo, 
skladno z določbami Zakona.

MOL bo z izbranim predlagateljem sklenil pogodbo 
o sofinanciranju programskega upravljanja za navedeno 
obdobje. Hkrati bo izbranemu predlagatelju dana v brez-
plačno uporabo javna kulturna infrastruktura – prostori 
v CK Španski borci, skladno z določbami Zakona ter 
z obveznostmi plačevanja stroškov, ki iz Zakona izhajajo.

Podatki o prostorih javne kulturne infrastrukture CK 
Španski borci na lokaciji Zaloška 61, Ljub ljana:

– velika dvorana, v izmeri 516 m2 (360 stolov, od 
tega 80 na balkonu);

– mala dvorana, v izmeri 84 m2;
– bralnica, v izmeri 64 m2;
– pisarniški in upravni prostori, v izmeri 135 m2;
– plesni studio, v izmeri 120,75 m2;
– in drugi prostori (avle, hodniki, sanitarije, terasa 

ipd.) v izmeri 642,8 m2.
1.2. Cilji razpisa
MOL bo izbral programskega upravitelja CK Špan-

ski borci ter hkratnega uporabnika prostorov v CK Špan-
ski borci v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji, skla-
dnimi s Strategijo razvoja kulture v MOL 2012–2015:

– opredelitev programske zasnove CK Španski bor-
ci za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019;

– dostopnost kulturnih vsebin za prebivalce MOL 
(zagotovitev najmanj štirideset tisoč obiskovalcev letno);

– produkcija in postprodukcija ter izobraževalni pro-
ces na področju umetniške kulturne dejavnosti (zagoto-
vitev najmanj dvesto javnih prireditev in drugih dogodkov 
letno);

– poudarek na dejavnosti s področja kulturne vzgo-
je ter aktivno sodelovanje z mladimi ustvarjalci bodisi 
kot izobraževanja/usposabljanja ali zaposlitve, ki jim 
pomagajo na začetku njihove karierne poti;

– aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo;
– zagotovitev prostorskih in tehničnih pogojev izva-

jalcem javnih kulturnih programov in kulturnih projektov 
za vadbene, prireditvene in logistične potrebe ter izved-
bo strokovnih izobraževanj (vključitev najmanj petnajst 
podizvajalcev letno v program, od tega vsaj tri izvajalce 
javnih kulturnih programov).

1.3. Programski parametri
Vsakoletna programska shema CK Španski borci 

mora obsegati naslednje minimalne programske deleže:
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– izvedba najmanj dvanajst premiernih produkcij 
letno s področja uprizoritvenih, glasbenih, folklornih in 
drugih umetniških praks;

– izvedba najmanj dvesto javnih prireditev in drugih 
dogodkov letno s področja uprizoritvenih, glasbenih, fol-
klornih in drugih umetniških praks;

– izvedba najmanj treh likovnih razstav letno;
– izvedba najmanj petintridesetih delavnic, preda-

vanj, seminarjev in drugih oblik izobraževanj letno s po-
dročja likovnih, uprizoritvenih, glasbenih, folklornih in 
drugih umetniških praks, od tega najmanj petnajst s po-
dročja kulturne vzgoje;

– izvedba najmanj enega projekta namenjene-
ga predvsem lokalni skupnosti;

– izvedba najmanj šestih mednarodnih gostovanj;
– zapolnitev prostih terminov z vadbenimi termini za 

čim širši krog kulturnih producentov;
– vključenost najmanj petnajstih podizvajalcev, ki 

delujejo na področju kulture, od tega vsaj treh izvajalcev 
javnih kulturnih programov.

V prijavnem obrazcu 1 je podrobneje opredeljena 
programska in finančna shema za obdobje od 1. 1. 2015 
do 31. 12. 2019. Prijavni obrazec vsebuje izjavo o pro-
gramskem sodelovanju, v kateri se opredeli program in 
finančna udeleženost podizvajalcev (obvezna dokazila).

Izbrani programski upravitelj je dolžan izbor podi-
zvajalcev, ki izvajajo javne kulturne programe in projek-
te, pred začetkom izvajanja programa za posamezno 
leto, predhodno predložiti MOLu.

2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
2.1. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s sta-

tusom pravne osebe so: društva, ustanove oziroma 
fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni 
nepridobitni zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih.

Javni skladi: javni skladi na področju kulture ki so 
sofinancirani s strani MOL.

Programsko upravljanje prostorov CK Španski bor-
ci vključuje organizacijo in izvedbo programa, skladno 
s cilji tega razpisa.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne 
vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega 
programa, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo (od-
hodki = prihodki).

Splošni stroški delovanja, ki izhajajo iz programske-
ga upravljanja, so stroški, ki niso vezani na posamezni 
program ali projekt (stroški pisarniškega poslovanja, ra-
čunovodstva, promocije in drugih materialnih stroškov, 
stroški strokovne podpore in drugi stroški dela) ter niso 
stroški rednega vzdrževanja ali obratovalni stroški, ki 
bi sodili v sklop stroškov, ki jih je skladno s 75. členom 
Zakona dolžan plačevati izbrani programski upravljavec.

2.2. Upravičenost stroškov
V okviru ciljnega razpisa bodo izbranemu program-

skemu upravitelju zagotovljena sredstva za sofinanci-
ranje programskega upravljanja za posamezno leto, 
ki vključujejo splošne stroške delovanja, ki niso vezani 
na posamezni program ali projekt (stroški pisarniškega 
poslovanja, računovodstva, promocije in drugih materi-
alnih stroškov, stroški strokovne podpore in drugi stroški 
dela) ter niso stroški rednega vzdrževanja ali obratoval-
ni stroški, ki bi sodili v sklop stroškov, ki jih je skladno 
s 75. členom Zakona dolžan plačevati izbrani program-
ski upravljavec. Okvirna celotna vrednost za izvedbo 
programskega upravljanja v obdobju od 2015 do 2019 
v sklopu tega ciljnega razpisa znaša 475.000,00 EUR. 
Na tem ciljnem razpisu izbranemu programskemu upra-
vitelju bodo za sofinanciranje programskega upravljanja 
v letu 2015 predvidoma zagotovljena sredstva v okvirni 
višini do 95.000,00 EUR.

Za leta 2016, 2017, 2018 in 2019 bo programski 
upravitelj pozvan k predložitvi programa za vsako leto 
posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bodo s pro-
gramskim upraviteljem sklenjene letne pogodbe za leta 
od 2016 do 2019. Višina sredstev za sofinanciranje 
programskega upravljanja v letih, 2016, 2017, 2018 in 
2019 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa, 
od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za so-
financiranje programskega upravljanja v posameznem 
proračunskem letu, od ocene izvajanja programske-
ga upravljanja v preteklem letu s strani pooblaščene-
ga predstavnika MOL ter od ocene pristojne strokovne 
komisije glede programskega upravljanja za posamezno 
proračunsko leto.

2.3. Brezplačna uporaba javne kulturne infrastruk-
ture

Izbranemu programskemu upravitelju bo za obdo-
bje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 dana v uporabo javna 
kulturna infrastruktura – prostori v CK Španski borci. 
Skladno s 75. členom Zakona se javna kulturna infra-
struktura, kamor sodijo prostori v KC Španski borci, daje 
v uporabo brezplačno pod pogojem, da kulturni izvajalci, 
skladno z določbami Zakona, prevzamejo obveznost re-
dnega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov in drugih 
stroškov, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Če 
uporabnik javne kulturne infrastrukture odda infrastruk-
turo ali njen del v uporabo javnemu zavodu, javnemu 
skladu ali javni agenciji s področja kulture ali drugim 
kulturnim izvajalcem za izvajanje javnih kulturnih progra-
mov ali kulturnih projektov, je od njih upravičen zahtevati 
samo nadomestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, 
ki so s tem nastali.

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1. Na razpis se lahko prijavijo le kandidati, ki izpol-

njujejo naslednje pogoje (upravičene osebe):
– so nevladne in zasebne nepridobitne kulturne 

organizacije ali društva, ki delujejo v javnem interesu 
in so registrirana ter imajo sedež na območju MOL, 
ali javni skladi na področju kulture, ki so sofinancirani 
s strani MOL;

– na razpisanem področju v vlogi producenta oziro-
ma organizatorja delujejo vsaj tri leta (obvezno dokazilo: 
izpolnjena originalna Izjava predlagatelja o izpolnjevanju 
pogojev in realizaciji za triletno obdobje);

– so bili v letu 2013 poslovno likvidni (obvezno do-
kazilo: originalna izjava predlagatelja);

– upoštevajo programske parametre iz 1.3. točke 
razpisa pri pripravi programske sheme (obvezno doka-
zilo: originalna izjava predlagatelja);

– predlagajo programsko shemo, ki vključuje vsaj 
petnajst podizvajalcev, ki delujejo na področju kulture, 
od tega vsaj tri izvajalce javnih kulturnih programov 
(obvezno dokazilo: originalne izjave podizvajalcev o so-
delovanju, v katerih se opredelijo okvirna programska 
realizacija in finančna udeleženost podizvajalcev);

– da bodo izvajalcem javnih kulturnih programov 
in projektov ter samozaposlenim na področju kulture 
pri oddajanju prostorov v najem zaračunavali samo na-
domestilo v višini dejanskih dodatnih stroškov, ki so pri 
tem nastali (obvezno dokazilo: originalna izjava predla-
gatelja);

– da so izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do 
MOL (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);

– da so prijavo oddali in v celoti izpolnili na predpi-
sanih obrazcih MOL, ki so del razpisne dokumentacije.

3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpira-

nje vlog, ki jo imenuje župan MOL. MOL lahko v primeru 
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že 
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izdani dokončni odločbi o izboru programskega upravi-
telja spremeni odločitev in s programskim upraviteljem 
ne sklene pogodbe za sofinanciranje. Prav tako lahko 
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju po-
godbenih obveznosti odstopi od že sklenjene pogodbe, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
sredstev.

3.2.1. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predla-
gatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 45/10, 26/11, 43/11 in 69/11).

4. Razpisni kriteriji

1. kakovost predlagane programske sheme in programske zasnove (kakovost predlaganih vse-
bin, reference avtorjev, skladnost s cilji razpisa) 30

2. reference predlagatelja na razpisnem področju v obdobju 2012–2014 in reference podizvajal-
cev 20

3. tehnična in kadrovska usposobljenost ter poslovne reference predlagatelja 15

4. raznovrstnost umetniških produkcij, žanrov in umetniških praks predlagane programske she-
me 10

5. optimalna terminska zapolnjenost vseh razpoložljivih prostorov in predvideni obseg programa 8

6. preseganje minimalnih programskih parametrov 2

7. predvidena dostopnost kulturnih vsebin (število obiskovalcev, cena vstopnic …) 5

8. raznolikost ciljnih občinstev 5

9. finančna udeleženost predlagatelja in podizvajalcev (predvideno razmerje med sredstvi MOL 
in sredstvi iz drugih virov: nad 50 % sredstev iz drugih virov – 5 točk, nad 40 % sredstev iz 
drugih virov – 3 točke, nad 30 % sredstev iz drugih virov – 1 točka)

5

5. Uporaba kriterijev: najvišje možno število prejetih 
točk je 100 točk. Izbran bo tisti predlagatelj, ki bo v po-
stopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje in bo 
dosegel najmanj 80 točk.

MOL bo izbral programskega upravitelja po postop-
ku, kot ga določajo Zakon, Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pra-
vilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 
25/04, 104/05 in 38/12).

6. Okvirna vrednost zagotovljenih sredstev: okvirna 
vrednost razpisa za celotno obdobje 2015–2019 znaša 
475.000,00 EUR, in sicer za sredstva, namenjena sofi-
nanciranju programskega upravljanja.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za posamezno 

leto bo izbrani programski upravitelj črpal v istem pro-
računskem letu oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa 
vsakokrat veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS.

Z izbranim programskim upraviteljem MOL skle-
ne pogodbo o sofinanciranju programskega upravljanja 
v CK Španski borci, v kateri bo opredeljena tudi brez-
plačna uporaba prostorov CK Španski borci, z obve-
znostmi, kot so določene v Zakonu.

8. Razpisni rok: ciljni razpis se prične 15. 9. 2014 in 
zaključi 15. 10. 2014.

9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s programsko 

in finančno konstrukcijo, opisom izpolnjevanja kriterijev 
ter izjavo podizvajalca),

– prijavni obrazec 2 (originalna izjava predlaga-
telja o izpolnjevanju pogojev in realizaciji za petletno 
obdobje),

– vzorec pogodbe.
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Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti nasle-
dnjo dokumentacijo:

– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2, (vključ-
no z najmanj petnajstimi originalnimi izjavami podizva-
jalcev o programskem sodelovanju); parafiran vzorec 
pogodbe.

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-
pisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MU MOL, 
Ambrožev trg 7, Ljub ljana, in sicer v času uradnih ur 
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sre-
dah tudi med 14. in 16. uro. Zainteresirane osebe imajo 
v tem času tudi pravico vpogleda v razpisno dokumenta-
cijo, ogledajo pa si lahko tudi prostore CK Španski borci.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na sple-
tni strani MOL: http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisiraz-
grnitve-objave/

MOL je dolžan v času razpisnega roka na pisno 
zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno doku-
mentacijo poslati tudi po pošti.

10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih, ki so sestavni del javnega razpisa in mora 
vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene 
v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena 
na naslov: Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 
Ljub ljana do vključno 15. 10. 2014 oziroma do tega dne 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici 
s pripisom: Ne odpiraj – Prijava na ciljni razpis, z oznako 
CK Španski borci 2015–2019. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti naziv in naslov (sedež) predlagatelja.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pri-
poročeno na pošto do vključno 15. 10. 2014 oziroma 
do tega dne ni bila predložena na vložišču MOL. Za 
nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obve-
znih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in raz-
pisna dokumentacija. Če je vloga formalno nepopol-
na, se predlagatelja pozove, da jo dopolni. Predlagatelj 
mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če predlagatelj vloge 
ne dopolni v zahtevanem roku, bo zavržena s sklepom. 
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi 
pogoji in kriteriji razpisa.

MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka 
izločil vlogo predlagatelja, ki:

– je ni vložila upravičena oseba (točka 3.1),
– ni pravočasna (točka 8),
– ni formalno popolna (točki 9 in 10).
11. Pristojni uslužbenec za dajanje informa-

cij in pojasnil: Dario Seraval, epošta: dario.sera-
val@Ljub ljana.si, tel. 01/3064863, 031/221636.

12. Uradne ure: uradne ure Oddelka za kulturo Me-
stne uprave MOL so vsak ponedeljek in petek od 9. do 
12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.

13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: vpogled 
v razpisno dokumentacijo je mogoč na Oddelku z kulturo 
Mestne uprave MOL, Ambrožev trg 7, 1000 Ljub ljana. 
Za ogled CK Španski borci se najmanj en dan prej na-
javite pri pristojnem uslužbencu.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: MOL 
bo predlagatelje o izidih razpisa obvestil predvidoma 
v tridesetih dneh po zaključku odpiranja vlog.

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 478371/201412 Ob3382/14

Popravek
V razpisu javne dražbe za prodajo nepremičnin 

pod št. 478371/20145, objavljenem v Uradnem listu 
RS, št. 64/14 z dne 29. 8. 2014, Ob 3294/14, se popravi 
besedilo javne dražbe in sicer:

– v 6. točki, tako da se popravljena točka glasi:
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo poteka-

la v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda 
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v stekleni dvorani in sicer 
v torek, 30. 9. 2014, z začetkom ob 10. uri.

– v 7. točki, tako da se popravljena točka glasi:
7. Višina varščine: dražitelji morajo pred začet-

kom javne dražbe plačati varščino v višini 10 % izklic-
ne cene. Varščino je potrebno plačati na TRR Mestne 
občine Nova Gorica št. 012840100014022, sklic na 
št. 007583372210022014. Uspelemu dražitelju se bo 
vplačana varščina vštela v kupnino, dražiteljem, ki ne 
bodo uspeli na javni dražbi se plačana varščina vrne 
v roku 30 dni brez obresti. Kolikor dražitelj, ki je uspel 
na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od 
nakupa ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe 
obdrži vplačano varščino.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 47803102/20126 Ob3358/14

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, 
na podlagi 8. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14), sklepa nadaljevanja 31. seje Občinskega 
sveta Občine Radovljica z dne 1. 7. 2010 in sklepa 20. 
seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 19. 12. 
2012 ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Ob-
čina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04 
5372300, faks 045314684.

2. Predmet prodaje:
a) prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, 

parc.št. 395/70, k.o. Hraše, travnik, v izmeri 945 m2, 
v deležu 4963/10000, ležečega v ZN Dolina v Lescah, 
namenjeni individualni stanovanjski gradnji.

Gradbena parcela se nahaja v območju, ki se ure-
ja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu dolina 
v Lescah (DNUO, št. 55/05) – območje za gradnjo sta-
novanjskih objektov.

Izklicna cena deleža 4963/10000 nezazidanega 
stavbnega zemljišča znaša 56.400,00 € brez DDV. Naj-
nižji znesek višanja je 500 €.

Tudi nakup preostalega deleža 5037/10000 neza-
zidanega stavbnega zemljišča od solastnika je mogoč, 
tako, da imajo dražitelji na zemljišču, ki je predmet pro-
daje možnost pridobiti lastninsko pravico v celoti. Infor-
macije o tem so na voljo na Občini Radovljica (točka 8).

b) prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, 
parc. št. 234/1, k.o. 2162 – Dobrava pri Kropi, v izmeri 
615 m2.

Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 
37.515,00 € brez DDV. Najnižji znesek višanja je 500 €.

3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh po notarski ove-

ritvi prodajne pogodbe, na transakcijski račun Občine 
Radovljica: 013020100007805, sklic: 00.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe.

4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala v torek, 30. septembra 

2014 ob 10.30, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, 
Gorenjska c. št. 19.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kav-
cijo v višini 10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo 
dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 26. septem-
bra, do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na transak-
cijski račun Občine Radovljica, št. 013020100007805, 
sklic: 00.

Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izka-
zati s potrdilom o plačilu kavcije.

Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana 
v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti 
v roku 15 dni od dneva dražbe.

5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnin.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodne-
ga registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega 
dokumenta in davčno številko (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da prav-
na ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti 
drugo pravno ali fizično osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno 
številko računa za primer vračila varščine.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predlo-
žiti pisno pooblastilo.

6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudni-
kom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni 
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
Občina Radovljica zadrži njegovo varščino.

7. Drugi pogoji
Nepremičnini se prodajata v celoti po načelu videno 

 kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: 
davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe 
in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača kupec.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neu-
spešno ponovi isto najvišjo ponujeno ceno.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče po-
dati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.

Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpola-
ganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Ob-
čine Radovljica bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.

8. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale 

informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kon-
taktna oseba Dominik Skumavec, tel. 04/5372341 in 

Javne dražbe
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Marinka Šemrl, tel. 04/5372346, v delovnih dneh do 
25. 9. 2014 od 10. do 12. ure;

10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor po-
stopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglas-
jem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.

Občina Radovljica

Št. 4780607/200624 Ob3391/14

Mestna občina Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem pre-
moženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU1G) 
in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem Mestne občine Ljub ljana za 
leto 2014

javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljub ljana

1. Naziv in sedež prodajalca in organizator-
ja javne dražbe: Mestna občina Ljub ljana, Mestni 
trg 1, Ljub ljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: 
SI67593321.

2. Predmet javne dražbe in izklicna cena
2.1. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 1707/227 (ID znak 17221707/2270), 

v izmeri 154 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje,
– parc. št. 1707/235 (ID znak 17221707/2350), 

v izmeri 73 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZC, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora (EUP) 
TR310, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvo-
stanovanjske površine, tip objektov NA – Nizka prosto-
stoječa stavba.

Nepremičnini sta obremenjeni:
– na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služno-

sti na nepremičninah Mestne občine Ljub ljana za že 
zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo 
infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 
2009, se vknjiži stvarna služnost, ki obsega:

– graditev, postavitev in obratovanje komunika-
cijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture;

– dostop do komunikacijskega omrežja in pripa-
dajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja 
in vzdrževanja;

– odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, po-
stavitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja;

za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovo-
ra oziroma za čas trajanja javnega komunikacijskega 
omrežja, v korist Telekom Slovenije, d.d., Cigaleto-
va 15, 1000 Ljub ljana – dostava.

Predmetni nepremičnini sta obremenjeni tudi 
z objektom. Prodaja se zgolj zemljišči pod tem objek-
tom.

Izklicna cena: 39.952,00 EUR.
Navedene izklicne cene ne vključujejo 2 % davek 

na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.2. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 78/30 (ID znak 172078/300), v izmeri 

636 m2, k.o. 1720 Krakovsko predmestje.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 

št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZC, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) je predmetna 
parcela opredeljene v enoti urejanja prostora (EUP) 
VI490, z namembnostjo SSsv – splošne večstanovanj-
ske površine, tip objektov NV – Visoka prostostoječa 
stavba v zelenju.

Nepremičnina je obremenjena:
– na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služno-

sti na nepremičninah Mestne občine Ljub ljana za že 
zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo 
infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 
2009, se vknjiži stvarna služnost, ki obsega:

– graditev, postavitev in obratovanje komunikacij-
skega omrežja in pripadajoče infrastrukture;

– dostop do komunikacijskega omrežja in pripada-
joče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in 
vzdrževanja;

– odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, posta-
vitvi, obratovanju in vzdrževanju komunikacijskega 
omrežja;

za dobo 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovo-
ra oziroma za čas trajanja javnega komunikacijskega 
omrežja, v korist Telekom Slovenije, d.d., Cigaleto-
va 15, 1000 Ljub ljana – dostava.

Izklicna cena: 190.800,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
2.3. Predmet javne dražbe je pozidano zemljišče:
– parc. št. 98/65 (ID znak 172298/650), v izmeri 

58 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje.
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Me-

stne občine Ljub ljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZC, 
53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.) so predmetne 
parcele opredeljene v enoti urejanja prostora (EUP) 
TR339, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvo
stanovanjske površine.

Izklicna cena: 8.700,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na 

promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 

kupnine je 300,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajne pogodbe, razen pod točko 2.2. ne 

bodo sklenjene v obliki notarskega zapisa;
4.2 Nepremičnine bodo prodane dražiteljem, ki 

bodo ponudili najvišjo ceno;
4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uve-

ljavitev predkupne pravice bodo z najugodnejšimi dra-
žitelji sklenjene pogodbe. Če dražitelj v tem roku ne bo 
podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil 
in ima Mestna občina Ljub ljana pravico zadržati vpla-
čano varščino;

4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravna-
nih vseh stroških se bo kupcem nepremičnina izročila 
v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na 
kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi;

4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po skleni-
tvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe;

4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan pla-
čati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano 
vrednost, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe la-
stninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemlji-
ški knjigi pristojnega sodišča.

5. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec 
poravnal na podračun enotnega zakladniškega raču-
na Mestne občine Ljub ljana, odprtega pri Banki Slo-
venije številka: 012610100000114, sklic na številko: 
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007432000 v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne po-
godbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku.

6. Kraj in čas javne dražbe
Javne dražbe se bodo vršile dne 30. 9. 2014 na se-

dežu Mestne občine Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, 
Klub 15, s pričetkom:

– ob 10. uri, za zemljišče pod točko 2.1. k.o. Trno-
vsko predmestje,

– ob 10.30 za zemljišči pod točko 2.2., k.o. Krako-
vsko predmestje,

– ob 11. uri za zemljišče pod točko 2.3., k.o. Trno-
vsko predmestje.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom 
javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, 

pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim re-
dom Republike Slovenije ali druge članice EU postane 
lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter 
se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:

– Plača varščino in predloži dokazilo o njenem pla-
čilu;

– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na pred-
met javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblasti-
telja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponu-
dnika javne dražbe udeleži pooblaščenec.

– Predloži izpisek iz sodnega registra (samo za 
pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne 
podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev,

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali 
osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni 
podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).

7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) 
je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo 
listine.

7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne 
in pravočasne prijave.

7.4 Javna dražba se bo opravila v slovenskem 
jeziku.

8. Varščina
8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci mo-

rajo do začetka javne dražbe prodaje zemljišča vplačati 
varščino, ki znaša 10 % izklicne cene, na podračun eno-
tnega zakladniškega računa Mestne občine Ljub ljana, 
odprtega pri Banki Slovenije:

– številka: 012610100000114, sklic na šte-
vilko: 007432000, z navedbo »plačilo varščine – 
parc.št. 1707/227 in 1707/235, k.o. Trnovsko predme-
stje«,

– številka: 012610100000114, sklic na šte-
vilko: 007432000, z navedbo »plačilo varščine – 
parc.št. 78/30, k.o. Krakovsko predmestje«;

– številka: 012610100000114, sklic na šte-
vilko: 007432000, z navedbo »plačilo varščine – 
parc.št. 98/65, k.o. Trnovsko predmestje«.

Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vra-
čuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na jav-
ni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni 
po zaključku javne dražbe.

8.2 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača ku-
pnine, prodajalec obdrži varščino.

9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 

dražbe in podatke o nepremičnini iz točke 2.1 in informa-
cije za ogled zemljišča pod točko 2.1., dobijo interesenti 
na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, tel. 01/3064672, kontaktna 
oseba je Andreja Lavrič.

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne 
dražbe in podatke o nepremičninah pod točko 2.2. in 
2.3. in informacije za ogled zemljišč, dobijo interesenti 
na Mestni občini Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za 
ravnanje z nepremičninami, tel. 01/3064176, kontaktna 
oseba je Irena Plausteiner.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z ne-
premičnino je možen po predhodnem dogovoru.

10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno 

– kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-

višjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, 

ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo 
ponudbo.

10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za prido-
bivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premo-
ženjem Mestne občine Ljub ljana v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13).

10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje ka-
darkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve 
in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je 
vrniti vplačano varščino brez obresti.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani 
Mestne občine Ljub ljana, www.Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana
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Svet Centra za socialno delo Kranj na podlagi 34. 
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 54/94, 8/96, 31/00, 36/00, 
127/06), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 21/13, 78/13), 56. in 57. člena Zakona o so-
cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 
1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 110/02, 2/04, 69/05, 
21/06, 105/06, 114/06, 61/10, 62/10, 40/11, 57/12), 
30. člena Statuta Centra za socialno delo Kranj, sklepa 
8. redne seje Sveta Centra za socialno delo Kranj z dne 
1. 9. 2014, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Kranj.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 

splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še po-
goje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (v 
nadaljevanju: ZSV), in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena ZSV in pet let delovnih izkušenj, ali

– višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 
dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po ZSV,
– opravljen program za vodenje socialno varstve-

nega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju 
s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če 
kandidat nima opravljenega programa za vodenje, ga 
mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opra-
vljanja delovnih nalog direktorja, sicer mu mandat, na 
podlagi zakona, preneha.

Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim di-
rektorjem se sklene delovno razmerje za določen čas 
trajanja mandata.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, 
življenjepisom in svojo vizijo delovanja in razvoja Cen-
tra za socialno delo Kranj za mandatno obdobje, naj 
kandidati pošljejo v zaprti kuverti na naslov: Center za 
socialno delo Kranj, Koroška c. 19, 4000 Kranj, z ozna-
ko: »Ne odpiraj – Razpis za direktorja«, v roku 8 dni od 
dneva objave tega razpisa.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Kranj

Št. 11003/201401 Ob3363/14

Na podlagi 7. in 9. člena Pogodbe o ustanovi-
tvi Socialno varstvenega zavoda Taber, Trg Davorina 
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem ter v skladu 
s sklepom, sprejetim na 2. korespondenčni seji sveta 
zavoda Taber, dne 4. 9. 2014, Svet zavoda razpisuje 
prosto delovno mesto

direktorja Socialno varstvenega zavoda Taber 
(m/ž).

Kandidat za direktorja zavoda mora poleg splošnih 
pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje pogoje, določene za direktorja Socialno varstve-
nega zavoda Taber:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba 
v skladu s 56. in 69. členom Zakona o socialnem var-

stvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in 57/12) in pet let 
delovnih izkušenj ali višja strokovna izobrazba v skladu 
s 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu ter 
dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let 
na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju 
socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda skladno s četrtim odstavkom 56. člena 
Zakona o socialnem varstvu, oziroma ga je dolžan 
opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja na-
log direktorja, sicer mu mandat preneha na podlagi 
zakona,

– da je državljan Republike Slovenije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznive-

ga dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme 
biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več 
kot šest mesecev,

– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna 
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat mora predložiti finančno – organizacijski 
program dela z vsemi potrebnimi aktivnostmi za zače-
tek delovanja doma, ki bo predvidoma 1. 7. 2015, in 
nato program dela doma starejših občanov za obdobje 
petih let.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za 
mandatno dobo 5 let.

Pisno prijavo s kratkim življenjepisom, opisom do-
sedanjih izkušenj, programom dela in vsemi dokazili 
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, je potrebno poslati 
najkasneje v 90 dneh od objave razpisa v Uradnem li-
stu RS. Prijave je potrebno poslati v zaprti ovojnici na 
naslov: Socialno varstveni zavod Taber, Trg Davorina 
Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom: 
»Svet zavoda – Prijava na razpis za direktorja – Ne 
odpiraj«.

Svet zavoda
Socialno varstveni zavod Taber

 Ob3365/14

Svet zavoda Gimnazije in srednje kemijske šole 
Ruše, skladno s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91 in 8/96), razpisuje delovno mesto

ravnatelja(-ice).
Kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

teljaice 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 – 
ZPCP2D).

Kandidat(ka) mora imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vo-
denje in poslovanje zavoda, ki izobražuje v programih: 
gimnazija, kemijski ter farmacevtski tehnik. V okviru šole 
deluje tudi dijaški dom.

Izbrani(a) kandidat(ka) bo imenovan(a) za dobo 
5 let.

Predvideni začetek dela je 1. 2. 2015.

Razpisi delovnih mest
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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), kratkim življenjepisom in pred-
stavljenim programom vodenja zavoda, kandidati po-
šljejo v zaprti ovojnici najkasneje v 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Gimnazije in srednje 
kemijske šole Ruše, Šolska ul. 16, 2342 Ruše, s pripi-
som: »Prijava na razpis za ravnatelja zavoda«.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana zadnji 
dan roka s priporočeno pošiljko na pošto.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v za-
konitem roku.

Svet zavoda  
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše

Št. Su 040501/201412/3 Ob3381/14

Vrhovno sodišče Republike Slovenije razpisuje na 
podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški 
službi:

1 prosto mesto okrožnega sodnika na Okro-
žnem sodišču v Kranju (predvidena je razporeditev 
na kazenskopravno področje).

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik ali strokovna na-

slova diplomirani pravnik (UN) in magister prava, ki 
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena in po-
sebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, 
določene v 10. členu Zakona o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje po-
datke:

– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kan-
didata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana (EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško funkcijo, 

mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, 

če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki 
Sloveniji.

Vsak kandidat mora prijavi priložiti življenjepis (v 
obliki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI), z opisom strokovne dejavnosti po pridobitvi stro-
kovnega naslova iz 4. točke prvega odstavka 8. člena 
Zakona o sodniški službi z dokazili in dokazila o izpol-
njevanju posebnih pogojev za izvolitev na razpisano 
sodniško mesto.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Vr-
hovno sodišče Republike Slovenije.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvolitev 
sodnika lahko Vrhovno sodišče Republike Slovenije pri-
dobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za 
sodniško funkcijo od upravljavca matičnega registra, 
podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne 
evidence o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski 
naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljub ljana, 15 dni po objavi.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

 Ob3383/14

Svet javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda 
Biotehniški izobraževalni center Ljub ljana, Ižanska 
cesta 10, 1000 Ljub ljana, na podlagi Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (Uradni 
list RS, št. 16/07, uradno prečiščeno besedilo, št. 36/08, 
64/09,65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP2D), 
razpisuje delovno mesto

direktorja/ice Biotehniškega izobraževalnega 
centra Ljub ljana.

Kandidati/ke morajo za imenovanje na funkci-
jo direktorja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje 
in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaci-
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (Uradni list 
RS, št. 16/07, uradno prečiščeno besedilo, št. 36/08, 
64/09,65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP2D), 
in sicer:

– imajo izobrazbo, pridobljeno po študijskih pro-
gramih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziro-
ma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih pro-
gramih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge 
stopnje,

– imajo opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga 
bodo pridobili najkasneje eno leto po začetku mandata,

– imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
– niso bili/e pravnomočno obsojeni/e zaradi nakle-

pnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
žnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 
šest mesecev,

– niso v kazenskem postopku pri nobenem od so-
dišč v Republiki Sloveniji.

Kandidati/ke morajo imeti vodstvene, organizacij-
ske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno 
dobo 5 let.

Predvideni začetek dela je 1. januar 2015 oziroma 
v skladu s sklepom Sveta vzgojnoizobraževalnega za-
voda BIC Ljub ljana.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev, vključno s potrdilom iz kazenske eviden-
ce o nekaznovanju, potrdilom sodišča, da oseba ni 
v kazenskem postopku, kratkim življenjepisom, opisom 
dosedanjega dela in programom oziroma vizijo razvoja 
in dela zavoda za mandatno obdobje pošljite najpozne-
je v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti z oznako 
»za razpis direktorja/ice« na naslov: Svet vzgojnoizo-
braževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center 
Ljub ljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljub ljana s pripisom: 
Prijava na razpis za direktorja/ico.

Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da 
kandidat/ka ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo 
uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati/ke bodo o izidu razpisa obveščeni/e v za-
konitem roku.

Svet javnega-vzgojno izobraževalnega zavoda
Biotehniški izobraževalni center Ljub ljana

 Ob3384/14

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 notarja Marka Salmiča iz Velenja 
razpisuje:

– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri 
notarju Marku Salmiču iz Velenja.

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 
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1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zako-
na 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 odve-
tniku, na tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu. Pi-
sne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, 
z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljub
ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije
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 Ob3392/14

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 27SUB-AVPO14 

za nepovratne finančne spodbude za vozila za 
javni potniški promet občinam na degradiranih 

območjih
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 

da je Javni poziv 27SUBAVPO14 za nepovratne finanč-
ne spodbude za vozila za javni potniški promet občinam 
na degradiranih območjih (Uradni list RS, št. 56/14) 
zaključen, ker so zaprošene nepovratne finančne po-
moči vlagateljev že presegle glavnino vseh razpisanih 
sredstev.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 35210/2011 Ob3399/14

Na podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU1G 
in 50/14) ter 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport razpisuje

javno zbiranje ponudb
1. Organizator javnega zbiranja ponudb in upravlja-

vec nepremičnin: Republika Slovenija, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 
1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Oddaja poslovnih prostorov v poslovni stavbi, na 

naslovu Sončna pot 20, Portorož (stavba št. 1748, ki 
stoji na parc. št. 1378/1, k.o. 2631Portorož) v najem, 
in sicer:

Druge objave

Oznaka poslovnega 
prostora Opis Nadstropje Izmera

P4 učilnica 4. nadstropje 51,18 m2

401 pisarna 4. nadstropje 11,85 m2

402 pisarna 4. nadstropje 11,85 m2

402a pisarna 4. nadstropje 11,85 m2

403 pisarna 4. nadstropje 11,85 m2

404 pisarna 4. nadstropje 11,85 m2

405 pisarna 4. nadstropje 11,85 m2

408 pisarna 4. nadstropje 11,85 m2

409 pisarna 4. nadstropje 19,48 m2

410 pisarna 4. nadstropje 11,85 m2

406 pisarna 4. nadstropje 11,85 m2

407 pisarna 4. nadstropje 11,85 m2

Poslovni prostori se nahajajo v 4. nadstropju pred-
metne poslovne stavbe in skupaj merijo 189,16 m2, pri 
čemer najemnik skupaj z drugimi uporabniki poslovne 
stavbe uporablja tudi skupen hodnik, skupne sanitarije 
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v 4. nadstropju s pravico uporabe dvigala in stopnišča 
ter druge skupne prostore objekta (tudi del vhodne avle 
v pritličju poslovnega objekta) potrebne za dostop do 
prostorov v 4. nadstropju.

Poslovni prostori se nahajajo znotraj stavbe za po-
sebne namene, v kateri deluje Dijaški in študentski dom 
Portorož. Glede na to so prostori namenjeni opravljanju 
dejavnostim na področju izobraževanja.

3. Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbi-
ranjem ponudb in ogledom prostorov: ogled prostorov 
javnega zbiranja ponudb bo potekal po predhodni najavi 
dne 26. 9. 2014 od 10. do 12. ure. Za dodatne informa-
cije v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke v zvezi 
s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb se obr-
nite na kontaktno osebo Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport – Ajdo Radinja, ajda.radinja@gov.si, 
tel. 01/4784720.

4. Način in rok oddaje ponudbe ter mesto in čas 
odpiranja ponudb

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v za-
prtih kuvertah, najkasneje do 1. 10. 2014 do 12. ure na 
naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana.

Na sprednji strani kuverte mora biti naveden 
tudi predmet javnega zbiranja ponudb – Oddaja ponudbe 
za najem poslovnih prostorov na naslovu Sončna pot 20, 
Portorož, številka zadeve – 35210/2011 in oznaka – “Ne 
odpiraj – Ponudba.«. Na zadnji strani kuverte mora biti 
naveden naziv in naslov ponudnika.

Ponudbe se bodo javno odpirale dne 1. 10. 2014 ob 
14. uri, v sejni sobi v 6. nadstropju Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana.

5. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo v obliki in roku, ki je naveden 

v četrti točki, podati ponudbo na obrazcu: »Obrazec 
za oddajo ponudbe«, objavljen na spletnem naslovu: 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_
razpisi/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/.

Poleg izpolnjenega obrazca »Obrazec za oddajo 
ponudbe«, morajo ponudniki priložiti še:

– potrdilo o plačani varščini v višini ene ponujene 
mesečne najemnine;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj drža-
vljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njego-
vi 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 odgovornostjo izja-
vlja, 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 od-
govornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega TRR);

Ponudniki, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pra-
vočasno pridobiti dokazil iz druge ali tretje alineje te 
točke, lahko lete predložijo na dan javnega odpiranja 
ponudb.

Na istem spletnem naslovu je objavljen tudi osnu-
tek najemne pogodbe in je sestavni del dokumentacije 
za objavo javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem 
poslovnih prostorov na naslovu Sončna pot 20, Por
torož.

Pogoj za oddajo ponudbe ni najem vseh poslovnih 
prostorov, ki so predmet oddaje poslovnih prostorov na 

naslovu Sončna pot 20, Portorož v najem. Ponudnik 
v obrazec: Obrazec za oddajo ponudbe, zapiše katere 
poslovne prostore želi najeti in za koliko časa, pri če-
mer je najkrajše obdobje najema eno leto.

Skladno z oceno vrednosti najema poslovnih pro-
storov, ki so predmet tega zbiranja ponudb, je najnižja 
cena najema poslovnih prostorov na naslovu Sončna 
pot 20, Portorož 8 EUR/m2.

6. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 
ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da slednja velja 
dva meseca od dneva prejema na Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport.

7. Izbira najugodnejše ponudbe
Kot najugodnejša se bo štela ponudba, ki bo vse-

bovala najvišjo najemnino izmed vseh popolnih po-
nudb. V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo 
več ponudnikov, se bo med tistimi, ki bodo izpolnjevali 
pogoje, opravila dodatna pogajanja oziroma licitacija. 
O kraju in času dodatnih pogajanj oziroma licitacije 
bodo obveščeni pisno na elektronski naslov, naveden 
v obrazcu za oddajo ponudbe.

Pri izračunu najvišje najemnine se bo upoštevala 
tako ponujena cena na m2 kot tudi količina oziroma 
skupna velikost najetih poslovnih prostorov. Najvišja 
ponujena najemnina bo tako izračunana na podlagi 
zmnožka ponujene cene/m2 in m2 najetih poslovnih 
prostorov.

8. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti skle-
njena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponu-
dnika.

9. Način in rok plačila najemnine
Najemnina se plačuje mesečno. Najemnik je dol-

žan poravnati znesek najemnine v korist podračuna 
EZR pri Banki Slovenije, na račun Proračuna RS, do 
15. dne v mesecu za tekoči mesec. Plačilo najemnine 
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina najemne 
pogodbe.

Položena varščina se všteje v plačilo prve naje-
mnine.

Najemnik bo poleg najemnine plačeval še tekoče 
stroške za obratovanje in redno vzdrževanje ter druge 
potrebne stroške v rokih, določenih z zahtevki za pla-
čilo in sicer naslednje:

– stroške dobave in porabe energije (elektrike, 
toplovoda – ogrevanje),

– stroške odvoza smeti in odpadkov,
– stroške čiščenja skupnih delov objekta in naprav 

stavbe ter funkcionalnega zemljišča (čiščenje prosto-
rov, ki jih ima v brezplačni uporabi uredi in plača po-
sebej),

– čiščenje in odstranjevanje snega ter ledenih 
sveč s streh stavbe,

– stroške porabe vode,
– stroške kanalizacije in druge komunalne storitve,
– stroške deratizacije in dezinfekcije,
– stroške protipožarne varnosti,
– stroške zavarovanja nepremičnine za primer 

škodnih dogodkov in odškodninske odgovornosti iz 
naslova lastništva nepremičnine,

– stroške varovanja objekta po specializiranih or-
ganizacijah,

– druge stroške obratovanja in vzdrževanja upo-
rabljanih prostorov in skupnih delov objekta in naprav 
stavbe ter funkcionalnega zemljišča,

– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
oziroma druge obvezne dajatve iz naslova lastništva 
nepremičnine.

10. Višina varščine: pred oddajo ponudbe mo-
rajo zainteresirani ponudniki za nepremičnino po-
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ložiti varščino v višini 1 ponujene mesečne naje-
mnine na račun št.: 011006300109972, sklic 18 
32115720000575701014, z navedbo namena naka-
zila: za najem poslovnih prostorov na naslovu Sončna 
pot 20, Portorož.

11. Opozorilo: predstojnik upravljavca lahko do 
sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja 
ponudb ustavi, pri čemer ponudniki niso upravičeni do 
vračila stroškov za posredovanje ponudbe.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob3359/14

Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za elektrotehniko 
v skladu z 20. in 22. členom v povezavi z 28. in 29. čle-
nom Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU1G, 50/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem dela stvarnega premoženja

Splošno
Lastnik stvarnega premoženja, ki se oddaja v na-

jem, je Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za elektrotehni-
ko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: 
najemodajalec).

Stvarno premoženje se nahaja v k.o. Gradišče II, 
parc. št. *416, ID znak 2679416/01, parc. št. 128/10, 
ID znak 2679128/100, Tržaška cesta 25, Ljub ljana, ID 
stavbe 26791050.

Del stvarnega premoženja, ki se oddaja v najem, 
začasno ne potrebuje noben uporabnik.

Javno zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu 
RS in na spletni strani fakultete http://www.fe.unilj.si/, 
kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumenta-
cija.

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: izr. prof. 
dr. David Nedeljković, tel. 01/4768478.

Predmet oddaje v najem
1. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem 

so poslovni prostori, v izmeri 100,00 m2, ki se nahajajo 
v 4. nadstropju stavbe št. 1050, ID stavbe 26791050, 
(stavba A) s skupno neto tlorisno površino 6.424,80 m2 
in površino zemljišča pod stavbo 1.230,00 m2, na Trža-
ški cesti 25, Ljub ljana, ki stoji na parcelah št. 128/10 in 
416.S, obe k.o. 2679 Gradišče II.

2. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem 
so parkirna mesta, na zunanjem nepokritem parkirišču 
fakultete, parcela št. 128/1, k.o. 2679 Gradišče II. Naje-
mnik lahko ob najemu predmetnih poslovnih prostorov 
najame največ 4 parkirna mesta, na parkirišču fakultete.

Poslovni prostori se oddajajo kot nedeljiva celota.
Parkirna mesta se oddajo zgolj ob najemu poslov-

nih prostorov.
Poslovni prostori, ki so predmet oddaje stvarnega 

premoženja v najem, se nahajajo v 4. nadstropju stav-
be št. 1050 in imajo oznake in površine, kot izhaja iz 
priložene tabele:

Oznaka prostora Površina v m2

+AN424 19,60
+AN425 20,40
+AN426 20,00
+AN427 20,00
+AN428 20,00
SKUPAJ 100,00
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Razporeditev prostorov je razvidna iz priložene  skice:
 

 
 
 Najemniku se omogoči souporaba avle, dvigala in 

skupnih hodnikov ter stopnišča za dostop do poslovnih 
prostorov najemnika ter souporaba skupnih toaletnih 
prostorov AN402A in AN402B v 4. nadstropju.

Možne so manjše gradbene prilagoditve predme-
tnih petih prostorov, v breme oziroma na strošek naje-
mnika, ki ne vpliva na višino najemnine.

Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja 
raziskovalne in razvojne dejavnosti s področja elektro-
tehnike v povezavi z dejavnostjo Fakultete za elektro-
tehniko Univerze v Ljub ljani.

Predmetni poslovni prostori predstavljajo 0,582 % 
od skupne površine celotne stavbe fakultete, ki obsega 
17.182,50 m2.

Prostori se oddajo v najem po načelu videno – na-
jeto.

Ogled poslovnih prostorov in parkirnih mest za za-
interesirane ponudnike bo 15. 9. 2014 ob 11. uri. Izven 
tega termina ogled ne bo možen.

Višina najemnine
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe po-

nudnika, ki bo kot najugodnejši izbran po postopku in 
v skladu z merili tega javnega razpisa.

Ponujena najemnina za poslovne prostore ne 
sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki 
znaša 10,00 EUR/m2 oziroma 1.000,00 EUR za sku-
pno 100,00 m2 prostorov (vse brez DDV).

V najemnino poslovnih prostorov je všteta soupo-
raba avle, dvigala, skupnih hodnikov in stopnišča, ki jih 
najemnik lahko uporablja zgolj za dostop do poslovnih 
prostorov ter souporaba toaletnih prostorov AN402A in 
AN402B v 4. nadstropju.

Ponujena najemnina za posamezno parkirno mesto 
ne sme biti nižja od izhodiščne mesečne najemnine, ki 
znaša 60,00 EUR za eno parkirno mesto (brez DDV).

Znesek najemnine za poslovne prostore in parki-
rišča, povečan za davek na dodano vrednost, zapade 
v plačilo vsakega 15. dne v mesecu za tekoči mesec. 
Pogodbeni stranki se ob morebitnem podaljšanju po-
godbe dogovorita o višini najemnine, ki pa ne more biti 
manjša od višine najemnine iz te pogodbe, usklajene 
s kumulativno stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin 
v obdobju trajanja te pogodbe.
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Čas trajanja najema
Najemna pogodba se sklene za določen čas naj-

manj dveh let z možnostjo podaljšanja.
Obveznosti najemnika
Najemnik je dolžan poleg najemnine za poslov-

ne prostore in parkirišča najemodajalcu plačevati tudi 
obratovalne stroške (električna energija, ogrevanje, va-
rovanje, voda in kanalščina, odvoz smeti, nadomestilo 
za uporabo stavbnega zemljišča oziroma davek na 
nepremičnine, pluženje in odvoz snega, servis dviga-
la …).

Stroški se zaračunajo v sorazmernem deležu 
s kvadraturo najetih poslovnih prostorov 0,582 %, ra-
zen stroškov pluženja in odvoza snega, ki se obraču-
najo v sorazmernem deležu s številom najetih parkirnih 
mest.

Najemnik sam sklene pogodbo za informacij-
skotelekomunikacijske storitve pri izbranem ponudni-
ku in stroške plačuje direktno in neodvisno od naje-
modajalca.

Najemnik lahko s predhodnim soglasjem najemo-
dajalca opremi prostore, ki so predmet najema, ob po-
oblaščenem nadzoru najemodajalca. Morebitna nova 
vgrajena oprema ne postane last najemodajalca in jo 
je najemnik v primeru prenehanja te pogodbe dolžan 
na svoje stroške odstraniti, če se z najemodajalcem ne 
dogovorita drugače.

Najemnik se zavezuje:
– da bo poslovne prostore in parkirna mesta upo-

rabljal kot dober gospodar;
– da bo spoštoval hišni in požarni red fakultete ter 

pravila, ki veljajo na parkirišču;
– da bo plačeval vse obveznosti do najemodajalca 

in drugih dobaviteljev obratovalnih storitev v dogovor-
jenih rokih.

Najemnik ne sme uporabljati najetih prostorov za 
izvajanje druge dejavnosti, kot bo opredeljena v naje-
mni pogodbi.

Najemnik ne sme oddati poslovnih prostorov in 
parkirnih mest v podnajem brez izrecnega predhodne-
ga pisnega soglasja najemodajalca.

Vse bistvene obveznosti najemnika so sicer opre-
deljene v priloženem vzorcu najemne pogodbe in se 
šteje, da so ponudnikom v celoti znane.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in vsa 

potrebna dovoljenja za opravljanje poslovne dejavno-
sti;

– ponudnik mora priložiti potrdilo Ministrstva za 
pravosodje RS o nekaznovanosti odgovorne osebe 
ponudnika;

– ponudnik mora na TRR najemodajalca 
št. 011006030708671 vplačati varščino v višini dveh 
mesečnih najemnin in predložiti dokazilo o plačilu var-
ščine;

– ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji pri-
ložiti tudi na vsaki strani parafiran vzorec najemne 
pogodbe;

– ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da bo v prosto-
rih izvajal raziskovalno in razvojno dejavnost s podro-
čja elektrotehnike v povezavi z dejavnostjo Fakultete 
za elektrotehniko Univerze v Ljub ljani,

– ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da v celoti 
sprejema razpisne pogoje in se strinja z vsebino vzorca 
najemne pogodbe.

Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba mora vsebovati predvsem: podatke o po-

nudniku, višino ponujene najemnine poslovnega pro-

stora (brez DDV), višino ponujene najemnine parkir-
nega mesta (brez DDV) in število parkirnih mest, čas 
veljavnosti ponudbe ter izjavo ponudnika, da v celoti 
sprejema vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in se 
strinja z vsebino priloženega vzorca najemne pogodbe.

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku. 
Vse cene morajo biti v evrih brez DDV, ki mora biti pri-
kazan posebej.

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik 
ponudbo oddal na priloženem obrazcu in zraven prilo-
žil vse sledeče dokumente, potrdila oziroma dokazila:

– izpis iz poslovnega/sodnega registra,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če je ob-

vezno),
– izjavo, da bo v prostorih izvajal raziskovalno in 

razvojno dejavnost s področja elektrotehnike v pove-
zavi z dejavnostjo Fakultete za elektrotehniko Univerze 
v Ljub ljani,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje RS o neka-
znovanosti odgovorne osebe ponudnika,

– dokazilo o plačilu varščine na TRR najemoda-
jalca,

– vzorec najemne pogodbe iz razpisne dokumen-
tacije, parafiran in žigosan na vsaki strani posebej.

Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponud-
be in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi 
v izvirniku ali overjenem prepisu. Predložena dokazila 
in potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma 
odpiranja ponudb.

Ponudnik, ki odda ponudbo, ki vsebuje vse po-
trebne sestavine, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, 
lahko tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30. 10. 
2014. Ponudba, ki bi veljala krajši čas ali do preklica, 
bo izločena iz nadaljnjega postopka.

Rok in način oddaje ponudbe
Obravnavale se bodo ponudbe, ki bodo prispele 

do vključno 30. 9. 2014 najkasneje do 10. ure na na-
slov: Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za elektrotehniko, 
Dekanat, Tržaška cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na ovojnici mora biti napisano: »Ne odpiraj – Po-
nudba za najem poslovnega prostora«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti naveden naziv in polni naslov poši-
ljatelja.

Odpiranje ponudb bo javno, dne 30. 9. 2014 ob 
12. uri, v dekanatu Fakultete za elektrotehniko, Tržaška 
cesta 25, Ljub ljana. Udeležba ponudnikov ni obvezna. 
Prisotni predstavniki ponudnikov se morajo izkazati 
s pisnim pooblastilom.

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku 
(nepravočasne ponudbe), ali pravočasne ponudbe, ki 
bodo nepopolne ali nepravilne, bodo izločene iz po-
stopka in se ne bodo obravnavale.

Varščina
V dokaz resnosti ponudbe mora ponu-

dnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vpla-
čati varščino v višini dveh ponujenih najemnin na TRR 
najemodajalca št. 011006030708671 z navedbo: »pla-
čilo varščine za najem PP«.

Znesek varščine se ne obrestuje.
Če ponudnik umakne vloženo ponudbo, najemo-

dajalec zadrži njegovo varščino.
Neizbranim in izločenim ponudnikom (nepravo-

časne ali nepopolne ponudbe) bo vplačana varščina 
neobrestovana vrnjena v dveh mesecih od poteka raz-
pisnega roka.

Varščina izbranega ponudnika, s katerim bo skle-
njena najemna pogodba v notarskem zapisu, se bo 
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upoštevala kot garancija za pravočasno in pravilno 
izpolnitev obveznosti najemnika iz najemne pogodbe.

Kriteriji in postopek ocenjevanja ponudb
Predmet ocenjevanja in izbire bodo le popolne in 

pravočasne ponudbe, ki jih bodo predložili ponudniki, ki 
bodo izpolnjevali vse v pogoje iz tega razpisa.

Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse pogoje 
te razpisne dokumentacije in bo ponudil najvišjo naje-
mnino.

Izbira ponudnika in morebitna dodatna pogajanja
Najemodajalec si pridržuje pravico do dodatnih po-

gajanj o višini najemnine v primeru, da bi dva ponudni-
ka (ali več) izpolnjevala vse pogoje in ponudila enako 
visoko najemnino.

Najemodajalec si pridržuje pravico, da brez kakr-
šnihkoli posledic zase ne izbere nobenega ponudnika.

Ponudniki v celoti nosijo stroške priprave ter izdela-
ve ponudbe in v primeru neizbire ali razveljavitve razpisa 
niso upravičeni do kakršnekoli odškodnine.

O odločitvi najemodajalca glede izbire ponudnika 
bodo ponudniki pisno obveščeni.

Sklenitev najemne pogodbe
Izbrani ponudnik mora najpozneje v 15 dneh od 

prejema obvestila o izbiri skleniti z najemodajalcem na-
jemno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notar-
skega zapisa.

Če izbrani ponudnik tega ne stori v navedenem 
roku, lahko najemodajalec po lastni presoji podaljša 
rok za sklenitev pogodbe v notarskem zapisu, vendar 
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v notarskem 
zapisu niti v podaljšanem roku, najemodajalec zadrži 
njegovo varščino.

Če iz kateregakoli razloga v predvidenem (ali po-
daljšanem) roku ne bi bila sklenjena najemna pogodba 
v obliki notarskega zapisa z izbranim ponudnikom, se lah-
ko opravijo pogajanja in sklene najemna pogodba s po-
nudnikom, ki je naslednji po višini ponujene najemnine.

Priloga k razpisni dokumentaciji
1. vzorec najemne pogodbe
2. obrazec ponudbe s specifikacijo obveznih prilog 

k ponudbi
Razpisna dokumentacija in vse priloge iz te razpi-

sne dokumentacije so njen sestavni del in so dostopne 
na spletni strani fakultete: www.fe.unilj.si.

Univerza v Ljub ljani
Fakulteta za elektrotehniko

 Ob3360/14

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU1G 
in 50/14) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Javni 
zavod Šport Ljub ljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora –  

telovadnica s pripadajočimi garderobami v najem
1. Naziv in sedež organizatorja: Javni zavod Šport 

Ljub ljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljub ljana.
2. Vrsta pravnega posla: javno zbiranje ponudb za 

oddajo poslovnega prostora v najem.
3. Predmet javnega zbiranja ponudb
Telovadnica s pripadajočimi prostori, v skupni izme-

ri 242 m2, od tega 56 m2 pomožni prostori (hodnik, gar-
derobe, sanitarije); parc. št. 1397/2, k.o. 1740 – Spodnja 
Šiška (ID znak 17401397/20.

Namembnost prostorov je športna dejavnost.
Pogoji najema:
– Pogodba za oddajo prostorov se podpiše za do-

ločen čas (za dobo enega leta od dneva podpisa) z mo-
žnostjo podaljšanja v skladu z veljavno zakonodajo, ki 
zavezuje najemodajalca.

– Obratovalni čas je predmet razgovora med po-
godbenima strankama in obratovalnega dovoljenja.

– Najemnik nima pravice oddati prostorov v pod-
najem.

– Najemodajalec si pridržuje pravico vpogleda v po-
slovne prostore najemojemalca, ob prisotnosti najemo-
jemalca, vsaj enkrat mesečno.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stro-
ške (vodo, elektriko, snago, ogrevanje, skupne stroške 
obratovanja). Cenik obratovalnih stroškov je sestavni 
del uradnega cenika Športa Ljub ljana z dne 13. 3. 2013.

– Cena celoletnega najema poslovnega prostora – 
telovadnica s pripadajočimi garderobami (upošteva se 
najboljši ponudnik).

– Izklicna cena najemnine poslovnega prostora 
znaša 7,00 €/m2 na mesec (cena ne vključuje DDV).

– Najemnik prične opravljati dejavnost od dneva 
podpisa pogodbe.

– Najemnik je dolžan skrbeti za urejenost prostorov 
ter zakonitost in varnost pri izvajanju dejavnosti.

– Najemnik je dolžan plačevati najemnino v roku 
15 dni od izstavitve računa.

4. Višina najemnine
Izklicna višina letne najemnine za najem poslov-

nega prostora – telovadnica s pripadajočimi prostori, 
v skupni izmeri 242 m2, je 20.328,00 €. Cena je dolo-
čena brez DDV.

Izklicna cena mesečne najemnine torej znaša 
1.694,00 € brez DDV.

Zainteresirani najemniki morajo do vključno 29. 9. 
2014 plačati varščino v višini 10 % izklicne cene letne 
najemnine na transakcijski račun; podračun pri URSJP: 
012616030721152: »plačilo varščine za javno zbiranje 
ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi.

Plačana varščina brez DDVja se uspelemu upra-
vičencu vračuna v ceno najemnine, neuspelim pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 7 dni po končanem izboru.

Če uspeli ponudnik ne podpiše najemne pogodbe 
v 8. dneh po prejemu obvestila o izbiri, varščina v celoti 
zapade.

Varščina v celoti zapade tudi v primeru, če ponudnik 
umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času 
veljavnosti ponudbe.

5. Drugi pogoji:
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti 

izpolnjeno dokumentacijo oziroma obrazce, dosegljive 
na: www.sportLjub ljana.si, zložene po naslednjem vr-
stnem redu:

– ponudbo (OBR1);
– opis dejavnosti oziroma ponudbe, ki bi potekala 

v najetih prostorih – predstavitveni elaborat je sestavni 
del ponudbe;

– izjavo o solidnosti ponudnika ter, da ponudnik 
sprejema pogoje iz javnega poziva (OBR2);

– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR3);
– izjavo o pridobitvi osebnih podatkov iz uradnih 

evidenc (OBR4);
– izjavo o predložitvi bianco menice s pooblastilom 

za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
(OBR5);

– potrdilo o plačani varščini;
– izpisek iz sodnega registra oziroma iz Poslovnega 

registra Slovenije pri AJPES (s. p.);
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– fotokopija dokazila o državljanstvu in
– fotokopija osebnega dokumenta.
Ponudbo za najem lahko oddajo pravne osebe, ki 

imajo sedež na območju RS oziroma na območju države 
članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziro-
ma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo 
k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne 
sme biti starejši od 30 dni.

Fizične osebe morajo izpisek iz Poslovnega registra 
Slovenije pri AJPES (s. p.), ki ne sme biti starejši od 
30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo 
osebnega dokumenta.

6. Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor
Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti ku-

verti, na naslov: Javni zavod Šport Ljub ljana, Celovška 
cesta 25, 1000 Ljub ljana.

Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba 
za javno zbiranje ponudb«.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 30. 9. 2014 
do 11. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 2014 ob 12. uri, 
v prostorih organizatorja.

Organizator javnega zbiranja ponudb bo istega dne, 
takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb, izvedel 
še pogajanja. Ponudniki, ki bodo sodelovali na pogaja-
njih, morajo s sabo na javno odpiranje ponudb prinesti 
obrazec za pogajanja (OBR6). Ponudnike, ki na poga-
janjih ne bodo želeli sodelovati, obveščamo, da bo upo-
števana njihova prva ponujena cena (OBR1).

Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo iz-
ločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku 
vrnjena neodprta.

Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanj-
kljivo dokumentacijo), bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. 
Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema po-
ziva za dopolnitev.

Obvezna priloga ponudbe je original potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudnik, ki original potrdila o plačani 
varščini ne priloži, bo izločen.

Za izbor ponudnika bo uporabljena merila najvišja 
ponujena cena najema. Izbran bo ponudnik, ki bo ponu-
dil najvišjo ceno za najem poslovnega prostora – telova-
dnica s pripadajočimi garderobami.

Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne 
vrednosti najema, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 
Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8. dneh po odpiranju 
ponudb.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 2014.
7. Informacije: dodatne informacije lahko interesenti 

dobijo pri kontaktni, osebi: Luka Trškan – vodja špor-
tne infrastrukture Šport Ljub ljana, tel. 01/4315155 ali 
031/259244, vsak delavnik od 9. do 16. ure, z možno-
stjo ogleda po predhodni najavi.

8. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skle-
niti pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila 
o izboru.

9. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe so 
breme organizatorja javnega zbiranja ponudb.

10. Ustavitev postopka: organizator lahko do skleni-
tve pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb ustavi 
in predmetnih prostorov ne odda.

Javni zavod Šport Ljub ljana

Št. 040-35/2014-1 Ob-3414/14

Državna volilna komisija na podlagi 37. člena Zako-
na o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
– ZVDZUPB1 in 54/07 – odločba US) objavlja

javni poziv
za zbiranje predlogov kandidatov  
za imenovanje predsednikov in 

namestnikov predsednikov volilnih komisij 
volilnih enot 

 in okrajnih volilnih komisij ter članov  
in namestnikov članov volilnih komisij  

volilnih enot
I.
Uporaba izrazov: v javnem pozivu uporabljeni iz-

razi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot 
nevtralni za ženski in moški spol.

II.
1. Predlaganje kandidatov za predsednike in na-

mestnike predsednikov volilnih komisij volilnih enot
1.1. Na podlagi 33. člena Zakona o volitvah v dr-

žavni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZUPB1 in 
54/07 – odločba US) se predsednik in namestnik pred-
sednika volilne komisije volilne enote imenujeta izmed 
sodnikov.

1.2. Vrsta volilnega organa: 8 volilnih komisij volil-
nih enot, ki izvršujejo pristojnosti v postopku uresniče-
vanja splošne volilne pravice. Sedeže volilnih komisij 
volilnih enot ter teritorialno pristojnost komisij določa 
Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev 
v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ – 
UPB1).

1.3. Trajanje mandata: 4. leta.
1.4. Predlog oziroma prijava za imenovanje mora 

vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
– naziv predlagatelja,
– ime in priimek predlaganega kandidata za pred-

sednika oziroma namestnika predsednika in sodišče na 
katerem opravlja sodniško funkcijo,

– rojstni datum predlaganega kandidata,
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kan-

didata,
– oznako (številka ali sedež) volilne enote, za ka-

tere komisijo se predlaga kandidat.
1.5. Predlogu je potrebno priložiti pisno soglas-

je predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati 
funkcijo, če bo imenovan.

2. Predlaganje kandidatov za predsednike okrajnih 
volilnih komisij

2.1. Na podlagi 34. člena Zakona o volitvah v dr-
žavni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZUPB1 
in 54/07 – odločba US) se predsednik okrajne volilne 
komisije imenuje izmed sodnikov.

2.2. Vrsta volilnega organa: 88 okrajnih volilnih 
komisij, ki izvršujejo pristojnosti v postopku uresniče-
vanja splošne volilne pravice. Sedeže okrajnih volilnih 
komisij ter teritorialno pristojnost komisij določa Zakon 
o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZUPB1).

2.3. Trajanje mandata: 4. leta.
2.4. Predlog oziroma prijava za imenovanje mora 

vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
– naziv predlagatelja,
– ime in priimek predlaganega kandidata za pred-

sednika in sodišče na katerem opravlja sodniško funk-
cijo,

– rojstni datum predlaganega kandidata,
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kan-

didata,
– oznako (številka ali sedež) okrajne volilne enote, 

za katere komisijo se predlaga kandidat.
2.5. Predlogu je potrebno priložiti pisno soglas-

je predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati 
funkcijo, če bo imenovan.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 66 / 12. 9. 2014 / Stran 2069 

3. Predlaganje kandidatov za namestnike predse-
dnikov okrajnih volilnih komisij

3.1. Na podlagi 34. člena Zakona o volitvah v držav-
ni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZUPB1 in 54/07 
– odločba US) se namestnik predsednika okrajne volilne 
komisije imenuje izmed drugih diplomiranih pravnikov.

3.2. Vrsta volilnega organa: 88 okrajnih volilnih ko-
misij, ki izvršujejo pristojnosti v postopku uresničevanja 
splošne volilne pravice. Sedeže okrajnih volilnih komisij 
ter teritorialno pristojnost komisij določa Zakon o dolo-
čitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor 
(Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZUPB1).

3.3. Trajanje mandata: 4. leta.
3.4. Predlog oziroma prijava za imenovanje mora 

vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
– naziv predlagatelja,
– ime in priimek predlaganega kandidata za name-

stnika predsednika,
– rojstni datum predlaganega kandidata,
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kan-

didata,
– diplomo pravne fakultete,
– oznako (številka ali sedež) okrajne volilne enote, 

za katere komisijo se predlaga kandidat.
3.5. Predlogu je potrebno priložiti pisno soglas-

je predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati 
funkcijo, če bo imenovan.

4. Predlaganje kandidatov za člane in namestnike 
članov volilnih komisij volilnih enot izmed pravnih stro-
kovnjakov

4.1. Na podlagi 33. člena Zakona o volitvah v dr-
žavni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZUPB1 in 
54/07 – odločba US) en član in en namestnik člana vo-
lilne komisije volilne enote se imenujeta izmed pravnih 
strokovnjakov.

4.2. Vrsta volilnega organa: 8 volilnih komisij volilnih 
enot, ki izvršujejo pristojnosti v postopku uresničevanja 
splošne volilne pravice. Sedeže volilnih komisij volilnih 
enot ter teritorialno pristojnost komisij določa Zakon 
o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZUPB1).

4.3. Trajanje mandata: 4. leta.
4.4. Predlog oziroma prijava za imenovanje mora 

vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
– naziv predlagatelja,
– ime in priimek predlaganega kandidata za člana 

oziroma namestnika člana,
– rojstni datum predlaganega kandidata,
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kan-

didata,
– diplomo pravne fakultete in utemeljitev z referen-

cami, ki izkazujejo da je kandidat pravni strokovnjak,
– oznako (številka ali sedež) okrajne volilne enote, 

za katere komisijo se predlaga kandidat.
III.
Za predsednika in člana (ter njihove namestnike) 

volilnih komisij, se lahko imenuje oseba, ki ima volilno 
pravico na volitvah v državni zbor.

IV.
1. Predloge za imenovanje kandidatov iz 1. 2. 3. in 

t. točke prejšnjega razdelka tega poziva je treba posre-
dovati v pisni obliki na naslov: Državna volilna komisi-
ja, Slovenska c. 54/IX, 1000 Ljub ljana ali na enaslov: 
gp.dvk@dvkrs.si.

2. Državna volilna komisija bo upoštevala kot pra-
vočasne tiste predloge, ki bodo prispeli do vključno 
6. oktobra 2014.

Državna volilna komisija

Št. 0811/2013 Ob3378/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 
4/10, 20/11 in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, 
št. 43/10), 28. člena Statuta Mestne občine Novo mesto 
(Uradni list RS, št. 7/13) in Pravilnika o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto 
(številka: 0075/2010) Mestna občina Novo mesto, Sei-
dlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja

javni poziv
o razdeljevanju proračunskih sredstev  

Mestne občine Novo mesto za leto 2015  
za programe in projekte za obeleževanje  
650. obletnice pridobitve mestnih pravic  

Novega mesta
1. Predmet javnega poziva
Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za 

dvoletne programe in projekte za obeleževanje 650. 
obletnice ustanovitve Novega mesta in pridobitve me-
stnih pravic za leto 2015.

V letu 2014 je poudarek na oblikovanju celostne 
grafične podobe obeleževanja tega visokega jubileja ter 
izdelava promocijskega filma o Novem mestu (največ 
10 minutni predstavitveni film s poudarkom na vseh se-
gmentih družbenega življenja: vedute mesta, reke Krke, 
zelenih površinah, kulturnih, športnih, izobraževalnih in 
drugih inštitucijah javnega pomena, gospodarstvu ter 
kulturnem in zgodovinskem razvoju mesta, prepoznav-
nih osebnosti Novega mesta iz preteklosti in sodobni-
kov). Pri prijavi filma na razpis je potrebno oddati kratek 
sinopsis promocijskega filma.

V letu 2014 bodo izbrani le nekateri zahtevnejši pro-
jekti, ki bodo potrebovali dvoletno pripravo in dvoletno 
financiranje za dokončno izvedbo v letu 2015. Izbrani 
bodo projekti z dolgoročnejšim in trajnejšim učinkom za 
Novo mesto.

Začetek praznovanja v letu 2015 je 7. april, ko pra-
znujemo občinski praznik in predstavlja datum uradne 
pridobitve mestnih pravic v letu 1365.

V letu 2015 bo poudarek na prireditveni dejavno-
sti, prednostno večji kulturni dogodki, festivalsko do-
gajanje, trajna spominska obeležja v Novem mestu ter 
osrednja slovesnost ob občinskem prazniku 7. aprila 
2015. Zajeto bo tudi sofinanciranje večjih družabnih in 
družbenih dogodkov (okrogle tematske mize z zgodo-
vinskim, sociološkim, prostorskim, publicističnim pristo-
pom); večji dogodki s ciljem, da spodbudijo družabnost 
na večjih javnih odprtih prizoriščih kot je Glavni trg, mu-
zejski vrtovi, igrišča na Loki, park pred KC Janeza Trdine 
ali Knjižnico Mirana Jarca, stadion na Portovalu. Za ta 
namen bo v letu 2015 pripravljen nov razpis po spreje-
tju proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015.

2. Cilj poziva: namen letošnjega poziva za leto 2015 
je sofinancirati programe in projekte, ki bodo na izviren, 
ustvarjalen način prispevali k celoletnem praznovanju 
650. obletnice ustanovitve Novega mesta. Izbrani bodo 
izključno programi, ki bodo financirani dve leti zaradi 
organizacijske, tehnične in finančne zahtevnosti izved-
be ter obsežnosti programa ali projekta. Pričakujejo se 
prijave organizatorjev, ki so sposobni samostojno s teh-
nično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti program 
ali projekt oziroma organizirati dogodke ter promocijsko 
dejavnost.

3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na poziv se lahko prijavijo:
– javni zavodi s sedežem v Mestni občini Novo 

mesto,
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– podjetja in organizacije registrirane za izvajanje 
kulturne in prireditve dejavnosti,

– podjetja in organizacije registrirane za filmsko 
produkcijo in postprodukcijo,

– kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni 
enoti Novo mesto s sedežem v Mestni občini Novo 
mesto.

4. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja delovna komisija 

za pripravo in organizacijo 650. obletnice ustanovitve 
Novega mesta, ki jo je imenoval župan Mestne občine 
Novo mesto.

Komisija bo predlagala zavržbo vlog neupraviče-
nih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter 
vlog predlagateljev, ki ne izpolnjujejo splošnih pogojev 
poziva.

5. Splošni kriteriji poziva
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje splošne kri-

terije:
– kvaliteta dela prijavitelja ter odmevnost realizira-

nih projektov,
– tehnična in kadrovska usposobljenost,
– aktivnost prijavitelja v občini in izven nje,
– sodelovanje z Mestno občino Novo mesto pri obli-

kovanju občinskih dogodkov,
– prepoznavnost v regionalnem, nacionalnem in 

mednarodnem prostoru,
– zaprošeni znesek financiranja posameznega 

projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene 
v razpisni dokumentaciji in predlagatelj bo vsaj polovico 
sredstev pridobil iz virov, ki niso iz proračuna Mestne 
občine Novo mesto,

– izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo 
mesto, kolikor je predlagatelj že kandidiral na razpise 
občine v prejšnjih letih.

6. Prednostni kriteriji poziva
Prednostni kriteriji zajemajo naslednja merila:
– javna dostopnost projektov za občane (brezplač-

ne prireditve),
– reference predlagatelja (obvezna priloga vsaj 

dveh časopisnih člankov, priznanja, pohvale),
– odmevnost realiziranih projektov in odziv javnosti 

(število obiskovalcev na prireditvah),
– finančna zahtevnost in vrednost programa,
– tehnična in organizacijska usposobljenost za re-

alizacijo zastavljenega programa,
– program prispeva k prepoznavnosti Novega me-

sta,
– program po kvaliteti presega lokalno raven.
7. Uporaba kriterijev: delovna komisija bo glede na 

izpolnjevanje kriterijev poziva ocenila kvaliteto del in 
izločila morebitne izvajalce, ki nimajo v svoji dejavnosti 
opredeljeno prireditveno dejavnost, avdio-vizualno (za 
snemanje promocijskega filma), grafično – oblikovalsko 
(za izdelavo celostne grafične podobe) ter predlagala 
višino sofinanciranja posameznih projektov in progra-
mov.

8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 

namenjenih programom in projektom za obeleževa-
nje 650. obletnice ustanovitve Novega mesta znaša 
v letu 30.000,00 EUR bruto za programe in projekte ter 
10.000,00 EUR bruto za izdelavo promocijskega filma 
o Novem mestu.

V letu 2014 razpisujemo sredstva za izdelavo pro-
mocijskega filma ter za zahtevnejše dvoletne projekte 
in programa.

V letu 2015 bodo sredstva namenjena predvsem 
programom in projektom, ki bodo potekali skozi celo 

leto in bodo razpisana po sprejetju proračuna Mestne 
občine Novo mesto.

9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena prora-
čunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem 
letu 2014 in 2015.

10. Razpisni rok: javni poziv se prične 8. 9. 2014 in 
traja do 8. 10. 2014 oziroma do porabe sredstev.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec.
Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti nasle-

dnjo dokumentacijo:
– splošne in prednostne kriterije za izbiro predlaga-

teljev in način ocenjevanja,
– podatke o predlagatelju,
– dokazilo o usposobljenosti predlagateljev,
– finančni izkazi za leto 2013 (obvezna priloge),
– fotokopija vsaj dveh lokalnih, nacionalnih ali med-

narodnih priznanj / pohval v zadnjih dveh letih (ni obve-
zna priloga, je pa zaželjena zaradi višjega števila točk 
pri ocenjevalnih kriterijih),

– fotokopija vsaj dveh medijskih odzivov (obvezna 
priloga).

Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v raz-
pisnem roku dvignejo v Kabinetu župana, Glavni trg 7, 
Novo mesto ali si jo natisnejo tudi s spletne strani obči-
ne, www.novomesto.si.

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in po-
datke, določene v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna ob-
čina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 
8. 10. 2014 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom 
na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni poziv 
– 650. letnica ustanovitve Novega mesta«. Na hrbtni 
strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in 
priimek vlagatelja, naslov.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pri-
poročeno na pošto do vključno 8. 10. 2014 oziroma do 
tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine 
Novo mesto.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in raz-
pisna dokumentacija in so naštete pod točko 10 ter ne-
pravilno izpolnjena ovojnica, v kateri se nahaja prijava.

Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku 
z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopol-
nih vlog bodo pozvani po elektronski pošti ali telefonu, 
da jih dopolnijo v roku 5 dni, če tega ne storijo bodo nji-
hove vloge zavržene kot nepopolne. Ostale vloge, ki jih 
župan zavrže so tiste:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno izpisana 

ovojnica, v kateri se nahaja prijava na razpis).
Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po 

svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi 
ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na de-
jansko realizacijo v proračunu.

13. Dodatne informacije: pristojni uslužbe-
nec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič 
(tel. 07/3939253) ali sandra.borsic@novomesto.si.
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14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: delovna 
komisija se bo sestala vsak mesec v času razpisnega 
roka oziroma po potrebi glede na število prispelih vlog, 
jih pregledala in ocenila ter predlagala županu višino 
sredstev. Občina bo predlagatelje z odločbo obvestila 
o rezultatih javnega poziva po opravljenem usklaje-
nem predlogu delovne komisije z županom glede višine 
dodeljenih sredstev.

Mestna občina Novo mesto
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Št. 215348/2006/11(132407) Ob3373/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Posavski uniji mladih, s skrajšanim imenom Posa-
vska unija, s kratico imena PUM in s sedežem v Kr-
škem, Cesta krških žrtev 30 ter z matično številko: 
1030035000, vpiše sprememba statuta, sprememba 
imena v: Lista Sonce, sprememba skrajšanega imena 
v: Sonce, sprememba sedeža v: Brežice, Černelčeva 
cesta 3, sprememba znaka in sprememba zastopnika 
stranke ter izbriše kratica imena PUM. Znak stranke je 
sestavljen iz napisa malih pisanih črk sonce, kjer je črka 
o kot sestavni del napisa sonce obarvana v rumeno. 
Napis lista je postavljen horizontalno pod napis sonce.

Kot novi zastopnik stranke se vpiše Uroš Škof, roj. 
22. 9. 1972, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Gubčeva ulica 8, Brežice.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah

Št. 21537/2010/9 Ob3386/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Zvezi za prihodnost, s skrajšanim imenom Za priho-
dnost in s sedežem v Žalcu, Župančičeva ulica 7 ter 
z matično številko: 4022629000, vpiše sprememba sta-
tuta, sprememba znaka, sprememba naslova sedeža v: 
Žalec, Cankarjeva ulica 5, sprememba zastopnika in 
sprememba programa stranke. Znak stranke sestavlja 
podoba v obliki semena, z navzgor usmerjeno prečno 
linijo v notranjosti, in pa barvno paleto treh (3) barv: te-
mno zelena (RGB 0, 113, 43), rumena (RGB 254, 200, 
0) in svetlo zelena (RGB 190, 208, 0), podoba semena 
pa je v temno modri barvi (RGB 38, 37, 52), poleg pa 
je pripis »ZVEZA ZA PRIHODNOST«, ki je tudi v temno 
modri barvi (RGB 38, 37, 52).
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Kot novi zastopnik stranke se vpiše Jasmin Fider-
šek, roj. 30. 10. 1985, državljan Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Cankarjeva ulica 5, Žalec.

Št. 215320/2014/4 Ob3395/14

V register političnih strank se vpiše politična stranka 
Lista REZA – gibanje za moderno in transparentno 
politiko, s skrajšanim imenom Lista REZA in s sede-
žem v Domžalah, Ljub ljanska cesta 24. Znak stranke 
je napis Lista Reza na modri prelivni podlagi (C99 M27 
Y1 K0 proti C100 M93 Y0 K38). Napis »Lista« je v beli 
barvi in tipografiji (Eagle Book Regular), napis »REZA« 
je v rumeni barvi (C0 M29 Y79 K9) ter tipografiji (Eagle 
Book Regular).

Kot zastopnica politične stranke Liste REZA – gi-
banja za moderno in transparentno politiko se v register 
političnih strank vpiše Alenka Oldroyd, roj. 29. 9. 1962, 
državljanka Republike Slovenije, s stalnim prebivali-
ščem: Ljub ljanska cesta 24, Domžale.

Matična številka politične stranke je: 4068556000.
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Št. 21535/2011/16 
Ob3407/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Pozitivni Sloveniji, s kratico imena PS in s sedežem 
v Ljub ljani, Dalmatinova ulica 2 ter z matično števil-
ko 4037022000, vpiše sprememba zastopnika stranke.

Kot nova zastopnica stranke se vpiše Tina Komel, 
roj. 13. 4. 1980, državljanka Republike Slovenije, s stal-
nim prebivališčem: Rozmanova ulica 9, Koper.
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Št. 99/2014 Ob3364/14

Ime medija: Revija Obrtnik in revija Podjetnik.
Izdajatelj medija: Obrtnopodjetniška zbornica Slo-

venije, Celovška cesta 71, Ljub ljana.
Viri financiranja: lastna sredstva.
Lastnik: 100 % upravljavskih pravic ima OZS.
Predsednik OZS: Branko Meh.
Direktor: Danijel Lamperger, v.d.
Upravni odbor OZS:
Predsednik: Branko Meh.
Člani: Bernard Bucik, Bogdan Oblak, Ivan Meh, 

Zoran Simčič, Andrej Klobasa, Franc Vesel, Franci No-
vak, Alojz Buček, Franc Leskovec, Vlado Mandič, Bojan 
Železnik, Mojca Andolšek, Drago Delalut, Miran Gracer.

Nadzorni odbor OZS:
Predsednik: Žorž Petrovski.
Člani: Lucija Arnold, Miran Jelen, Branko Goričan 

in Vojko Valič.

Objave po Zakonu o medijih
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Izvršbe

VL 124368/2013 Os2927/14

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 124368/2013 z dne 2. 8. 2013, ki 
je 28. 8. 2013 postal pravnomočen, je na podlagi rube-
žnega zapisnika izvršitelja izv. Marko Tomazin, opr. št. 
IZV 570/2013 z dne 9. 5. 2014, je bila nepremičnina, ki 
ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje veliko-
sti 49,25 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe Savska 
cesta 6, Jesenice, št. stanovanja 2, št. stavbe 2526, 
s skupnimi prostori, deli napravami ter funkcionalnim 
zemljiščem, v lasti Armina Deniča, zarubljena v korist 
upnika Stanovanjsko podjetje podjetje za gospodarjenje 
z objekti d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi 
izterjave 448,05 EUR s pp.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah  

dne 27. 6. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

VL 112446/2013 Os3271/14

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnika Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Franc Mesar, Ferrarska 8, p.p. 
317, Koper  Capodistria, proti dolžniku Jožetu Jabuka, 
Litijska cesta 100, Ljub ljana  dostava, zaradi izterja-
ve 801,07 EUR, sklenilo:

dolžniku Jožetu Jabuka, Litijska cesta 100, Ljub
ljana  dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi Boštjan Pod-
goršek, odvetnik v Brežicah.

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 Brežicah  
dne 31. 7. 2014

P 802/2014 Os3265/14

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po okrožnem sodniku 
Francu Krepflu v pravdni zadevi tožeče stranke Abanka 
d.d., Slovenska 58, Ljub ljana, zoper toženo stranko Mi-
roslav Odar, Župančičeva 3a, Domžale, zaradi plačila 
981.974,80 EUR, dne 6. 8. 2014 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku se toženi stranki postavlja 

Objave sodišč

začasna zastopnica odvetnica Milena Lukmar, Kidriče-
va 3, Zagorje ob Savi.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 
v predmetni pravdni zadevi, dokler tožena stranka ali 
njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljub ljani  
dne 6. 8. 2014

Oklici dedičem

D 79/2014 Os3313/14

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojnem Baraga Janezu, nazadnje stal-
no bivajočem Kozarišče 35, Stari trg pri Ložu, ki je umrl 
1. 1. 1958.

Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, pozi-
va vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na ogla-
sni deski ter spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici  
dne 22. 8. 2014

D 78/2014 Os3314/14

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski 
postopek po pokojni Frančiški Štrukelj, roj. Arko, vdovi, 
nazadnje stalno bivajoči Ravne 3, Nova vas, ki je umrla 
v Ravnah 7, dne 21. 12. 1937.

Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, pozi-
va vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na ogla-
sni deski ter spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.

Po poteku enoletnega oklicnega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici  
dne 22. 8. 2014

D 365/2013 Os3345/14

Grižančič Ivan, roj. 18. 11. 1882 iz Gračišča, Brezo-
vica 25, je dne 19. 11. 1952 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Ura-
dnem listu RS.

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 1. 9. 2014
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D 173/2012 Os3232/14

Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier 
v zapuščinski zadevi po dne 3. 5. 2012 umrlem Dragu 
Čede, roj. 22. 1. 1963, nazadnje stanujočem Šutna 7, 
p. Brestanica, izven naroka dne 15. 7. 2014, podaje 
naslednji oklic:

Zakonita dedinja Josee Fernande Čede, roj. 15. 12. 
1950, nazadnje živeča v Belgiji, po pokojnem zapustniku 
Dragu Čede, roj. 22. 1. 1963, Šutna 7, p. Brestanica, ka-
terih podatkov sodišče nima, se poziva, da v roku 1 leta 
od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in 
v Uradnem listu RS, priglasi svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi raz-
polaga.

Okrajno sodišče v Krškem  
dne 15. 7. 2014

Oklici pogrešanih

N 474/2013 Os3121/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani vodi pod opr. št. 
N 474/2013 na predlog predlagateljice Republike Slove-
nije, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, 
Ljub ljana, zoper nasprotnega udeleženca: Anton  Ferdi-
nand Palme, roj. 14. 2. 1922, zadnje znano prebivališče 
v Republiki Sloveniji: Studenec (sedaj Ig), nepravdni 
postopek zaradi razglasitve pogrešanca za mrtvega.

Po podatkih, s katerimi razpolaga sodišče, se je 
nasprotni udeleženec Anton  Ferdinand Palme rodil 
14. 2. 1922 v Studencu (sedaj Ig) materi po imenu An-
tonija Palme in očetu po imenu Jože Palme. Po podatkih 
zemljiške knjige je solastnik nepremičnin parcele št. 89/1 
in parcele št. 89/13, obe k.o. 1898 Mekinje, ki ju je dedo-
val leta 1962. Gre za kmetijski zemljišči, ki se nahajata 
v Občini Kamnik. V zemljiški knjigi je označen z nazivom 
in naslovom: Anton Palme, Whitman, Ave 146, Vest Har-
tford z Conn. ZDA, ZDA.

Sodišče poziva pogrešano osebo Anton  Ferdinand 
Palme, da se oglasi sodišču, vse, ki kaj vedo o življenju 
in smrti pogrešanega, pa da to sporočijo sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica, sicer bo sodišče po pre-
teku tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 24. 7. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Buksek Valerija, Tlake 11, Rogatec, zavarovalno 
polico, št. 70000037048, izdala zavarovalnica KD Življe-
nje d.d. gnt-334302

Ciraj Marta, Gmajnica 93, Komenda, zavarovalno 
polico, št. 50500085915, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica d.d. gnd-334293

Gobec Martin, Petrovče 25, Petrovče, zavarovalno 
polico, št. 50500001607, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica d.d. gnt-334277

Gregorič Andraž, Kovorska cesta 5, Tržič, zavaro-
valno polico, št. 70000034255. gni-334288

Hribar Valentina, Pod gozdom 43, Zgornja Besnica, 
zavarovalno polico, št. 70000034260, izdala zavaroval-
nica Adriatic Slovenica d.d. gnj-334287

Jelen Marija, Stara Nova vas 23, Križevci pri Lju-
tomeru, zavarovalno polico, št. 50500043783, izdala 
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnu-334301

Ketiš Roman, Dvorjane 97A, Spodnji Duplek, zava-
rovalno polico, št. 50500056638, izdala zavarovalnica 
Slovenica Življenje. gnn-334308

Klenovšek Milanka, Glavni trg 34, Sevnica, zava-
rovalni polici, št. 50500112996 in 50500112781, izdala 
zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. gnn-334333

Kuhar Nataša, Župančičeva 22, Ptuj, zavarovalno 
polico, št. 50500017226, izdala zavarovalnica Adriatic 
Slovenica d.d. gnt-334327

Rojnik Andraž, Graška Gora 21, Podgorje pri Slo-
venj Gradcu, zavarovalno polico, št. 50500012379, izda-
la zavarovalnica KD Življenje d.d. gns-334278

Smolej Sebastjan, Planina pod Golico 55B, Jeseni-
ce, zavarovalno polico, št. 50500130866, izdala zavaro-
valnica Adriatic Slovenica. gnf-334291

Strgaršek Rafael, Dobovec 55, Dobovec, zavaro-
valno polico, št. 50500078978, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.o.o. gnu-334276

Špeh Bernarda, Vrhe 1A, Slovenj Gradec, zavaro-
valno polico, št. 11.46744, izdala zavarovalnica Grawe. 
gnm-334309

Verbič Matjaž, Vrhovci, Cesta III/16, Ljub ljana, za-
varovalno polico, št. 50500101257, izdala zavarovalnica 
Adriatic Slovenica d.d. gnl-334335

Železnik Maja, Meškova ulica 18, Slovenj Gradec, 
zavarovalno polico, št. 50500024081, izdala zavaroval-
nica KD Življenje. gne-334296

Spričevala preklicujejo

Asani Florijan, Jakčeva ulica 2, Ljub ljana, spričeva-
lo o končani OŠ Osnovna šola Božidarja Jakca, izdano 
leta 2008. gno-334286

Gutnik Lebar, Lošca 25, Vrhnika, spričevalo o kon-
čani OŠ Osnovna šola Ivana Cankarja, izdano leta 2011. 
gnq-334284

Kecojević Slobodan, Ulica Slavka Gruma 62, Novo 
mesto, indeks, št. 18040079, izdala Filozofska fakulteta, 
Univerza v Ljub ljani, leto izdaje 2004. gnp-334306

Preklici

Košir Nika, Hotemaže 60, Preddvor, spričevalo 9. 
razreda OŠ Šenčur, izdano leta 2014. gng-334315

Saša Jakos, Sotelska 4, Rogaška Slatina, diplo-
mo o magisteriju, izdajateljica Visoka šola za upra-
vljanje in poslovanje, Novo mesto, izdana leta 2008. 
gnf-334316

Supin Bogomir, Krnica 45, Luče, spričevalo 8. ra-
zreda Osnovne šole Blaža Arniča, Luče, izdano leta 
1984. gnl-334310

Takaj Karolina, Litostrojska cesta 10, Ljub ljana, 
spričevalo 9. razreda OŠ Poljane, izdano leta 2008. 
gnq-334280

Zagruševcem Neža, Nova Cerkev 58, Nova Cerkev, 
indeks, št. 18060248, izdala Filozofska fakulteta, Ljub
ljana. gny-334322

Zobec Ema, Prisojna pot 5, Vrhnika, spričeva-
lo 9. razreda OŠ Ivana Cankarja, izdano leta 2007. 
gnp-334281

Drugo preklicujejo

Bačkonja Suzana, Park pod Javorniki 6, Postojna, 
študentsko izkaznico, izdala Fakulteta za vede o zdrav-
ju, Izola. gnq-334305

Bilić Enes, Čopova ulica 25, Celje, certifikat NPK, 
izdajateljica Agencija za promet, izdano leta 2009. 
gns-334303

Bolta Sandra, Ulica bratov Učakar 122, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 01009452, izdala Pedagoška 
fakulteta, Ljub ljana. gnx-334273

Boštjančič Urška, Jasen 2A, Ilirska Bistrica, štu-
dentsko izkaznico, št. 18100189, izdala Filozofska fa-
kulteta, Ljub ljana. gnj-334312

BTC d.d., Šmartinska cesta 152, Ljub ljana, štampilj-
ko – model: TRODAT Printy 4911, z vsebino: BTC d.d., 
Šmartinska 152, Ljub ljana, PE LOGISTIČNI CENTER 
(številka 34). gng-334290

DESUS Mestna org. Občine Ptuj, Trstenjakova 
ulica 9, Ptuj, štampiljko okrogle oblike z vsebino: Demo-
kratična stranka upokojencev Slovenije (DESUS) Ptuj, 
v sredini ima oris lipovega lista, v njem besedo DESUS. 
gnm-334334

DMH d.o.o., Zaloška cesta 65A, Ljub ljana, licence, št. 
G0004464/05953/683/001, G0004464/05953/683/002, 
G0004464/05953/683/003, G0004464/05953/683/004, 
izdajateljica Gospodarska zbornica Slovenije. 
gnx-334298

DMH d.o.o., Zaloška cesta 65A, Ljub ljana, naci-
onalno licenco, št. G0004464/05953/683, izdajateljica 
GZS. gni-334300

Fir Eva, Sela pri Zajčjem vrhu 23, Novo mesto, 
študentsko izkaznico, št. 19542900, izdala Ekonomska 
fakulteta. gnd-334318

Flandija Sandi, Hrpelje, Slavniška cesta 3, Kozina, 
študentsko izkaznico, št. 09080103, izdala Fakulteta za 
pomorstvo in promet, Portorož. gnl-334285

GLOBUS d.o.o., Drašiči 8, Metlika, potrdilo, številka 
GE005829/00430/069, veljavno od 5. 11. 2012 do 5. 11. 
2017. gnv-334325
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Grgec Edina, Tovarniška 12A, Logatec, potrdilo 
o strokovni usposobljenosti za trgovinsko poslovodstvo, 
izdano na priimek Osmičević, številka 350/2002 z dne 
23. 1. 2003, izdajateljica Trgovinska zbornica Slovenije, 
izdano leta 2003. gnb-334324

Hrastar Aleksandra, Vrh pri Pahi 14, Otočec, štu-
dentsko izkaznico, št. 98101014, izdala Pedagoška fa-
kulteta, Univerza na Primorskem. gnj-334337

Hubej Bor, Polje, Cesta XXXII/29, Ljub ljana  Polje, 
dijaško izkaznico, izdal Konzervatorij za glasbo in balet, 
Ljub ljana. gno-334332

Jelovšek Anja, Gerbičeva ulica 38, Cerknica, štu-
dentsko izkaznico, št. 4210027, izdala Akademija za 
likovno umetnost v Ljub ljani. gnz-334321

Kelbl Blaž, Bohinjska Bela 12, Bohinjska Bela, štu-
dentsko izkaznico, št. 63980062, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gnv-334275

Klančič Luka, Miren 58A, Nova Gorica, študentsko 
izkaznico, št. 27004944, izdala Fakulteta za matematiko 
in fiziko. gnw-334274

Kosanović Uroš, Pot na Fužine 33, Ljub ljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 19379021, izdala Ekonomska fa-
kulteta. gne-334317

Kralj Žan, Prvomajska cesta 4, Šentjernej, študent-
sko izkaznico, št. 63100251, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnh-334289

Lapanja Nevenka, Šebrelje 85, Cerkno, študent-
sko izkaznico, izdala Fakulteta za farmacijo, Univerza 
v Ljub ljani. gnb-334295

Levačić Tomislav, Hlapičina 41, 40313 Sveti Martin 
na Muri, Hrvaška, študentsko izkaznico, št. G1015603, 
izdala Fakulteta za gradbeništvo, Maribor. gnn-334283

Lipovec Bojan, Zgornji Kamenščak 14, Ljutomer, 
preklic certifikata NPK, št. 1295, izdajateljica Agencija za 
promet d.o.o. Ljub ljana, izdan 2005, objavljenega v Ur. 
l. RS, št. 65/14, pod oznako GNC334219. gnr-334329

Lipovec Bojan, Zgornji Kamenščak 14, Ljutomer, 
certifikat NPK, številka 1295, izdajateljica GZS, Center 
za poslovno usposabljanje, izdan leta 2005. gnq-334330

LND d.o.o., Sončni grič 4, Velenje, licenco, šte-
vilka E004920, za vozilo scania, registrska številka 
CE NJ515. gny-334297

Mencin Maks, Koroška ulica 2b, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 20110232, izdala Pravna fakulteta. 
gno-334282

Miladinovič Goran, Polje 376, Ljub ljana  Polje, po-
trdilo za NPK – varnostnik, izpit opravljen 11. 7. 2011, 
izdan 12. 7. 2011, izdajateljica Zbornica za razvoj slo-
venskega zasebnega varovanja. gnx-334323

Možina Kristijan, Zabrdje 7, Mirna, digitalno ta-
hografsko kartico, št. 1070500027954000, Cetis d.d. 
gnw-334299

Nolimal Manca, Senožeti 47A, Dol pri Ljub ljani, 
študentsko izkaznico, št. 4110123, izdala Medicinska 
fakulteta. gno-334307

O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, 
licenco, številka GE000421/02279/013, za vozilo mer-
cedez benz, actros , vlečno vozilo, registrska številka 
LJ LV 482. gns-334328

Padar Simon, Lovska ulica 47, Maribor, študentsko 
izkaznico, št. 81682616, izdana leta 2011, izdala Eko-
nomskoposlovna fakulteta Maribor. gnr-334304

Pahulje Jan, Roška cesta 62, Kočevje, študentsko 
izkaznico, št. 63010257, izdala Fakulteta za računalni-
štvo in informatiko. gnr-334279

Rajer Nina, Mesarska cesta 16, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 01011435, izdala Pedagoška fakulteta. 
gne-334292

Razgoršek Grega, Cesta na Štibuhu 17, Slovenj 
Gradec, študentsko izkaznico, št. 18123468, izdala Fi-
lozofska fakulteta. gnk-334336

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finanč-
na uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljub ljana, službe-
no izkaznico javnega uslužbenca Šijakov Dušana, zap. 
št. 2645, ki jo je izdala Carinska uprava RS dne 18. 5. 
2011. Ob-3361/14

Sečnik Damjan, Zminec 55, Škofja Loka, digitalno 
tahografsko kartico, št. 10705000143810, izdajatelj Ce-
tis d.d. gnp-334331

Semič Tina, Cesta na Ledinico 14, Žiri, študentsko 
izkaznico, št. 32090148, izdala Naravoslovnotehniška 
fakulteta. gnu-334326

Susman Podjed Jure, Majaronova ulica 6, Ljub
ljana, študentsko izkaznico, št. 64070602, izdala Fakul-
teta za elektrotehniko, Ljub ljana. gnb-334320

Trstenjak Timotej, Vidanovci 1E, Ljutomer, dijaško 
izkaznico, izdala Srednja ekonomska šola, Murska So-
bota, št. 0000008262035. gnc-334294

Udovč Anja, Žvarulje 10, Izlake, študentsko izkazni-
co, št. 41120214, izdala Medicinska fakulteta, Ljub ljana. 
gnc-334319

ZD Maribor, Ulica talcev 9, Maribor, štampiljko 
– oglati imenski žig zdravnika, z vsebino Miroslava 
Pečnik  Gerlec, dr. med spec. šolske medicine 4. 
gnk-334311

ZD Maribor, Ulica talcev 9, Maribor, štampiljko – av-
tomatski oglati imenski žig zdravnika, z vsebino: Mojca 
ŠVAB ZAVRATNIK dr. med. spec.  1 . gni-334313

ZD Maribor, Ulica talcev 9, Maribor, štampiljko – 
oglati žig z vsebino: ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOL-
FA DROLCA MARIBOR  OE Varstvo otrok in mladine 
Služba za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine 
Dispanzer za šolske otroke in mladino CENTER  2 . 
gnh-334314
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