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Javni razpisi

Št. 342-16/2009/17 Ob-4083/14

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem bese-
dilu: MKGP), na podlagi:

– Uredbe o izvajanju Operativnega programa za 
razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013 (Uradni 
list RS, št. 30/11, 8/12, 36/12 in 50/14), (v nadaljnjem 
besedilu: Uredba);

– Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 
2006 o Evropskem skladu za ribištvo (ESR) (UL L št. 223 
z dne 15. 8. 2006, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo 
(EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribi-
štvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) 
št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in 
Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), (v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1198/2006/ES);

– Uredbe Komisije (ES) št. 498/2007 z dne 
26. marca 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu 
za ribištvo (UL L št. 120 z dne 10. 5. 2007, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1249/2010 
z dne 22. decembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu 
za ribištvo (UL L št. 341 z dne 23. 12. 2010, str. 3), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 498/2007/ES);

– Operativnega programa za razvoj ribištva v Re-
publiki Sloveniji 2007–2013, ki ga je potrdila Komisija 
z Odločbo Komisije št. C(2008) 7279, z dne 19. 11. 
2008, CCI 2007 SI 14 F PO 001 in je bil zadnjič spre-
menjen z izvedbenim sklepom Komisije št. C(2014) 487, 
z dne 30. 1. 2014 o spremembi Odločbe C(2008) 7279, 
o odobritvi operativnega programa za pomoč Skupnosti 
iz Evropskega sklada za ribištvo v Sloveniji za program-
sko obdobje 2007–2013 ter je dostopen na spletni strani 
MKGP(v nadaljnjem besedilu: OP 2007–2013);

– EFF Vademecuma Evropske komisije, Doc 
EFFC/10/2007, z dne 26. 3. 2007 – priročnika Evrop-
ske komisije za izvajanje Uredbe 1198/2006/ES in Ured-
be 498/2007/ES (v nadaljnjem besedilu: priročnik EK), 
objavlja

javni razpis
za ukrep Mali priobalni ribolov

I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sred-

stev za posodobitev ribiških plovil za izboljšanja ener-
gijske učinkovitosti, ki ne povečuje zmožnosti plovila 
za ribolov.

2. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za so-
financiranje projektov, prispelih na javni razpis za do-
deljevanje sredstev iz naslova ukrepa Mali priobalni 
ribolov, znaša 20.004,00 EUR javnih sredstev, od tega 
delež prispevka Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: 
EU) v celotnih javnih izdatkih znaša 75 odstotkov, delež 
prispevka Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 
pa znaša 25 odstotkov.

3. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:
945010 Evropski sklad za ribištvo 07-13-EU, v višini 

15.003,00 EUR,
945110 Evropski sklad za ribištvo 07-13-slovenska 

udeležba, v višini 5.001,00 EUR.
4. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma 

do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh 
MKGP.

II. Vlagatelji
Vlagatelj za pridobitev nepovratnih sredstev po tem 

razpisu je lahko pravna ali fizična oseba, registrirana 
v Republiki Sloveniji za dejavnost morskega ribištva, ali 
ribič, ki ima status ribiča fizične osebe, s stalnim prebi-
vališčem v Republiki Sloveniji.

III. Predmet podpore
1. Podpora se bo iz naslova tega razpisa dode-

ljevala izključno za plovila malega priobalnega ribolo-
va, definiranega v prvem odstavku 26. člena Uredbe 
1198/2006/ES. V skladu z navedenim določilom gre 
za ribiška plovila, katerih skupna dolžina ne presega 
12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega orodja iz Pre-
glednice 3 v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 
z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Sku-
pnosti (UL L št. 5 z dne 9. 1. 2004, str. 25), spremenjene 
z Uredbo Komisije (ES) št. 1799/2006 z dne 6. decem-
bra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 26/2004 o regi-
stru ribolovne flote Skupnosti (UL L št. 341 z dne 7. 12. 
2006, str. 26), in sicer ne uporabljajo:

– vlečne mreže z gredjo,
– pridnene vlečne mreže s širilkami,
– pridnene vlečne mreže za vleko v paru,
– pelagične vlečne mreže s širilkami,
– pelagične vlečne mreže za vleko v paru,
– dvojne vlečne mreže s širilkami,
– obalne potegalke,
– danske potegalke,
– škotske potegalke,
– potegalke, upravljane z dveh plovil,
– strgače za uporabo s plovila,
– ročne strgače, uporabljene na krovu plovila,
– mehanizirane strgače, vključno s sesalnimi str-

gačami.
Ribiška plovila v dovoljenju za gospodarski ribolov 

ne smejo imeti vpisanih navedenih ribolovnih orodij.
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2. Do podpore je upravičena naslednja dejavnost:
– zamenjava enega glavnega (pogonskega) motor-

ja v finančnem obdobju 2007–2013 na ribiškem plovilu 
z novim glavnim motorjem z enako ali manjšo močjo, ki 
se meri v kilovatih (kW).

IV. Pogoji za odobritev sredstev
1. Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev mora 

biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumen-
tacije na predpisanem prijavnem obrazcu. K vlogi mora-
jo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena 
v razpisni dokumentaciji. Ta morajo biti medsebojno 
usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva.

2. Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja 
lastnih finančnih sredstev. Predložena morajo biti doka-
zila o lastnem finančnem stanju.

3. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah. Če je 
vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posa-
meznik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku 
prisilne poravnave ali postopku likvidacije. Če je vla-
gatelj fizična oseba, ne sme biti v postopku osebnega 
stečaja. Vlagatelj mora imeti poravnane vse davčne 
obveznosti do države in plačane prispevke za socialno 
varnost.

4. Iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pri-
dobitev nepovratnih sredstev, mora biti razvidna zapr-
tost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del 
naložbe.

5. Predračuni in računi se morajo glasiti na vla-
gatelja. Ob predložitvi vloge mora vlagatelj za nalož-
bo predložiti vsaj tri primerljive ponudbe, iz katerih je 
razvidna naložba in njena predračunska vrednost. Vla-
gatelj mora v zapisniku o izboru utemeljiti svoj izbor. 
Ponudbe mora pridobiti od treh neodvisnih ponudnikov.

6. Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik ribiškega 
plovila, na katerem se bo izvajala naložba, z veljavnim 
dovoljenjem za gospodarski ribolov. Veljavno dovoljenje 
se mora nanašati na plovilo, ki je predmet podpore, in 
na katerem se bo izvajala naložba. Če je vlagatelj sola-
stnik ribiškega plovila, mora predložiti overjeno soglasje 
lastnika (solastnikov), da se naložba na plovilu lahko 
izvede.

7. Vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik posameznik, mora biti registriran za dejavnost 
morskega ribištva. Vlagatelj, ki ni pravna oseba ali sa-
mostojni podjetnik posameznik, mora imeti pridobljen 
status ribiča – fizične osebe, po zakonu, ki ureja morsko 
ribištvo. Priloženo mora biti ustrezno dokazilo.

8. Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti pred izda-
jo odločbe o odobritvi sredstev. Kot začetek izvedbe 
naložbe se šteje prevzem katerekoli obveznosti konč-
nega prejemnika na račun morebitnih odobrenih sred-
stev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materi-
ala, opreme, storitev ali del, izdaja oziroma prevzem 
računov).

9. Ribiško plovilo, na katerem se bo izvajala na-
ložba, mora imeti veljavno dovoljenje za plovbo (Vpisni 
list za čoln).

10. Ribiško plovilo, na katerem se bo izvajala nalož-
ba, mora biti vpisano v evidenci ribiških plovil, ki se vodi 
na podlagi zakona, ki ureja morsko ribištvo.

11. Ribiško plovilo vlagatelja mora biti na dan vlo-
žitve vloge starejše od pet let. Starost ribiškega plovila 
se izračuna v skladu s 6. členom Uredbe Sveta (EGS) 
št. 2930/86 z dne 22. septembra 1986 o določanju 
značilnosti ribiških plovil (UL L št. 274 z dne 25. 9. 
1986, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) 
št. 3259/94 z dne 22. decembra 1994 o spremembah 
Uredbe (EGS) št. 2930/86 o določanju značilnosti ribi-
ških plovil (UL L št. 339 z dne 29. 12. 1994, str. 11), (v 

nadaljnjem besedilu: Uredba 2930/86/EGS), in je enaka 
razliki med datumom vložitve vloge na razpis in datu-
mom prve izdaje uradnega varnostnega spričevala ali 
datumom prve vknjižbe v uradno evidenco plovil, ki jo 
vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

12. Motor, ki se zamenja, mora biti glavni motor na 
plovilu, na dan vložitve vloge mora biti starejši od pet let 
in mora biti vpisan v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi 
MKGP in v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava 
Republike Slovenije za pomorstvo (Vpisni list za čoln). 
Vsi podatki o zamenjanem motorju se morajo ujemati 
s podatki, vpisanimi v teh dveh evidencah in se prever-
jajo na kraju samem pred odobritvijo vloge.

13. Vlagatelj se mora obvezati, da bo ostal la-
stnik ali solastnik aktivnega ribiškega plovila še najmanj 
pet let po zadnjem izplačilu sredstev in da naložbe ne 
bo uporabljal v nasprotju z namenom dodeljenih sred-
stev vsaj še pet let od zadnjega izplačila sredstev. Kot 
je določeno v prvem poglavju priloge Sklepa Komisije 
2008/949/EC z dne 6. novembra 2008 o sprejetju več-
letnega programa Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta 
(ES) št. 199/2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbi-
ranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva 
in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno 
ribiško politiko (UL L št. 346 z dne 23. 12. 2008, str. 37) 
se za aktivno ribiško plovilo šteje plovilo, ki je v tekočem 
letu izvedlo vsaj eno ribolovno operacijo.

14. Posamezni vlagatelj lahko v obdobju 2007–2013 
odda več vlog za različna plovila, pri čemer se mora vsa-
ka posamezna vloga nanašati samo na eno plovilo.

15. Vloga mora biti popolna, izpolnjevati vse razpi-
sne pogoje in mora za uvrstitev v nadaljnjo obravnavo 
preseči 30 točk pri ocenjevanju glede na dana merila, 
določena v razpisni dokumentaciji.

16. Vsa priložena dokazila, ponudbe, računi in pred-
računi morajo biti predloženi v slovenskem jeziku. Ko-
likor so priloge in dokazila priložena vlogi ali zahtevku 
napisana v tujem jeziku, lahko Agencija Republike Slo-
venije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadalj-
njem besedilu: ARSKTRP) zahteva od vlagatelja, da 
zagotovi uradni prevod v slovenski jezik.

17. Ribiško plovilo, ki je predmet naložbe, mora biti 
aktivno v zadnjih dveh zaporednih zaključenih koledar-
skih letih pred letom objave javnega razpisa za dodeli-
tev sredstev za ukrep mali priobalni ribolov. Aktivnost 
ribiškega plovila se meri s številom oddanih ladijskih 
dnevnikov. V vsakem zaključenem koledarskem letu 
mora biti oddanih vsaj 20 ladijskih dnevnikov za ribiško 
plovilo, ki je predmet naložbe.

V. Obveznosti upravičenca:
1. Naložba mora biti v celoti izvedena pred vložitvijo 

zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev najpozneje 
do datuma, določenega v odločbi o odobritvi sredstev. 
Naložba je izvedena, ko so vsa dela končana in plača-
na oziroma je oprema nabavljena, plačana in vključena 
v uporabo. Novi glavni motor mora biti pred vložitvijo 
zahtevka za izplačilo sredstev vpisan v vpisnik morskih 
čolnov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za po-
morstvo, v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi MKGP, in 
na dovoljenju za gospodarski ribolov. Zahtevku se priloži 
ustrezna dokumentacija z dokazili o izvedenih dejav-
nostih ter poročilo o izdatkih in izvedeni naložbi skupaj 
z originalnimi računi, ki se glasijo na upravičenca. Prav 
tako mora upravičenec predložiti deklaracijo o skladnosti 
motorja, da se zagotovi, da je motor skladen s predpisi. 
Pred izplačilom se na kraju samem preverijo podatki 
o skladnosti novega glavnega motorja z vpisanimi po-
datki v vpisniku pri Upravi Republike Slovenije za po-
morstvo in v evidenci ribiških plovil MKGP.
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2. Upravičenec si mora zaradi zamenjave glavnega 
motorja na ribiškem plovilu pridobiti novo dovoljenje za 
gospodarski ribolov pred vložitvijo zahtevka za izplačilo 
sredstev.

3. Izvirniki računov morajo biti vključeni v poročilo 
o izdatkih in opravljeni naložbi, njihove kopije pa morajo 
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem.

4. Naložbena dejavnost, za katero upravičenec 
prejme sredstva, se mora opravljati še vsaj naslednjih 
pet let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec v tem 
obdobju ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma 
odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati v na-
sprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer jih mora 
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v proračun 
Republike Slovenije.

5. Upravičenec mora motor uporabljati izključno na 
ribiškem plovilu, ki je predmet naložbe.

6. Naložba mora biti označena v skladu s Priroč-
nikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov 
v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v Re-
publiki Sloveniji 2007–2013, ki se nahaja na spletnih stra-
neh http://www.mkgp.gov.si in http://www.arsktrp.gov.si.

7. Upravičenec mora za naložbo, za katero je prejel 
podporo, voditi z javnim razpisom predpisano dokumen-
tacijo in dokumentacijo, navedeno v odločbi, ter jo hraniti 
še najmanj pet let po zadnjem izplačilu sredstev.

8. Upravičenec mora na zahtevo ARSKTRP poro-
čati še pet let od zadnjega izplačila sredstev.

9. Upravičenec mora v obdobju petih let po zadnjem 
izplačilu sredstev omogočiti dostop do dokumentacije 
o projektu, ki je predmet podpore, ARSKTRP, MKGP, 
revizijskemu organu, Računskemu sodišču Republi-
ke Slovenije, Evropski komisiji, Računskemu sodišču 
Evropskih skupnosti in drugim nadzornim organom ter 
omogočiti kontrolo na kraju samem.

10. Prejemniki sredstev, opis aktivnosti oziroma 
naložbe in znesek odobrenih izplačanih javnih sredstev 
se objavijo na spletnih straneh MKGP. Prejemnik sred-
stev se strinja, da se opis aktivnosti oziroma naložbe in 
zneski odobrenih in izplačanih javnih sredstev objavijo 
na spletnih straneh MKGP (velja le za pravne osebe in 
samostojne podjetnike).

11. Upravičenec mora imeti za nakazilo sredstev 
odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

12. Upravičenec mora za nov motor, katerega po-
gonska moč presega 120 kW, predložiti strokovno mne-
nje pooblaščenega klasifikacijskega zavoda o potrjeni 
moči motorja, razen za plovila, ki uporabljajo izključno 
mirujoče orodje ali strgače ali pomožna plovila.

13. Upravičenec s plovilom, ki je predmet naložbe, 
v naslednjih petih letih od objave javnega razpisa v pov-
prečju ne sme preseči najvišje aktivnosti, ki jo je plovilo 
doseglo v najugodnejšem koledarskem letu v zadnjih 
petih letih pred objavo javnega razpisa.

14. Zadnji zahtevek za izplačilo sredstev mora biti 
vložen na ARSKTRP najkasneje do 31. 8. 2015.

VI. Omejitve
1. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za iste na-

ložbe na podlagi posamezne vloge samo iz enega ukre-
pa po Uredbi.

2. Če je vlagatelj za isto naložbo že prejel javna 
sredstva Republike Slovenije ali občin ali sredstva EU 
oziroma kakšnega drugega evropskega sklada, ni upra-
vičen do sredstev, za isto naložbo v okviru tega ukrepa.

VII. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za naložbe so naslednji stroški:
– motorji, ki niso pomožni motorji:
– stroški nakupa enega novega glavnega (pogon-

skega) motorja na ribiškem plovilu, vključujoč stroške 
transporta in montaže novega motorja;

– splošni stroški: honorarji inženirjem in svetoval-
cem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem doku-
mentacije za naložbo ter pridobitev strokovnih mnenj, 
potrdil in prevodov, neposredno povezanih z naložbo, 
v obsegu do 12 odstotkov priznane vrednosti naložbe.

2. Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali 
po datumu izdaje odločbe o odobritvi sredstev dalje do 
zaključka naložbe.

3. Vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti 
stroškov ne sme začeti z deli niti prevzeti nobenih obve-
znosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev.

4. Za upravičene stroške se štejejo tudi splošni 
stroški, nastali pred datumom izdaje odločbe o pravici 
do sredstev, vendar samo od 1. januarja 2007 dalje.

5. Kot začetek nastanka stroška se šteje prevzem 
obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih 
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje ma-
teriala, opreme, storitev ali del).

VIII. Neupravičeni stroški
Poleg neupravičenih stroškov iz 55. člena Uredbe 

1198/2006/ES in 26. člena Uredbe 498/2007/ES se pod-
pora za naložbe po tem javnem razpisu ne dodeli za:

1. davek na dodano vrednost, razen za nepovračlji-
vi davek na dodano vrednost, ki ga dejansko in dokonč-
no plača upravičenec;

2. obresti za dolgove;
3. nakup rabljenih motorjev;
4. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
5. stroške nakupa in zamenjave pomožnega motor-

ja na ribiškem plovilu;
6. stroške tekočega poslovanja vključno s stroški 

vzdrževanja in najema;
7. bančne stroške in stroške jamstev;
8. stroške javne uprave;
9. zamenjava motorja na plovilih, ki so registrirana 

izven Republike Slovenije;
10. zamenjava motorja na plovilih, ki niso vpisana 

v evidenci ribiških plovil;
11. zamenjava motorja na plovilih, ki nimajo veljav-

nega dovoljenja za gospodarski ribolov;
12. zamenjava motorja na plovilih, ki presega-

jo 11,99 metra skupne dolžine;
13. stroške promocije;
14. naložbe v povečanje ribolovnega napora;
15. naložbe v povečanje ribolovne zmogljivosti plo-

vila. Ribolovna zmogljivost pomeni tonažo plovila v BT 
in njegovo moč v kW, kakor je določeno v 4. in 5. členu 
Uredbe 2930/86/EGS;

16. prenos lastništva podjetja;
17. plačila v naravi;
18. zamenjavo več kot enega motorja na plovilu 

v celotni perspektivi 2007–2013;
19. stroške lastnega dela;
20. naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska do-

deljene pomoči 500 eurov na posamezno naložbo;
21. nakup ali zakup plovil, ne glede na to, ali se po 

zakupu lastništvo prenese na zakupnika;
22. naložbe, katerih izvajanje se je začelo pred iz-

dajo odločbe o odobritvi sredstev.
IX. Finančni pogoji za dodeljevanje in izplačilo sred-

stev
Splošni finančni pogoji
1. Struktura financiranja za zamenjavo motorja je 

naslednja:
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40 odstotkov 

priznane vrednosti naložbe, pri čemer je delež EU sred-
stev 75 odstotkov in delež Republike Slovenije 25 od-
stotkov odobrenih nepovratnih sredstev;
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– 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe zagotovi 
upravičenec.

2. Višina sofinanciranja za zgoraj navedene nalož-
be, ki so upravičene do podpore za programsko obdobje 
izvajanja OP 2007–2013, je omejena, kot sledi:

– najnižji znesek dodeljene podpore je 500 EUR na 
posamezno vlogo;

– najvišji znesek dodeljene podpore je do 
5.000 EUR na posamezno vlogo ob upoštevanju, da 
pomoč ne sme presegati premije na plovilo, ki bi bila 
odobrena v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribolovnih de-
javnosti, za razrez ribiškega plovila.

3. Upravičenec lahko v celotnem programskem 
obdobju 2007–2013 iz tega ukrepa pridobi največ do 
10.000 EUR pomoči.

4. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepo-
vratnih sredstev se upošteva priznana vrednost naložbe.

5. Posebni finančni pogoji za ukrep »Mali priobalni 
ribolov«: Najvišji znesek na plovilo ne sme preseči zne-
ska na plovilo, ki bi bil odobren v okviru ukrepa Trajna 
ukinitev ribolovnih dejavnosti (razrez ribiškega plovila). 
Kolikor znesek za naložbo preseže znesek na plovilo, ki 
bi bil odobren po ukrepu Trajna ukinitev ribolovnih de-
javnosti (razrez ribiškega plovila), je upravičeni strošek 
lahko le v višini predvidene premije za trajno ukinitev na 
ribiško plovilo. Izračun premije je prikazan v poglavju 
»Izračun premije v okviru ukrepa Trajna ukinitev ribo-
lovne dejavnosti«:

Izračun premije v okviru ukrepa »Trajna ukinitev 
ribolovne dejavnosti«

1. Za plovilo, za katero bo trajna ukinitev ribolovnih 
dejavnosti dosežena z razrezom in je staro med 5 in 
15 let, se izračun premije določi v skladu s Tabelo 1, in 
sicer po formuli, da se število bruto ton (v nadaljnjem 
besedilu: BT) pomnoži z določenim zneskom v evrih 
znotraj posamezne kategorije plovila po bruto tonaži, 
čemur se prišteje še fiksni znesek, ki je določen znotraj 
posamezne kategorije po bruto tonaži.

2. Za plovila, za katera je trajna ukinitev ribolovnih 
dejavnosti dosežena z razrezom in so stara med 16 in 
29 let, se zneski premij izračunajo v skladu s prvim od-
stavkom tega poglavja, nato pa se ta znesek zmanjša 
za 0,75 odstotka na vsako leto preko 15 let.

3. Za plovila, za katera bo trajna ukinitev ribolovnih 
dejavnosti dosežena z razrezom in so stara 30 let ali 
več, se zneski premij izračunajo v skladu s prvim odstav-
kom tega poglavja, nato pa se celotni znesek zmanjša 
za 11,25 odstotka.

Tabela 1
Kategorija plovila  
po tonaži (BT) EUR

do 10
od vključno 10 < 25
od vključno 25 < 100
od vključno 100 < 300
od vključno 300 < 500
od vključno 500 in več

11.000/BT + 2.000
5.000/BT + 62.000
4.200/BT + 82.000

2.700/BT + 232.000
2.200/BT + 382.000
1.200/BT + 882.000

6. Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev 
v tekočem letu poslati na ARSKTRP v skladu z roki, ki 
so navedeni v odločbi o odobritvi sredstev.

7. Upravičencu se sredstva izplačajo na podlagi 
odobrenega zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku 
mora upravičenec priložiti originalne račune z original-
nimi dokazili o njihovem plačilu, ki se morajo glasiti 
na upravičenca, kopije predračunov ali ponudb, poro-
čilo o izdatkih in opravljeni naložbi podpisano s strani 
upravičenca, dokazila o zaključku naložbe (dobavnice, 

transportni listi, kopije tehničnega in garancijskega lista 
motorja), kot tudi vso drugo dokumentacijo predpisano 
z razpisno dokumentacijo ali razpisano s strani ARSK-
TRP.

8. V skladu s 56. členom Uredbe 1198/2006/ES 
mora upravičenec poskrbeti, da naložba v 5 letih po za-
ključku ne doživi pomembnega preoblikovanja, ki:

– bistveno vpliva na naravo naložbe ali pogoje iz-
vajanja ali ki dajejo prejemniku sredstev neupraviče-
no prednost.

9. Upravičenec lahko za pridobitev sredstev iz na-
slova tega ukrepa vloži največ 1 zahtevek za izplačilo 
sredstev.

10. Zahtevek, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, 
ARSKTRP po opravljeni administrativni kontroli in kon-
troli na kraju samem na podlagi določil Uredbe odobri 
in sredstva nakaže na transakcijski račun upravičenca. 
Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da 
je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zah-
tevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči 
z odločbo.

11. Zahtevek, ki je v nasprotju z zahtevami iz Ured-
be, javnega razpisa ali odločbe o odobritvi sredstev, 
ARSKTRP z odločbo zavrne.

12. Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju 
z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne 
izpolnjuje zahtev Uredbe, tega razpisa in odločbe o odo-
britvi sredstev, ali je sredstva pridobil na podlagi lažnih 
podatkov ali lažnih izjav oziroma del ni opravil v skladu 
z obveznostmi ali določbami te uredbe, javnih razpisov 
in odločbe o odobritvi sredstev, ARSKTRP izda odločbo 
o vračilu sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

X. Merila za oceno in razvrstitev vlog
1. Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter pravo-

časna vloga bo ocenjena na podlagi naslednjih meril 
za izbor:

Merila (točke se seštevajo)
Najvišje 

možno število 
točk

1. Ekonomski vidik naložbe 30
2. Naravovarstveni vidik naložbe 30
SKUPAJ 60

2. Sofinancirajo se naložbe, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje in ki so na podlagi ocene presegle minimalni 
prag 30 točk, in sicer glede na doseženo število točk 
do porabe sredstev, razpisanih za ukrep Mali priobalni 
ribolov.

3. Merila so podrobneje razložena v razpisni do-
kumentaciji.

XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis 

za ukrep Mali priobalni ribolov iz Operativnega programa 
za razvoj ribištva 2007–2013 (OP 2007–2013) vsebuje:

– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Vlogo, ki vsebuje:

– prijavni obrazec za ukrep Mali priobalni ri bolov,
– seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih 

mora predložiti vlagatelj.
XII. Vsebina vloge
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora 

biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega 
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javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. 
Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in 
dokazila.

2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče 
dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do 
četrtka od 8. do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vpraša-
nja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na na-
slov: aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo objavljeni 
tudi odgovori, ter na spletnih straneh, www.arsktrp.gov.si 
in www.mkgp.gov.si

3. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo 
od dneva objave javnega razpisa do vključno zadnje-
ga dneva objave javnega razpisa na spletnih straneh 
MKGP in ARSKTRP.

4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški 
bremenijo vlagatelja.

XIII. Rok in način prijave
1. Vloge za ta javni razpis se lahko pošljejo do ob-

jave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za posamezen 
namen, ki se objavi na spletni strani MKGP.

2. Vlogo je treba poslati priporočeno po pošti ali 
oddati v glavni pisarni ARSKTRP.

3. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati 
s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunaj-
ska 160, p.p. 189, 1001 Ljub ljana (velja poštni žig), od 
naslednjega dneva po dnevu objave javnega razpisa 
pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni 
strani MKGP.

4. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpi-
sne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSK-
TRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali 
vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora 
biti razviden datum in čas oddaje, označen s strani pošte 
oziroma glavne pisarne ARSKTRP, naslov vlagatelja ter 
oznaka »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za ukrep Mali 
priobalni ribolov«.

XIV. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Sredstva se dodelijo z odprtim javnim razpisom. 

Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede AR-
SKTRP.

2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge. Odpiranje 
vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in 
jih tudi oceni.

3. Vloge se odpirajo vsak prvi delovni torek v me-
secu, in sicer do porabe razpisanih sredstev v okviru 
tega javnega razpisa oziroma do zaprtja, ki se objavi 
na spletnih straneh MKGP. V odpiranje bodo vključe-
ne vse vloge, ki bodo oddane oziroma bodo prispele 
do vključno zadnjega delovnega dne preteklega me-
seca.

4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. 
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so 
priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke 
jasna. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora 
ARSKTRP od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanj-
kljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 15 dni od 
dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga 
se obravnava na prvi delovni torek v tistem mesecu, ki 
sledi mesecu, ko je dopolnitev vloge prispela. Dopol-
njena vloga se uvrsti v nadaljnjo obravnavo. Za datum 
in čas prejema vloge se štejeta datum in čas oddaje na 
pošti ali oddaje v glavni pisarni ARSKTRP. Po prejemu 
dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga 
ponovno pregleda. Nepopolna vloga, ki je vlagatelj 
v roku 15 dni po prejemu poziva k dopolnitvi vloge ne 
dopolni, se s sklepom zavrže. Če se med postopkom 
preverjanja popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni 
ustrezna, se vloga zavrne.

5. Popolne vloge se uvrstijo v nadaljnjo obravnavo, 
kjer se preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje iz javne-
ga razpisa.

6. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, 
se zavrnejo. V postopek nadaljnje obravnave se uvrstijo 
samo popolne in vsebinsko ustrezne vloge, ki izpolnju-
jejo vse pogoje. Vloge se točkujejo in razvrstijo v skladu 
z merili iz poglavja X. tega razpisa. Da se vloga uvrsti 
v nadaljnjo obravnavo, mora presegati minimalni prag 
30 točk. Vloge, ki ne presegajo tega minimalnega praga, 
se zavrnejo. Ostale vloge, ki presegajo minimalni prag, 
se razvrstijo glede na doseženo število točk in odobra-
vajo do porabe sredstev, in sicer po vrstnem redu glede 
na doseženo število točk. V primeru, če bi zmanjkalo 
sredstev in če dve ali več popolnih vlog doseže enako 
število točk, se do porabe sredstev javnega razpisa odo-
brijo tiste vloge, ki so bile oddane prej.

7. Če dve ali več popolnih vlog izpolnjuje vse 
pogoje, določene v javnem razpisu, in dosega enako 
število točk ter ima na ovojnici enak datum in čas (ura, 
minuta) oddaje, sredstev pa ni dovolj za odobritev obeh 
oziroma vseh vlog, se izvede žreb. Žrebu lahko priso-
stvuje tudi vlagatelj. O dnevu žreba so vlagatelji obve-
ščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in 
osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP 
med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. 
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evi-
denčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, 
ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, 
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog 
se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj za-
pečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagate-
ljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz 
škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge 
ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se 
sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzi-
rajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, 
če so prisotni.

8. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane po-
goje in presega minimalni prag točk, vendar razpoložlji-
va sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, 
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se 
vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. Vlagatelj 
mora na ARSKTRP v petih dneh od vročitve pisnega ob-
vestila, poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, 
da se s tem ne strinja.

9. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Od-
ločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSK-
TRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene 
vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali 
odda v glavni pisarni ARSKTRP.

10. Če ministrstvo ali ARSKTRP na podlagi ura-
dnih dokumentov, evidenc inšpekcijskih zapisnikov, 
ladijskih dnevnikov, evidenc Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije ali Davčne uprave Republike 
Slovenije ugotovita nepravilnosti, navedene v vlogi, 
oziroma neizpolnjevanje pogojev, določenih z Uredbo, 
se vloga zavrne.

11. Če upravičenec svojih obveznosti, ki izhaja-
jo iz odločbe ARSKTRP, ni izpolnil v roku, določenem 
v odločbi, ni upravičen do sredstev. V primeru, da upra-
vičenec iz objektivnih razlogov ni mogel izpolniti svojih 
obveznosti, ki izhajajo iz odločbe, mora o tem obvestiti 
ARSKTRP. Če ARSKTRP ugotovi, da upravičenec svo-
jih obveznosti ni mogel izpolniti iz objektivnih razlogov, 
mu lahko podaljša rok za izpolnitev teh obvezno sti.

12. ARSKTRP lahko izvaja administrativne kontrole 
in kontrole na kraju samem od oddaje vloge do zadnje-
ga izplačila sredstev ter naknadne kontrole na kraju 
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samem v obdobju 5 let po zadnjem izplačilu sredstev 
za ta ukrep.

13. MKGP kot Organ za upravljanje OP 2007–2013 
lahko skladno z določili Uredbe opravlja nadzor nad iz-
vajanjem ukrepa iz tega javnega razpisa.

Ministrstvo za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano

 Ob-4121/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečišče-
no besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13; v nadaljevanju 
ZUJIK) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pra-
vilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 
in 90/12) Ministrstvo za kulturo RS objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov  

na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2015 
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 

namenjenega za kulturo 
(v nadaljevanju: projektni razpis,  

oznaka JPR-UM-2015)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 
ulica 10, Ljub ljana (v nadaljevanju Ministrstvo).

2. Predmet in področja javnega razpisa
Predmet projektnega razpisa, oznaka 

JPR-UM-2015, je sofinanciranje kulturnih projektov na 
področjih uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih in interme-
dijskih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2015:

– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, 
katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu 
JPR-PROG-2014-2017 oziroma prijavljeni projekti niso 
vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili 
izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-UM;

– javnih zavodov, ki v letu 2014 s strani Ministrstva 
niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela 
in finančnega načrta za leto 2015, (razen pooblaščenih 
muzejev, ki so bili pozvani za opravljanje javne službe, 
v skladu s 97. členom ZVKD-1);

– ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih 
oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični 
obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za žen-
ski in moški spol.

3. Cilji razpisa
Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih pro-

jektov na področjih umetnosti, ki so v javnem interesu 
in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za ure-
sničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih 
kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih 
ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja ve-
čjega števila ustvarjalcev ter spodbujanju razvoja mla-
dih, šele uveljavljajočih se ustvarjalcev.

4. Opredelitve pojmov
Uprizoritvene umetnosti so področje umetnosti, 

ki zajema različne oblike, prakse in izraze gledališke 
ustvarjalnosti, lutkovno umetnost, eksperimentalne in 
raziskovalne gledališke prakse, ambientalno in ulično 
gledališče ter sodobni ples in fizično gledališče.

Glasbene umetnosti so področje umetnosti, ki vklju-
čuje vse zvrsti, prakse in vsebine, ki jih druži raziskova-
nje zvoka in glasbeno ustvarjanje ter balet. Sem sodijo 
tradicionalne glasbene zvrsti, ki so se razvijale skozi 
dolgo zgodovino glasbene umetnosti: opera, komorna 

in orkestralna glasba, etno glasba, zborovsko petje in 
glasbeno-scenske predstave, kot tudi vsi sodobni načini 
glasbenega in baletnega izražanja.

Vizualne umetnosti so področje umetnosti, ki zaje-
ma različne oblike, postopke in izraze likovne ustvarjal-
nosti in vključuje slikarstvo, kiparstvo, grafiko, ilustracijo, 
fotografijo, video, arhitekturo in oblikovanje ter vse so-
dobne ustvarjalne in raziskovalne likovne prakse.

Intermedijske umetnosti so področje umetnosti, ki 
se navezuje na sodobne umetniške prakse, ki v raz-
iskovanju novih izraznih možnosti in ob načelu spa-
janja (v nasprotju z analogno interdisciplinarnostjo in 
multimedijo) segajo preko meja etabliranih umetnostnih 
zvrsti, pri čemer se kreativno in v polemičnem družbe-
nem kontekstu navezujejo na uporabo novih tehnologij, 
novih medijev, segajo pa tudi na presečišče znanosti in 
umetnosti. V praksi se najbolj pogosto manifestirajo kot 
intermedijska instalacija, razstava in interaktivni perfor-
mans ter intervencija v javnem prostoru.

Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po za-
snovi, vsebini in obsegu zaključena celota, kar je mogo-
če razbrati iz prijaviteljevih v celoti izpolnjenih prijavnih 
obrazcev in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo 
izveden v letu 2015.

Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg 
realizacije ponovitev in gostovanj projekta v letu 2015.

Koprodukcija je enakovreden odnos dveh ali več 
izvajalcev (nevladne in zasebne kulturne organizacije 
s statusom pravne osebe, javni zavodi), ki združijo kre-
ativne potenciale in sredstva za uresničitev skupnega 
projekta (dodatni finančni vložek ni vezan na njihov 
siceršnji vložek v prostoru, tehniki, kadrih ali storitvah). 
Koprodukcija pomeni, da so vsi partnerji odgovorni za 
realizacijo projekta, prijavitelj koprodukcije pa je le eden 
(izvršni producent), čeprav vsi partnerji delijo enako od-
govornost glede izvedbe koprodukcijskega projekta in 
so upravičeni do enakovrednih skupnih referenc.

Koprodukcijska razmerja ureja podpisana izjava, 
v kateri so jasno opredeljene odgovornosti in dolžnosti 
posameznega partnerja ter natančno razmejene vse 
obveznosti (finančne, vsebinske, kadrovske, izvedbe-
ne). Podpisana izjava med koprodukcijskimi partnerji 
je obvezna priloga k prijavi koprodukcijskega projekta.

Soorganizatorstvo je odnos prijavitelja kot nosilca 
projekta, in drugih soorganizatorjev (nevladne in zasebne 
kulturne organizacije s statusom pravne osebe, javni za-
vodi, posamezniki, samozaposleni na področju kulture), ki 
s svojimi deleži (prostor, kadri, storitve, tehnična podpora 
in druga sredstva) pristopijo k realizaciji projekta. Vložek 
soorganizatorjev je finančno ovrednoten, pravice, odgo-
vornosti in dolžnosti za izvedbo projekta pa nosi izključno 
prijavitelj. Podpisana izjava soorganizatorja je obvezna 
priloga k prijavi projekta, ki vključuje soorganizatorje.

Upravičene osebe na razpisnem področju so pri-
javitelji projektov, ki delujejo na razpisnih področjih, ter 
izpolnjujejo splošne in posebne pogoje na področju, na 
katerega se prijavljajo.

Nevladne kulturne organizacije so pravne osebe, ki 
so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove 
in druge nevladne organizacije ter so registrirane za 
opravljanje kulturno-umetniških 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 
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ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne 
od organov oblasti, politike ali gospodarstva.

Samozaposleni v kulturi (v nadaljevanju: samoza-
posleni) za potrebe Javnega razpisa za izbor kulturnih 
projektov na področjih umetnosti, ki jih bo v letu 2015 
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, name-
njenega za kulturo, so fizične osebe (ne pravne), ki so 
na dan oddaje vloge na javni razpis vpisane v razvid 
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu.

Prijavitelj projekta je odgovorni izvajalec, ki izpolnju-
je vse pogoje za sodelovanje na razpisu in bo v morebi-
tni sklenjeni pogodbi naveden kot pogodbena stranka.

Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni 
nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja 
in zastopa kulturno organizacijo, oziroma posameznik 
v vlogi avtorja.

Razstavnina je avtorski honorar umetniku, ki jav-
no predstavi svoja umetniška dela v okviru razstavnega 
ali performativnega projekta. Ministrstvo ga uvršča med 
obvezne stroške na področjih vizualnih in intermedij-
skih umetnosti in določa najnižje bruto obsege: naj-
manj 500,00 EUR za osebno razstavo ali osebni per-
formativni projekt, najmanj 1.500,00 EUR za pregledno 
razstavo ali pregledni performativni projekt in najmanj 
3.000,00 EUR za retrospektivno razstavo ali retrospek-
tivni performativni projekt. V primeru skupinske razstave 
se vsaj 15 % pogodbene vrednosti nameni sodelujočim 
umetnikom.

Odprti ateljeji so začasni produkcijski in predstavi-
tveni prostori, ki niso razstavišča, lahko pa kot bivalne 
ali delovne enote za določen čas (vsaj 14 dni zdržema, 
razen sobote in nedelje) služijo javnim kulturnim pro-
jektom na področju vizualnih umetnosti. Namenjeni so 
posameznikom in skupinam, po statusu fizičnim in prav-
nim osebam za komunikacijo z javnostjo prek različnih 
razstavnih in popularizacijskih dogodkov.

Referenčna prizorišča so tiste galerije in drugi pri-
reditveni prostori, ki so se v preteklosti uveljavili prek 
razstavnih in performativnih dogodkov s področij vizu-
alnih oziroma intermedijskih umetnosti in pri katerih so 
udeleženi strokovnjaki s teh področij (referenčni kustosi 
in kuratorji). To izkazujejo z medijskimi odzivi in CV stro-
kovnjakov, ki sodijo med obvezne priloge.

Referenčni kustosi in kuratorji za področje sodobnih 
vizualnih in intermedijskih umetnosti so strokovnjaki, ki 
so s svojim delom v preteklosti izkazali usposobljenost 
za kritiško presojo, proučevanje in promocijo sodobnih 
vizualnih oziroma intermedijskih umetnosti. To izkazuje-
jo s CV, ki sodijo med obvezne priloge.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani ministr-
stva so tisti, ki so:

– nujno potrebni za kvalitetno izvedbo projekta in 
so vezani izključno na izvedbo prijavljenega projekta,

– niso vezani na splošno delovanje izvajalca,
– opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili (računi, pogodbe, po-

trdila o izvedenih plačilih in druga obračunska doku-
mentacija),

– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih 
sofinancerjev projekta (dvojno financiranje).

Finančna uravnoteženost projekta pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov projekta 

z njegovim obsegom in vsebino (zlasti glede cenovne 
primernosti in stroškovne učinkovitosti,

– da so prihodki enaki odhodkom.
Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane 

odhodke.
5. Razpisna področja
Ministrstvo razpisuje naslednja razpisna področja 

in podpodročja:
5.1. Področje: Uprizoritvene umetnosti
Ministrstvo na področju uprizoritvenih umetnosti 

razpisuje štiri podpodročja:
5.1.1. Podpodročje: Produkcija
So projekti, katerih premiera in postprodukcija bosta 

realizirani v letu 2015. Projekt v prijavi pomeni celoten 
načrtovani obseg realizacije produkcije s postprodukcijo 
projekta (premiera v Sloveniji v letu 2015 s ponovitvami 
in gostovanji v letu 2015).

5.1.2. Podpodročje: Postprodukcija
Postprodukcija zajema celoten načrtovani obseg 

realizacije postprodukcije (ponovitve in gostovanja v letu 
2015) projektov, premierno izvedenih do vključno 31. 12. 
2014.

5.1.3. Podpodročje: Prvi avtorski projekt
Prvi avtorski projekt je neposredna podpora za 

ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi in omogoča-
nje kvalitetne umetniške produkcije na področju uprizo-
ritvenih umetnosti.

Je projekt avtorja, čigar projekti še niso bili sofinan-
cirani na področju uprizoritvene umetnosti iz proračuna 
Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je 
po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena avtorska celota 
in bo prvič izveden v letu 2015

5.1.4. Podpodročje: Prvi projekt producenta
Prvi projekt producenta je neposredna podpora za 

ustvarjalno delo pravnih oseb in samozaposlenih v kultu-
ri in omogočanje kvalitetne umetniške produkcije na po-
dročju uprizoritvenih umetnosti. Je projekt producenta, 
čigar projekti še niso bili sofinancirani na področju upri-
zoritvenih umetnosti iz proračuna Republike Slovenije, 
namenjenega za kulturo.

5.2. Področje: Glasbene umetnosti
Ministrstvo na področju glasbene umetnosti razpi-

suje šest podpodročij:
5.2.1. Podpodročje: Organizacija koncertov in glas-

benoscenskih predstav v Sloveniji
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju koncer-

tov in glasbeno scenskih predstav, ki bodo izvedeni 
v Sloveniji v letu 2015. Prijavljeni so lahko posamični 
koncerti in glasbenoscenske predstave ali pa serije do-
godkov, v obliki glasbenih festivalov ali koncertnih ciklov. 
Izvajalci koncertov in glasbenoscenskih predstav so lah-
ko domači ali tuji. Organizacija glasbeno scenskih pred-
stav obsega premiero in njene ponovitve v letu 2015.

5.2.2. Podpodročje: Mednarodna gostovanja v tujini
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju mednaro-

dnih gostovanj slovenskih glasbenih ustvarjalcev in izva-
jalcev v tujini. Prijavljena so lahko posamična gostovanja 
ali pa serija gostovanj v obliki koncertnih turnej. Prijavi 
mednarodnega gostovanja v tujini je potrebno priložiti 
podpisano in žigosano vabilo gostitelja iz tujine.

5.2.3. Podpodročje: Naročila izvirnega glasbenega 
dela ali koreografije

Podpodročje je namenjeno sofinanciranju novih 
glasbenih del ali koreografij slovenskih ustvarjalcev. 
Vsako naročeno delo mora biti javno izvedeno in arhivi-
rano v letu 2015. Kolikor novo delo prijavlja ustvarjalec 
sam, mora vlogi pridati izjavo izvajalca o načrtovani 
izvedbi projekta. Prijava novega glasbenega dela mora 
biti usklajena s priporočenim tarifnikom za avtorske ho-
norarje za nova glasbena dela in koreografije, ki je del 
priloge tega razpisnega besedila. Prijavi naročila izvirne-
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ga glasbenega dela ali koreografije je potrebno priložiti 
izdelano partituro oziroma zapis koreografije.

5.2.4. Podpodročje: Glasbeno založništvo
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju glasbenih 

izdaj slovenskih glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev. 
Zajema izdajanje nosilcev zvoka, notnega gradiva ter 
zvočnih in notnih izdaj v pretočni obliki. Vsaka izdaja 
mora biti javno dostopna. Prijavi glasbene izdaje je po-
trebno priložiti zvočni (demo) ali notni zapis, vsaj v eni 
tretjini predvidene celote izdaje.

5.2.5. Podpodročje: Avtorski projekt
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju avtorskih 

projektov slovenskih glasbenih ustvarjalcev. Avtorski 
projekt je celovita in zaokrožena celota ustvarjalnega in 
raziskovalnega dela na področju glasbene umetnosti, 
ki mora biti ob zaključku javno predstavljeno in arhivira-
no. Podpodročje je namenjeno posameznikom, ki imajo 
status samozaposlenega v kulturi na področju glasbene 
umetnosti.

5.2.6. Podpodročje: Delovne štipendije
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih 

štipendij samozaposlenih v kulturi, ki opravljajo poklic 
s področja glasbenih umetnosti, in ki v letu 2014 ne bodo 
dopolnili 36 let (letnik 1979 in mlajši). Namen delovne 
štipendije je spodbujanje ustvarjalnega in raziskovalne-
ga dela ter mobilnosti posebej nadarjenih mladih ustvar-
jalcev v glasbenih umetnostih. Vrednost sofinancirane 
delovne štipendije je 8.000 EUR.

5.3. Področje: Vizualne umetnosti
Ministrstvo na področju vizualnih umetnosti razpi-

suje tri podpodročja:
5.3.1. Podpodročje: Odprti ateljeji
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju začasnih 

projektnih in razstavnih prostorov, ki niso galerije in so 
z namenom priprave in promocije novih monografskih 
ali skupinskih projektov za določen čas odprti strokovni 
in širši javnosti (glej opredelitve pojmov pod točko 4).

5.3.2. Podpodročje: Mednarodno sodelovanje
Področje je namenjeno udeležbi pravnih in fizičnih 

oseb pri razstavnih in festivalskih projektih v tujini, kjer 
organizator za vabljene umetnike, kustose ali soorga-
nizatorje zagotovi vsaj 50 % sredstev celotne vrednosti 
gostovanja. Vabilo tujega partnerja/organizatorja je ob-
vezna priloga vlogi prijavitelja. Pravne osebe lahko za-
prosijo za sofinanciranje organizacije razstavnega pro-
jekta, kustosi in umetniki pa le za svoj avtorski honorar.

5.3.3. Podpodročje: Delovne štipendije
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih 

štipendij samozaposlenih v kulturi, ki opravljajo poklic 
s področja likovne umetnosti, in ki v letu 2014 ne bodo 
dopolnili 36 let (letnik 1979 in mlajši). Namen delovne 
štipendije je spodbujanje ustvarjalnega in raziskovalne-
ga dela ter mobilnosti posebej nadarjenih mladih ustvar-
jalcev v vizualnih umetnostih. Vrednost sofinancirane 
delovne štipendije je 8.000 EUR.

5.4. Področje: Intermedijske umetnosti
Ministrstvo na področju intermedijskih umetnosti 

razpisuje štiri podpodročja:
5.4.1. Podpodročje: Produkcija in postprodukcija 

v Sloveniji
Podpodročje je namenjeno prvi izvedbi interme-

dijskega projekta v Sloveniji, ki je po obsegu in izvedbi 
zaključena celota, je dostopen javnosti in bo izveden 
v letu 2015. Postprodukcija v Sloveniji obsega ponovitve 
prvoizvedenega projekta.

5.4.2. Podpodročje: Postprodukcija na referenčnih 
prizoriščih v tujini

Podpodročje je namenjeno gostovanju projekta slo-
venske produkcije na referenčnem prizorišču v tujini. 

Vabilo tujega partnerja je obvezna priloga vlogi prijavite-
lja. Poleg absolutne omejitve zneska, navedene v osmi 
točki posebnih pogojev 6.2.4.1., lahko prijavitelj zaprosi 
za največ 50 % celotne vrednosti gostovanja. Pravne 
osebe lahko zaprosijo za sofinanciranje organizacije 
razstavnega projekta, kustosi in umetniki pa le za svoj 
avtorski honorar.

5.4.3. Podpodročje: Prvi avtorski projekt
Prvi avtorski projekt je neposredna podpora za 

ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi in omogoča-
nje kvalitetne umetniške produkcije na področju inter-
medijske umetnosti.

Je projekt avtorja, čigar projekti še niso bili sofinan-
cirani na razpisnem področju iz proračuna Republike 
Slovenije, namenjenega za kulturo.

5.4.4. Podpodročje: Delovne štipendije
Podpodročje je namenjeno sofinanciranju delovnih 

štipendij samozaposlenih v kulturi, ki opravljajo poklic 
s področja intermedijskih umetnosti in ki v letu 2014 
ne bodo dopolnili 36 let (letnik 1979 in mlajši). Namen 
delovne štipendije je spodbujanje ustvarjalnega, raz-
iskovalnega in samoizobraževalnega dela ter s tem 
povezane mobilnosti posebej nadarjenih intermedijskih 
ustvarjalcev. Vrednost sofinancirane delovne štipendije 
je 8.000 EUR. Delovna štipendija ni namenjena nepo-
sredni umetniški produkciji.

Na intermedijskem področju bodo prednostno 
obravnavani projekti, ki v vsebinski utemeljitvi in izved-
benem načrtu projekta izkazujejo skladnost s cilji raz-
pisa, se navezujejo na uporabo sodobnih tehnologij ter 
zajemajo različne oblike, prakse in izraze na presečišču 
sodobne umetnosti in znanosti.

6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1. Splošni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene 

osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
1. ki kot javni zavodi v letu 2014 s strani Ministr-

stva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa 
dela in finančnega načrta za leto 2015 (razen poobla-
ščenih muzejev ki so bili pozvani za opravljanje javne 
službe 97. člen ZVKD-1) ali da kot prijavitelji projekta 
javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem 
razpisu JPR-PROG-2014-2017 oziroma njihovi prija-
vljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih 
projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako 
JPR-VP-UM;

2. da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizi-
rani v letu 2015;

3. zagotavljajo dostopnost projekta javnosti;
4. so v primeru, da so bili pogodbena stran-

ka Ministrstva v letih 2012, 2013 in 2014 izpolnjevali 
vse pogodbene obveznosti do Ministrstva (podlaga za 
ugotovitev izpolnjevanja pogodbenih obveznosti je ar-
hivirana dokumentacija Ministrstva za leta 2012, 2013 
in 2014);

5. prijavljajo projekt, katerega zaprošeni znesek 
financiranja ne presega najvišje možne višine zaproše-
nih sredstev, ki je opredeljena na razpisnem področju 
oziroma podpodročju;

6. da so prihodki projekta enaki odhodkom pro-
jekta;

7. ne prijavljajo projektov, ki so že bili izbrani na 
programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Mi-
nistrstva za obdobje od leta 2014 do vključno 2017, na 
razpisih Slovenskega filmskega centra javne agencije 
RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne 
agencije za knjigo RS in drugih ministrstev;

8. dovoljujejo objavo osebnih podatkov z na-
menom objave rezultatov razpisa na spletni strani Mi-
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nistrstva, skladno z Zakonom o dostopu do informacij 
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2) in 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07-UPB1);

9. da isti projekt prijavlja le en prijavitelj;
10. da nimajo omejitve poslovanja na podlagi 

Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ura-
dni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno besedilo 
ZIntPK-UPB2);

11. da vlogo na razpisno podpodročje Delovne 
štipendije prijavljajo posamezniki s statusom samoza-
poslenega v kulturi na področju glasbene umetnosti 
(na razpisnem področju Glasbene umetnosti), na po-
dročju intermedijske umetnosti (na razpisnem področju 
Intermedijske umetnosti) oziroma na področju likovne 
umetnosti (na razpisnem področju Vizualne umetnosti), 
ki v letu 2014 ne bodo dopolnili 36 let (letnik 1979 in 
mlajši) in niso bili prejemniki delovne štipendije v letih 
2012, 2013 in 2014.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz toč-
ke 6.1. s podpisanimi izjavami v predpisanem prijavnem 
obrazcu. V primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva 
originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po 
posameznih alineah, jih mora prijavitelj dostaviti v zah-
tevanem roku.

6.2. Posebni pogoji:
6.2.1. Področje: Uprizoritvene umetnosti
Na področje uprizoritvene umetnosti se lahko prija-

vijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, 
izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:

6.2.1.1. Posebni pogoji za sodelovanje na razpi-
snem podpodročju Produkcija:

Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji,
– ki so kadarkoli v obdobju 2012–2014 realizirali 

vsaj tri produkcije s področja uprizoritvene umetnosti;
– ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta premi-

erno izvedena v letu 2015;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70 % 

celotne vrednosti projekta in za največ 15.000,00 EUR.
6.2.1.2. Posebni pogoji za sodelovanje na razpi-

snem podpodročju Postprodukcija:
Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji,
– ki so nosilci oziroma producenti projekta (in ne 

zgolj organizatorji postprodukcije);
– ki v okviru enega prijavljenega projekta, premi-

erno izvedenega do vključno 31. 12. 2014, zaprošajo 
za sofinanciranje najmanj petih njegovih ponovitev (po-
stprodukcije) v Sloveniji ali najmanj petih njegovih po-
novitev (postprodukcije) v Sloveniji in v mednarodnem 
prostoru ali najmanj petih njegovih ponovitev (postpro-
dukcije) v mednarodnem prostoru;

– ki prijavljajo največ dva projekta, ki bosta v celoti 
realizirana v letu 2015;

– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 50 % 
celotne vrednosti projekta in za največ 6.000,00 €.

6.2.1.3 Posebni pogoji za sodelovanje na razpi-
snem podpodročju Prvi avtorski projekt:

Na razpis se lahko na podpodročju Prvi avtorski 
projekt prijavijo prijavitelji:

– ki kot avtorji (fizične osebe) še niso bili sofinan-
cirani na področju uprizoritvene umetnosti iz proračuna 
Republike Slovenije, namenjenega za kulturo;

– ki kot avtorji prijavljajo največ en prvi projekt;
– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70 % 

celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 €.
6.2.1.4 Posebni pogoji za sodelovanje na razpi-

snem podpodročju Prvi projekt producenta:
Na razpis se lahko na podpodročju Prvi projekt pro-

ducenta prijavijo prijavitelji:

– producenti (s statusom pravne osebe), ki niso bili 
ustanovljeni/registrirani pred letom 2010 in prijavljajo 
največ en prvi projekt ali

– producenti (samozaposleni na področju kulture, 
vpisani v razvid ministrstva), ki prijavljajo največ en prvi 
projekt;

– ki prijavljajo projekt s področja uprizoritvene ume-
tnosti, ki bo premierno in v celoti realiziran v letu 2015;

– ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 70 % 
celotne vrednosti projekta in za največ 4.000,00 €.

6.2.2. Področje: Glasbene umetnosti
Na področje glasbene umetnosti se lahko prijavijo 

le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, iz-
polnjujejo še naslednje posebne pogoje:

1. da so v obdobju 2012–2014 izvedli vsaj tri pro-
jekte z razpisnega podporočja, ki ga prijavljajo na razpis 
na razpisnem področju Glasbene umetnosti (velja za 
vsa podpodročja razen za podpodročji Avtorski projekt 
in Delovne štipendije);

2. da v posamezni vlogi na razpisnem podpodro-
čju Organizacija koncertov in glasbenoscenskih pred-
stav v Sloveniji zaprošajo za največ 15.000 EUR in 
hkrati največ 70 % celotne vrednosti projekta;

3. da v posamezni vlogi na razpisnem podpo-
dročju Mednarodno gostovanje v tujini zaprošajo za 
največ 8.000 EUR in hkrati največ 50 % celotne vredno-
sti projekta;

4. da v posamezni vlogi na razpisnem podpodro-
čju Naročila novih glasbenih del in koreografij zaprošajo 
za vrednost, ki je skladna s priporočenim tarifnikom 
o avtorskih honorarjih za nova glasbena dela in kore-
ografije (tarifnik je del priloge razpisne dokumentacije);

5. da v posamezni vlogi na razpisnem pod-
področju Glasbeno založništvo zaprošajo za največ 
5.000 EUR in hkrati največ 70 % celotne vrednosti pro-
jekta;

6. da v posamezni vlogi na razpisnem podpodro-
čju Avtorski projekti zaprošajo za največ 8.000 EUR in 
hkrati največ 70 % celotne vrednosti projekta;

7. da vlogo na razpisno podpodročje Avtorski 
projekti prijavljajo posamezniki s statusom samozapo-
slenega v kulturi na področju glasbene umetnosti;

8. da vlogo na razpisno podpodročje Delovne 
štipendije prijavljajo posamezniki s statusom samoza-
poslenega v kulturi na področju glasbene umetnosti;

9. da posamezen prijavitelj na razpisno področje 
Glasbene umetnosti prijavlja največ dve vlogi, od tega 
največ eno na podpodročje Avtorski projekt in največ 
eno na podpodročje Delovne štipendije.

6.2.3. Področje: Vizualne umetnosti
Na področje vizualnih umetnosti se lahko prijavijo 

le prijavitelji (upravičene osebe) ki, poleg splošnih, izpol-
njujejo še naslednje posebne pogoje:

6.2.3.1. Odprti ateljeji
1. da so pravne ali fizične osebe in so kot take 

v obdobju 2012‒2014 pretežno delovali na področju 
vizualne umetnosti;

2. da na področju vizualnih umetnosti prijavijo 
samo en projekt;

3. da, če se prijavijo kot pravne osebe, zago-
tavljajo strokovno izvedbo projekta (obvezna priloga: 
izjava prijavitelja,da zaposluje ali pogodbeno angažira 
kustosa razen, ko je prijavitelj stanovsko društvo kusto-
sov/kuratorjev/likovnih kritikov);

4. da prijavijo projekt, katerega zaprošena vsota 
ne presega 5.000,00 EUR in hkrati znaša največ 70 % 
celotne vrednosti projekta;

5. da, če se prijavijo kot pravne osebe upošteva-
jo najnižje zneske razstavnin/avtorskih honorarjev in jih 
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v finančni konstrukciji razstavnega projekta tudi izrecno 
navedejo (glej točko 4). Izplačilo razstavnin/avtorskih 
honorarjev je obvezen strošek projekta in ga ni mogoče 
nadomestiti z drugimi plačili ali ugodnostmi.

6. da prijavijo projekt, ki bo vsaj 14 dni zdržema 
(razen ob sobotah in ob nedeljah) in 10 ur v tednu odprt 
za javnost.

6.2.3.2. Mednarodno sodelovanje
1. da so pravne ali fizične osebe in so kot take 

v obdobju 2012‒2014 pretežno delovali na področju 
vizualnih umetnosti in v tem času samostojno izvedli 
(pravne osebe) ali bili vključeni (fizične osebe) v vsaj tri 
razstavne projekte na referenčnih prizoriščih;

2. da na razpisnem področju Vizualne umetnosti 
prijavijo samo en razstavni projekt;

3. da, če se prijavijo kot pravne osebe, zagota-
vljajo strokovno izvedbo projekta (obvezna priloga: izjava 
prijavitelja ali tujega soorganizatorja, da zaposluje oziro-
ma pogodbeno angažira kustosa razen, ko je prijavitelj 
stanovsko društvo kustosov/kuratorjev/likovnih kritikov.);

4. da, če se prijavijo kot fizične osebe, prijavijo 
samo svoj avtorski honorar;

5. da prijavijo projekt, katerega zaprošena vsota 
ne presega 6.000,00 EUR in hkrati znaša največ 50 % 
celotne vrednosti razstavnega projekta/gostovanja;

6. da, če se prijavijo kot pravne osebe, upošteva-
jo najnižje zneske razstavnin/avtorskih honorarjev in jih 
v finančni konstrukciji projekta/gostovanja tudi izrecno 
navedejo (glej poglavje 4). Izplačilo razstavnin/avtorskih 
honorarjev je obvezen strošek projekta in ga ni mogoče 
nadomestiti z drugimi plačili ali ugodnostmi.

6.2.3.3. Delovne štipendije
1. da na razpisnem področju Vizualne umetnosti 

prijavijo samo en projekt;
2. da so imeli v obdobju 2012–2014 vsaj tri oseb-

ne razstave doma ali v tujini ali bili vključeni v isto število 
selekcioniranih razstavnih projektov.

Vrednost delovne štipendije je 8.000,00 EUR bruto. 
Ministrstvo bo v letu 2015 na področju vizualnih umetno-
sti financiralo predvidoma tri delovne štipendije.

6.2.4. Področje: Intermedijske umetnosti
Na področje intermedijske umetnosti se lahko prija-

vijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki, poleg splošnih, 
izpolnjujejo še naslednje posebne pogoje:

6.2.4.1. Posebni pogoji za sodelovanje na razpi-
snem podpodročju Produkcija in postprodukcija v Slove-
niji ter Postprodukcija na referenčnih prizoriščih v tujini:

1. da so v obdobju 2012–2014 pretežno delovali 
na področju intermedijske umetnosti in so kadarkoli 
v tem obdobju na referenčnih prizoriščih izvedli vsaj 3 
avtorske projekte na področju intermedijske umetnosti;

2. da najvišja zaprošena vsota za projekt znaša 
največ 8.000,00 EUR in ne presega 70 % celotne vre-
dnosti projekta;

3. da na razpisno področje intermedijske ume-
tnosti na posamezno podpodročje prijavljajo največ en 
intermedijski projekt;

4. da, v primeru prijave na podpodročje Prvi avtor-
ski projekti ali podpodročje Delovne štipendije, na podro-
čje intermedijske umetnosti prijavljajo samo en projekt;

5. da za isti projekt na razpis poda vlogo le en 
prijavitelj;

6. da v primeru, da je prijavitelj fizična oseba, 
zaproša izključno za sofinanciranje lastnega avtorskega 
honorarja za lasten avtorski projekt (avtorski honorar 
lahko vsebuje tudi materialne in potne stroške);

7. da kot prijavitelji postprodukcije na referenč-
nih prizoriščih v tujini izkazujejo originalno vabilo tujega 
organizatorja ali producenta;

8. da kot prijavitelji postprodukcij na referenčnih 
prizoriščih v tujini zaprošajo za največ 4.000,00 € in naj-
več 50 % celotne vrednosti projekta;

6.2.4.2. Posebni pogoji za sodelovanje na podpo-
dročju Prvi avtorski projekti:

1. da se prijavljajo samostojno kot avtorji la-
stnega projekta (projekta ne prijavljajo kot soavtorji ali 
producenti);

2. da so v času prijave na razpis vpisani v raz-
vid samozaposlenih v kulturi na področju intermedijske 
umetnosti;

3. da na razpisno področje intermedijske ume-
tnosti prijavljajo le en projekt, ki je je po vsebini, zasnovi 
in obsegu zaključena avtorska celota in bo prvič izveden 
v letu 2015.;

4. da za izvedbo projekta zaprošajo največ za 
6.000,00 € in ne presegajo 70 % celotne vrednosti pro-
jekta.

6.2.4.3. Delovne štipendije
1. da se prijavijo samostojno, kot avtorji;
2. da se prijavljajo na intermedijsko področje le 

z enim projektom, oziroma delovno štipendijo;
3. da so v obdobju 2011–2013 izvedli vsaj tri sa-

mostojne avtorske intermedijske projekte;
4. da v času prijave na razpis niso v funkciji 

odgovorne osebe pravnih oseb, ki se prijavljajo na ta 
razpis.

Vrednost delovne štipendije je 8.000,00 EUR bruto. 
Ministrstvo bo v letu 2015 na področju Intermedijskih 
umetnosti financiralo predvidoma dve delovni štipendiji.

7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpira-

nje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje 
ministrica za kulturo.

Prijavitelji, ki se prijavijo na razpis s formalno nepo-
polno vlogo, bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj 
mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva 
k dopolnitvi, sicer se bo vloga štela za nepopolno. Vloge, 
ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile 
upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postop-
ka in zavržene s sklepom.

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni 
odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izva-
jalcem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko 
v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogo-
jev ali pogodbenih obveznosti v času letnega pregleda 
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Opozorilo:
1. V primeru, da se prijavitelj prijavi na ta razpis 

z več vlogami, kot jih določajo splošni ali posebni pogoji 
na posameznem razpisnem področju ali podpodročju, se 
vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja 
splošnih ali posebnih pogojev (kot neupravičene osebe).

2. V primeru, da več prijaviteljev prijavi na ta raz-
pis isti projekt, se vse vloge prijaviteljev istega projekta 
zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev 
(kot neupravičene osebe).

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
8. Razpisni kriteriji
Projekt, prijavljen na projektni razpis z oznako 

JPR-UM-2015, se ocenjuje na podlagi kriterijev. Ti so 
ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem 
kriteriju navedena najvišja možna višina prejetih točk. 
Najvišje možno število vseh prejetih točk za projekt je 
100 točk oziroma 50 na področju uprizoritvenih umetno-
sti za podpodročja: postprodukcija, prvi avtorski projekt 
in prvi projekt producenta.
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Splošni in posebni razpisni kriteriji po posameznih 
področjih:

8. 1. Uprizoritvene umetnosti:
8.1.1. Razpisni kriteriji za področje Produkcija in 

Postprodukcija:

8.1.1.1. Podpodročje Produkcija

Kriterij: Število 
možnih točk

1. Reference prijavitelja projekta in soorganizatorjev v obdobju 2012–2014 (aktivnosti in dosežki 
prijavitelja, prepoznavnost in uveljavljenost prijavitelja in soorganizatorja v strokovni javnosti)

19+1*

2. Reference avtorjev in izvajalcev (aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter 
ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta)

10

3. Izkazovanje ustvarjalnosti v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta:
– razvoj in nadgradnja umetniških ustvarjalnih postopkov (10 točk)
– relevantnost izbrane tematike (10 točk)
– vsebinska zaokroženost in celovitost projekta (10 točk) 

30

4. Produkcijska zahtevnost (obseg produkcije, organizacijska zahtevnost, predvideno število 
sodelujočih) 

10

5. Dostopnost projekta (izdelanost terminskega plana realizacije produkcije in postprodukcije v letu 
2015 s poudarkom na teritorialni in časovni razpršenosti, skladnost postprodukcijskega načrta 
z zasnovo projekta, dostopnost obiskovalcem, dostopnost informacij o projektu, …)

10

6. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti umetniške produkcije na področju uprizoritvene 
umetnosti

20

 Skupaj: 100
* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko.

8.1.1.2. Podpodročje Postprodukcija 

Kriterij: Število 
možnih točk

1. Reference prijavitelja projekta (aktivnosti in dosežki prijavitelja, prepoznavnost in uveljavljenost 
prijavitelja v strokovni javnosti)

9+1*

2. Stopnja umetniške kvalitete in odmevnost projekta:
– priznanja in nagrade (10 točk)
– odmevnost projekta s strani strokovne in širše javnosti v slovenskem in širšem kulturnem 

prostoru (10 točk)

20

3. Dostopnost projekta (izdelanost terminskega plana realizacije postprodukcije v letu 2015 
s poudarkom na teritorialni razpršenosti, referenčnost prizorišč, skladnost postprodukcijskega 
načrta s projektom, dostopnost obiskovalcem, dostopnost informacij o projektu …)

10

4. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti umetniške produkcije na področju uprizoritvene 
umetnosti 

10

Skupaj: 50
* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko.

8.1.2. Razpisni kriteriji za področje Prvi projekti:
8.1.2.1. Podpodročje Prvi avtorski projekt

Kriterij: Število 
možnih točk

1. Izkazana posebna nadarjenost perspektivnega avtorja (študijska produkcija, priporočila, 
medijski odzivi …)

10

2. Izkazovanje ustvarjalnosti v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta:
– relevantnost izbrane tematike (10 točk)
– vsebinska zaokroženost in celovitost projekta (10 točk)

20

3. Dostopnost projekta (referenčnost predvidenega prizorišča, referenčnost predvidenega 
koproducenta, dostopnost obiskovalcem, dostopnost informacij o projektu …)

10

4. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti umetniške produkcije na področju uprizoritvene 
umetnosti

10

Skupaj: 50
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8.1.2.2. Podpodročje Prvi projekt producenta

Kriterij: Število 
možnih točk

1. Reference ter aktualna in kakovostna ponudba avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in 
podizvajalcev projekta; 
ali izkazana posebna nadarjenost mladih izvajalcev in podizvajalcev projekta (študijska 
produkcija, priporočila, medijski odzivi …)

10

2. Izkazovanje ustvarjalnosti v zasnovi in načrtovani izvedbi projekta:
– relevantnost izbrane tematike (10 točk)
– vsebinska zaokroženost in celovitost projekta (10 točk)

20

3. Dostopnost projekta (referenčnost predvidenega prizorišča, referenčnost predvidenega 
koproducenta, dostopnost obiskovalcem, dostopnost informacij o projektu, …)

10

4. Prispevek projekta k raznovrstnosti in kvaliteti umetniške produkcije na področju uprizoritvene 
umetnosti

10

Skupaj: 50

8.2. Glasbene umetnosti:
8.2.1. Organizacija koncertov in glasbenoscenskih predstav v Sloveniji

Kriterij: Število 
možnih točk

1. reference prijavitelja na razpisnem področju v obdobju 2012–2014 (prepoznavnost in 
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)* 9+ 1*

2. aktualnost, referenčnost in kakovost glasbenih izvajalcev oziroma vključevanje posebej 
nadarjenih mladih domačih glasbenih izvajalcev 20

3. obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost 20

4. predvidena dostopnost projekta (glede na število obiskovalcev, kraj izvedbe, promocijski načrt), 
izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese, ter predvidena odmevnost v slovenskem in/ali 
mednarodnem kulturnem prostoru

20

5. glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina deleža 
lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in 
finančno zasnovo, …)

10

6. pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti 20

 Skupaj: 100
* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o dru-
štvih, Uradni list RS, št. 64/11).

8.2.2. Mednarodno gostovanje v tujini

Kriterij: Število 
možnih točk

1. reference prijavitelja na razpisnem področju v obdobju 2012–2014 (prepoznavnost in 
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)* 9+ 1*

2. aktualnost, referenčnost in kakovost glasbenih izvajalcev oziroma vključevanje posebej 
nadarjenih mladih domačih izvajalcev 20

3. obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost 20

4. referenčnost prizorišč oziroma dogodkov izvedbe mednarodnega gostovanja 20

5. glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina deleža 
lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in 
finančno zasnovo, …)

10

6. pomen projekta za promocijo slovenske glasbene umetnosti 20

 Skupaj: 100
* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o dru-
štvih, Uradni list RS, št. 64/11).
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8.2.3. Naročilo izvirnega glasbenega dela ali koreografije

Kriterij: Število 
možnih točk

1. reference prijavitelja na razpisnem področju v obdobju 2012–2014 (prepoznavnost in 
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)* 9+ 1*

2. aktualnost, referenčnost in kakovost avtorja glasbenega dela ali koreografije oziroma posebna 
nadarjenost mladega avtorja glasbenega dela ali koreografije 25

3. izvirnost in inovativnost novega dela oziroma izrazna in kompozicijska teža novega dela 25

4. aktualnost, referenčnost in kakovost izvajalcev glasbenega dela ali koreografije ter referenčnost 
dogodka na katerem bo delo javno izvedeno 20

5. pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti 20

 Skupaj: 100
* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o dru-
štvih, Uradni list RS, št. 64/11).

8.2.4. Glasbeno založništvo 

Kriterij: Število 
možnih točk

1. reference prijavitelja na razpisnem področju v obdobju 2012–2014 (prepoznavnost in 
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti)* 9+ 1*

2. glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina deleža 
lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in 
finančno zasnovo, …)

20

3. aktualnost, referenčnost in kakovost glasbenih izvajalcev oziroma vključevanje posebej 
nadarjenih mladih domačih avtorjev in izvajalcev 25

4. izrazna in kompozicijska teža izdanega glasbenega dela 20

5. izvirnost in inovativnost oziroma pomembnost z vidika arhiviranja pomembne slovenske 
glasbene dediščine 25

 Skupaj: 100
* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o dru-
štvih, Uradni list RS, št. 64/11).

8.2.5. Avtorski projekt

Kriterij: Število 
možnih točk

1. reference prijavitelja na razpisnem podpodročju v obdobju 2012–2014 (prepoznavnost in 
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti) 10

2. glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina deleža 
lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivost projekta glede na njegovo vsebinsko in 
finančno zasnovo, …)

10

3. aktualnost, referenčnost in kakovost sodelujočih avtorjev in izvajalcev oziroma vključevanje 
posebej nadarjenih mladih domačih avtorjev in izvajalcev 20

4. obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost 20

5. produkcijska zahtevnost projekta 20

6. pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti 20

 Skupaj: 100
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8.2.6. Delovne štipendije

Kriterij: Število 
možnih točk

1. izkazana posebna nadarjenost prijavitelja (referenčne nagrade, priporočila referenčnih 
strokovnjakov)

20

2. obseg projekta ter njegova vsebinska zaokroženost, celovitost in inovativnost 20

3. produkcijska zahtevnost delovnega načrta in njegova realna izvedljivost 20

4. prispevek delovnega načrta k nadaljnjemu umetniškemu razvoju in uveljavljanju prijavitelja 20

5. pomen projekta za razvoj slovenske glasbene umetnosti 20

 Skupaj: 100

8.3. Vizualne umetnosti:
8.3.1. Odprti ateljeji

Kriterij: Število 
možnih točk

1. izrazna teža, izvirnost in inovativnost projekta 30

2. prispevek projekta k pluralizmu vizualnih umetnosti ter k razvoju in uveljavljanju celotnega 
področja

20

3. sodelujoči avtorji so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture
a) točkovanje prijaviteljev, ki so pravne osebe: do 30 %=5 točk, med 30-60 % =10 točk, nad 

60 %=15 točk
b) točkovanje prijavitelja, ki je fizična oseba s statusom samozaposlenega: 15 točk
c) točkovanje prijavitelja, ki je fizična oseba, ki ni vpisana v razvid: 5 točk

15

4. reference prijavitelja *in/ali izkazana nadarjenost mladih sodelujočih avtorjev in/ali avtorskih 
skupin na področju vizualnih umetnosti in njihova odmevnost/prepoznavnost v slovenskem in 
mednarodnem prostoru

9+1*

5. glede na obseg in vsebino realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt (višina deleža 
lastnih in pridobljenih sredstev, realna izvedljivosti projekta glede na njegovo vsebinsko in 
finančno zasnovo)

10

6. zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta ter uporaba sodobnih in kreativnih pristopov 
v njegovi promociji 

15

 Skupaj: 100
** Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona 
o društvih, Uradni list RS, št. 64/11).

8.3.2. Mednarodno sodelovanje
Pravne osebe:

Kriterij: Število 
možnih točk

1. kakovost in mednarodni pomen tujega razstavnega dogodka 20

2. reference tujega partnerja/organizatorja/razstavišča 10

3. izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti slovenskega projekta 15

4. nagovarjanje mednarodnega ciljnega občinstva 10

5. zagotavljanje profesionalne izvedbe projekta ter uporaba sodobnih in kreativnih pristopov 
v promociji 

15

6. reference slovenskega organizatorja* in avtorjev ali avtorske/ih skupin/e v mednarodnem 
sodelovanju na področju vizualnih umetnosti (udeležbe, nagrade, izvedbe, ocene, obiskanost, 
strokovni odmevi v javnosti)

14+1*

7. vključevanje avtorjev, ki delujejo v Sloveniji in bodo Slovenijo predstavljali v tujini: do 
30 %=5 točk, med 30 in 60 % =10 točk, nad 60 %=15 točk

15

Skupaj: 100
* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o dru-
štvih, Uradni list RS, št. 64/11).
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Fizične osebe:

Kriterij: Število 
možnih točk

1. kakovost in mednarodni pomen tujega razstavnega dogodka 20
2. reference tujega partnerja/organizatorja/razstavišča 20
3. izkazovanje izvirnosti, inovativnosti in aktualnosti slovenskega projekta 25
4. reference avtorja v mednarodnem sodelovanju na področju vizualnih umetnosti (udeležbe, 

nagrade, izvedbe, ocene, obiskanost, strokovni odmevi v javnosti)
25

5. prijavitelj je vpisan v razvid samozaposlenih na področju kulture 10
Skupaj: 100

8.3.3. Delovne štipendije

Kriterij: Število 
možnih točk

1. izkazana posebna nadarjenost prijavitelja (reference prijavitelja, referenčne medijske objave 
in/ali priporočila referenčnih področnih strokovnjakov)

30

2. izrazna teža, izvirnost in inovativnost delovnega načrta 40
3. Izvedljivost delovnega načrta 10
4. pomen avtorjevega prispevka in delovnega načrta za razvoj vizualne umetnosti 20

 Skupaj: 100

8.4. Intermedijske umetnosti:
8.4.1. Vsa podpodročja, razen podpodročje delovnih štipendij

Kriterij: Število 
možnih točk

1. reference prijavitelja na razpisnem področju v obdobju 2012–2014 (prepoznavnost in 
uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti ali izkazana posebna nadarjenost posameznega 
avtorja – priporočila, objave, nagrade)

19+1*

2. aktualnost, referenčnost in kakovost izvajalcev 20
3. izvirnost in aktualnost v izkazovanju uporabe sodobnih tehnologij, ki omogočajo različne oblike, 

prakse in izraze na presečišču umetnosti in znanosti 20

4. glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnotežen projekt (delež lastnih in 
pridobljenih sredstev, stopnja izvedljivosti projekta glede na njegovo vsebinsko, tehnično in 
finančno zasnovo)

20

5. predvidena dostopnost in odmevnost projekta (, kraj izvedbe, promocijski načrt, preseganje 
lokalnih interesov, referenčnost prizorišč) 20

 Skupaj: 100
* Prijavitelj, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, prejme dodatno točko (36. člen Zakona o dru-
štvih, Uradni list RS, št. 64/11).

8.4.2.Delovne štipendije:

Kriterij: Število 
možnih točk

6. izkazana posebna nadarjenost prijavitelja (reference prijavitelja, referenčne medijske objave 
in/ali priporočila referenčnih področnih strokovnjakov)

30

7. izvirnost in inovativnost delovnega načrta 40
8. Izvedljivost delovnega načrta 10
9. prepoznavnost delovnega načrta za razvoj avtorja in področja intermedijskih umetnosti 20

 Skupaj: 100

9. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanci-
ranja

Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri če-
mer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja 
možna višina doseženih točk. Najvišje možno število 
prejetih točk za projekt je 100 točk oziroma 50 točk 
na področju uprizoritvenih umetnosti za podpodročja: 
postprodukcija, prvi avtorski projekt in prvi projekt produ-
centa. Financirani so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 
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81 točk oziroma 90 točk za podpodročje Delovne štipen-
dije oziroma 41 točk za podpodročja: postprodukcija, 
prvi avtorski projekt in prvi projekt producenta na podro-
čju uprizoritvenih umetnosti. Višina odobrenih sredstev 
za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za 
projekt, obsega in realne finančne zahtevnosti projekta 
ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu.

Vsebinsko ovrednotenje izvedejo strokovne komisi-
je za posamezna razpisna področja.

Z izvajalcem izbranega projekta na razpisnem po-
dročju bo na podlagi odločbe sklenjena pogodba za 
obdobje koledarskega leta 2015.

Izvajalec izbranega projekta mora skozi celotno 
obdobje trajanja razpisa izpolnjevati splošne in posebne 
pogoje razpisa na razpisnih področjih.

10. Predvidena vrednost sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, 

namenjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-UM-2015, 
je 400.000 EUR:

– 131075 – uprizoritvene umetnosti, v predvideni 
višini 90.000,00 EUR,

– 131077 – glasbene umetnosti, v predvideni višini 
140.000,00 EUR,

– 131976 – vizualne umetnosti, v predvideni višini 
90.000,00 EUR,

– 131078 – intermedijske umetnosti, v predvideni 
višini 80.000,00 EUR,

Ministrstvo bo v okviru razpisa, oznaka 
JPR-UM-2015, sofinanciralo predvidoma 108 projektov 
in sicer predvidoma:

– 15 projektov na področju uprizoritvene umetno sti,
– 50 projektov in 2 delovni štipendiji na področju 

glasbene umetnosti,
– 20 projektov in 3 delovne štipendije na področju 

vizualnih umetnosti in
– 16 projektov in 2 delovni štipendiji na področju 

intermedijskih umetnosti.
11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane pro-

jekte morajo biti porabljena na področju razpisa v pro-
računskem letu 2015, oziroma v plačilnih rokih, kot jih 
določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto 2014 
in 2015.

Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplače-
vala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi 
o sofinanciranju kulturnih projektov, in na podlagi izsta-
vljenih zahtevkov za izplačilo.

12. Razpisni rok
Razpis se prične 5. 12. 2014 in se zaključi 12. 1. 

2015.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo projektnega razpisa, oznaka 

JPR-UM-2015 in
– prijavni obrazci (z navedbo obveznih prilog).
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti 

naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce na papirju,
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem na papirju,
– vse prijavne obrazce tudi na priloženem elektron-

skem mediju (CD, DVD ali USB pomnilnik) v Wordovi 
datoteki.

Prijavitelje prosimo, naj za dokazovanje referenc 
in odzivov v strokovni javnosti ne prilagajo natisnjenih 
spletnih strani, pač pa naj navedejo natančne spletne 
naslove, ki omogočajo ogled na spletu.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kul-
turo, Maistrova 10, Ljub ljana, 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 prijavitelji nati-
snejo tudi s spletne strani Ministrstva: www.http://www.
mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, poveza-
ne z izvedbo razpisa, oznaka JPR-UM-2015.

V času razpisnega roka je Ministrstvo na pisno 
zahtevo dolžno zainteresiranim prijaviteljem razpisno 
dokumentacijo tudi poslati.

14. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih 

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

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

Vloga mora biti v poslovnem času Ministr-
stva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za 
kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, najkasneje 
12. 1. 2015 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kul-
turo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana. Pošiljka mora 
biti poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: 
Ne odpiraj – Prijava na razpis z oznako JPR-UM-2015, 
z navedbo razpisnega področja (npr. Uprizoritvene ume-
tnosti). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavi-
telja: uradni naziv in naslov (sedež) oziroma v primeru, 
ko je prijavitelj fizična oseba, ime in priimek ter naslov.

15. Izločitev vlog
Za prepozno se bo štela vloga (oziroma dopolnitev 

ali sprememba), ki ne bo oddana priporočeno na pošto 
do vključno 12. 1. 2015 oziroma do tega dne ne bo 
v poslovnem času predložena glavni pisarni ministrstva.

Za nepopolno se bo štela vloga, ki ne bo vsebovala 
vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa 
in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se bo štela 
tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepo-
polna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem pet 
dnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se bo štel tisti prijavitelj, 
katerega vloga ne bo izpolnjevala splošnih in posebnih 
pogojev, določenih v besedilu razpisa in kadar bo pri-
javitelj kot produkcijo prijavil tuj projekt. Izpolnjevanje 
pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil 
in vloge prijavitelja.

Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le 
v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopol-
nitev nanaša.

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

– ki jih ne bo vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki bodo nepopolne.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo 

najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, 
ki se bo pričelo 19. 1. 2015 ob 10. uri in zaključilo na dan 
prejema zadnje po pozivu dopolnjene vloge. Ministrstvo 
bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov 
po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določene 
z državnim proračunom.

Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka raz-

pisa, oznaka JPR-UM-2015, vezana na proračunske 
zmogljivosti Ministrstva za kulturo. V primeru, da pri-
de do sprememb v državnem proračunu ali finančnem 
načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo 
postopka razpisa, oznaka JPR-UM-2015, je to dolžno 
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ukrepati v skladu s spremembami v državnem proraču-
nu oziroma finančnemu načrtu Ministrstva za kulturo.

17. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in po-
jasnil v zvezi z razpisom:

– uprizoritvene umetnosti: Vesna Jurca – Tadel, 
tel. 01/369-59-63, e-pošta: vesna.jurca-tadel@gov.si,

– glasbene umetnosti: Primož.Kristan, 
tel. 01/369-58-43, e-pošta: primoz.kristan@gov.si,

– vizualne umetnosti: Judita Krivec Dragan, 
tel. 01/369-59-40, e-pošta: judita.krivec-dragan@gov.si, 
dr. Blanka Tivadar, tel. 01/369-59-72, e-pošta: blanka.ti-
vadar@gov.si,

– intermedijske umetnosti: dr. Matjaž Šekoranja, 
tel. 01/369-59-57, e-pošta: matjaz.sekoranja@gov.si.

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu 
in elektronskih medijih Ministrstva za kulturo so vsak 
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo 
priporoča, da se prijavitelji udeležijo javnih inštrukcij, 
ki bodo potekale 18. 12. 2014 v prostorih ministrstva, 
Maistrova 10, Ljub ljana, sejna soba v pritličju (ob 9. uri 
za glasbene, ob 10. uri za intermedijske, ob 11. uri za 
vizualne in ob 12. uri za uprizoritvene umetnosti).

18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresi-
rane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumenta-
cijo oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni Ministr-
stva za kulturo, Maistrova 10, Ljub ljana, ali na spletnih 
straneh ministrstva: www.mk.gov.si, kot je navedeno 
pod točko 13.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-4109/14

Na podlagi Poslovnega načrta Regionalnega ra-
zvojnega centra Koper za leto 2014, Pravilnika delo-
vanja Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in 
Občino Ilirska Bistrica, priglasitve Garancijske sheme po 
pravilu de minimis (št. priglasitve: M001-5868696-2014) 
Regionalni razvojni center Koper – Garancijska shema 
(v nadaljevanju RRC GS), v sodelovanju z občinami 
Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Mestna občina 
Koper, Piran, Sežana, Območnimi obrtno-podjetniškimi 
zbornicami Izola, Koper, Piran in Sežana ter bankami 
Banka Koper d.d., Abanka Vipa d.d. in Nova Ljub ljanska 
Banka d.d. Ljub ljana, objavlja

razpis
za dolgoročne kredite z garancijami namenjene 

pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški 
regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2014

1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je dodeljevanje ugodnih kre-

ditov z garancijami RRC GS.
Skupna višina razpisanih sredstev za ugodne kredi-

te je 500.000,00 EUR, za katere bo RRC GS dodeljeval 
garancije v višini do 50 % skupne vrednosti kreditov, kar 
znaša največ 250.000,00 EUR.

Višina razpisanih sredstev za kredite po občinah je:

EUR
Mestna občina Koper 193.000,00
Občina Izola 100.000,00
Občina Piran 60.000,00
Občina Sežana 126.000,00
OOPZ Sežana 5.000,00
Občina Hrpelje - Kozina 6.000,00
Občina Ilirska Bistrica 10.000,00
SKUPAJ 500.000,00

2. Pogoji dodeljevanja
2.1. Dolgoročni krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini od naj-

manj 5.000,00 EUR do največ 85.000,00 EUR;
– obrestna mera: Euribor (šestmesečni) + 2,49 % 

letno;
– doba vračanja kredita znaša od najmanj 3 leta 

do največ 5 let;
– moratorij na vračanje kredita znaša do največ 

6 mesecev, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita;
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagoto-

vljenih najmanj 30 % lastnih sredstev;
– prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garanci-

jo RRC GS v višini do 50 % glavnice kredita brez obresti, 
preostanek pa v skladu s pogoji banke;

– bančni stroški vodenja kredita lahko znašajo 
do 0,8 % enkratno od zneska kredita – min. 130,00 EUR 
pri Banki Koper d.d. in Novi Ljub ljanski Banki d.d. 
Ljub ljana in 0,7 % enkratno od zneska kredita – min. 
120,00 EUR pri Abanki Vipa d.d.;

– krediti z garancijo RRC GS se odobrijo za upra-
vičene stroške investicije, nastale od 1. 1. 2014–28. 2. 
2015. Strošek nastane s sklenitvijo dolžniško upniškega 
razmerja.

2.2. Garancija Garancijske sheme
– vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo;
– garancija znaša do 50 % glavnice kredita brez 

obresti, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.;
– prosilec zavaruje prejeto garancijo RRC GS z eno 

menico podjetja in z eno menico podjetnika, za posame-
zne primere pa s poroki na podlagi notarskega sporazu-
ma (odvisno od bonitete kreditojemalca);

– prosilec mora RRC GS za izdano garancijo pla-
čati 1 % od odobrenega kredita;

– garancije se izdajajo najkasneje do 31. 3. 2015. 
Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki 
nadomeščajo stare kredite.

V skladu s Pravilnikom delovanja Garancijske she-
me, članstvo ne predstavlja avtomatično obveznosti 
RRC GS pri odobritvi posojila in garancije.

3. Upravičeni stroški investicije
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 

nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške ko-
munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in nakupa objekta.

– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, li-
cenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.

– Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
prevoznih sredstev.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje 

velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana 
kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki in ima-
jo sedež dejavnosti na območju občin Koper, Izola, Pi-
ran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača, Komen in Ilirska 
Bistrica ali pa investirajo na območju teh občin, ter so 
plačali enkratno članarino v Garancijsko shemo pri Re-
gionalnem razvojnem centru Koper v višini 110,00 EUR. 
Število članov sheme ni omejeno.

Za opredelitev velikosti MSP se upoštevajo določila 
iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 
6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združlji-
ve s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogod-
be (UL EU št. 2014, z dne 9. 8. 2008). Opozarjamo na 
drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima 
partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi 
glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovod-
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skih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi 
konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega 
je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti 
obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako par-
tnersko podjetje.

Do sredstev po tem razpisu ni upravičen vlaga-
telj, ki:

– opravlja dejavnost a)ribištva in akvakulture, b)
premogovništva, c)primarne pro izvodnje kmetijskih pro-
izvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi 
Evropske Skupnosti, d)predelave in trženja kmetijskih 
pro izvodov kolikor je znesek pomoči določen na podla-
gi cene ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni 
od primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo 
na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce,

– deluje v aktivnostih, povezanih z izvozom, ko je 
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejav-
nostjo,

– bi pridobil pomoč, ki daje prednost uporabi doma-
čih pro izvodov pred uvoženimi,

– ima neporavnane obveznosti do države oziroma 
nima poravnanih obveznosti pri davčni upravi RS, ki jim 
je potekel rok plačila,

– je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na osnovi določbe Komisije, ki je prejeto 
pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s sku-
pnim trgom Skupnosti,

– je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti 
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje pod-
jetij v težavah (UL C 244, z dne 1. 10. 2004) ter Zako-
nom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospo-
darskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in 
sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja in 
izkaza poslovnega izida za zadnje leto):

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

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

– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije.

5. Pravilo de minimis
Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Ured-

bo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 
24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje 
pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo 
mejo pomoči.

Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, do-
deljen enotnemu podjetju* - upravičencu ne sme prese-
gati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči 
ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev dr-
žave, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na 
vrednost 100.000 EUR za podjetje, ki deluje v komerci-
alnem cestnem tovornem prevozu.

* Enotno podjetje je opredeljeno v Pravilniku delovanja 
GS za Obalno-kraško regijo in Občino Ilirska Bistrica.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni 
znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih inten-
zivnosti državnih pomoči.

Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev 
dati izjavo:

– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z na-
vedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v re-
levantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,

– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške,

– s seznamom vseh, z njim povezanih podjetij,
ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de 

minimis, ne bo presežena gornja meja de minimis pomo-
či ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

RRC GS bo pisno obvestil prejemnika, da je pomoč 
dodeljena po pravilu de minimis.

6. Prednostni kriteriji za dodelitev posojila in ga-
rancije

Prednost pri dodelitvi posojila in garancij bodo imeli 
prosilci:

– katerih višina lastnih sredstev med viri financira-
nja bo višja;

– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (odpiranje novih delovnih 

mest, uvajanje novih tehnologij, inovacije, tržna narav-
nanost, nastop na tujih trgih);

– ekološko naravnani.
7. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev sredstev je razvidna iz 

Obrazca: Vloga za posojilo in garancijo, ki ga lahko člani 
sheme dobijo na naslednjih mestih:

– na spletnih straneh: www.rrc-kp.si pod rubriko 
Kreditiranje podjetij,

– Regionalni razvojni center Koper, 
Ulica 15. maja 19, Koper, tel. 05/66-37-583 (Irena Cer-
gol),

– Center za pospeševanje podjetništva Piran d.o.o., 
Liminjanska cesta 96, 6320 Portorož, tel. 041/870-401 
(Alberto Manzin),

– Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, 
Partizanska 4, Sežana, tel. 05/73-44-362 (Vlasta Slu-
ban) ali na www.ora.si;

– Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistri-
ca, tel. 05/71-12-310 (Tina Kocjan).

Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se 
lahko oddajo na zgoraj navedenih mestih.

Obravnavale se bodo le vloge, oddane na izvirnih 
obrazcih.

7. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva 
objave razpisa do dneva porabe sredstev. RRC GS bo 
javno objavil zaprtje razpisa.

8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 

4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bo obravnaval kreditni 

odbor RRC GS in izbrane banke enkrat mesečno.
RRC GS bo prosilca pisno seznanil z odločitvijo 

pristojnih organov v najkasneje 30 dneh po sprejemu 
odločitve.

10. Ostale informacije: vse ostale informacije v zve-
zi s tem razpisom dobijo prosilci na mestih, naštetih 
v 6. točki tega razpisa.

Regionalni razvojni center Koper  
Garancijska shema
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Št. 430-10/2014-01 Ob-4074/14

V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremični-
nami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč

Zaporedna št. 1
Parc. št. 459/1, v izmeri 2548 m2, k.o. 1884 – Loke 

pri Zagorju, osnovna namenska raba: območje stavbnih 
zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 93.256,80 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Zemljišče je 
obremenjeno s stvarnimi služnostmi. Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 103,70 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 2
Parc. št. 462/2, v izmeri 763 m2, k.o. 1884 – Loke pri 

Zagorju, osnovna namenska raba: območje stavbnih ze-
mljišč, izklicna cena zemljišča znaša 27.925,80 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 103,70 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 3
Parc. št. 465/2, v izmeri 119 m2, k.o. 1884 – Loke 

pri Zagorju, osnovna namenska raba: območje stavbnih 
zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 4.355,40 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 103,70 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 4
Parc. št. 210/2, v izmeri 127 m2, k.o. 2559 – Ma-

terija, osnovna namenska raba: območje pro izvodnih 
dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša 4.648,20 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnine znaša 358,66 EUR (z vključenim 22 % 
DDV) in strošek parcelacije v višini 272,66 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 5
Parc. št. 2727/0, v izmeri 72 m2, parc. št. 2728/0, 

v izmeri 133 m2 in parc. št. 2729/0, v izmeri 79 m2, 
vse k.o. 2408 – Brestovica, osnovna namenska raba: 
poselitveno območje, območje stanovanj (prostorska 
enota KL-SK_J-49), izklicna cena za zemljišča znaša 
10.394,40 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV).
Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek ceni-
tve nepremičnin znaša 417,96 EUR (z vključenim 22 % 
DDV).

Zaporedna št. 6
Parc. št. 1122/13, v izmeri 270 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 13.834,80 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepre-
mičnine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Zemljišče je obremenjeno z zakupom.

Zaporedna št. 7
Parc. št. 1122/18, v izmeri 238 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 12.195,12 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 8
Parc. št. 1122/19, v izmeri 161 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 8.249,64 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 9
Parc. št. 1122/15, v izmeri 18 m2, k.o. 992 – Polzela, 

osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 922,32 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 10
Parc. št. 1122/16, v izmeri 107 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 5.482,68 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 122,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 11
Parc. št. 1122/14, v izmeri 135 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 6.917,40 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremič-
nine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 12
Parc. št. 1122/20, v izmeri 243 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 12.451,32 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepre-
mičnine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Zemljišče je obremenjeno z zakupom.

Zaporedna št. 13
Parc. št. 1122/21, v izmeri 121 m2, k.o. 992 – Polze-

la, osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč, 
izklicna cena zemljišča znaša 6.200,04 EUR (v izklicno 
ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepre-
mičnine znaša 244,00 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Zemljišče je obremenjeno z zakupom.

Zaporedna št. 14
Parc. št. 1400/3, v izmeri 2532 m2, k.o. 137 – Odran-

ci, osnovna namenska raba: območje pro izvodnje dejav-
nosti (namenjena pro izvodnim in obrtnim dejavnostim 
ter spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim)-
-P, izklicna cena zemljišča znaša 92.671,20 EUR (v 
izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve ne-
premičnine znaša 323,30 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 15
Parc. št. 525/6, v izmeri 329 m2, k.o. 2241 – Strži-

šče, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklic-
na cena zemljišča znaša 6.020,70 EUR (v izklicno ceno 
je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine 
znaša 430,45 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 16
Parc. št. 1788/2, v izmeri 2579 m2, k.o. 1992 – Hor-

jul, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna 
cena zemljišča znaša 194.603,61 EUR (v izklicno ceno 
je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine 
znaša 347,70 EUR (z vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 17
Parc. št. 3/2, v izmeri 275 m2, k.o. 586 – Podigrac, 

osnovna namenska raba: stavbno zemljišče izven ure-
ditvenih območij za poselitev, izklicna cena zemljišča 
znaša 7.716,50

EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek 
cenitve nepremičnine znaša 299,80 EUR (z vključenim 
22 % DDV) in strošek parcelacije v višini 631,88 EUR (z 
vključenim 22 % DDV).

Zaporedna št. 18
Parc. št. 8195/1, v izmeri 1515 m2, k.o. 2207 – 

Bovec, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, 
izklicna cena zemljišča znaša 55.449,00 EUR (v izklic-
no ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepre-
mičnine znaša 468,52 EUR (z vključenim 22 % DDV). 
Zemljišče je obremenjeno z zakupom.

Zaporedna št. 19
Parc. št. 137/3, v izmeri 888 m2, k.o. 1885 – Po-

toška vas, osnovna namenska raba: območje stavbnih 
zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 32.500,80 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnine znaša 292,80 EUR (z vključenim 22 % 
DDV).
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Zaporedna št. 20
Parc. št. 17/37, v izmeri 3570 m2, parc. št. 17/39, 

v izmeri 266 m2, parc. št. 17/41, v izmeri 2320 m2 in 
parc. št. 17/43, v izmeri 131 m2, k.o. 2483 – Razdrto, 
osnovna namenska raba: območje pro izvodnih dejav-
nosti – gospodarska cona IG, izklicna cena za zemljišča 
znaša 191.753,50 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % 
DDV). Nepremičnine se prodajajo v kompletu. Strošek 
cenitve nepremičnin znaša 419,57 EUR (z vključenim 
22 % DDV).

Zaporedna št. 21
Parc. št. 183/28, v izmeri 524 m2, k.o. 2512 – Šem-

bije, osnovna namenska raba: stavbno zemljišče, izklicna 
cena zemljišča znaša 12.785,60 EUR (v izklicno ceno je 
vključen 22 % DDV). Strošek cenitve nepremičnine zna-
ša 390,40 EUR (z vključenim 22 % DDV). Na zemljišču 
stoji objekt, ki ni last prodajalca in ni predmet prodaje.

Zaporedna št. 22
Parc. št. 134/10, v izmeri 138 m2, k.o. 1885 – Po-

toška vas, osnovna namenska raba: območje stavbnih 
zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša 5.050,80 EUR 
(v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). Strošek cenitve 
nepremičnine znaša 237,90 EUR (z vključenim 22 % 
DDV). Zemljišče je obremenjeno s stvarnimi služnostmi.

Zaporedna št. 23
Parc. št. 1235/1, v izmeri 2184 m2, parc. št. 1236/1, 

v izmeri 2539 m2 in parc. št. 1237/1, v izmeri 1417 m2, 
k.o. 152 – Nedelica, osnovna namenska raba: stavb-
no zemljišče, izklicna cena za zemljišča znaša 
59.776,59 EUR (v izklicno ceno je vključen 22 % DDV). 
Strošek cenitve nepremičnin znaša 347,70 EUR (z vklju-
čenim 22 % DDV). V naravi zemljišča predstavljajo no-
gometno igrišče. Nepremičnine se prodajajo v kompletu.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s se-
dežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod 
pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki 
jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične 
osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu 
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo 
o plačilu varščine.

Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti 
kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljub ljana, naj-
kasneje do 19. 12. 2014, do 12.ure. Na kuverti mora biti 
pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo 
»Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. 
_____ – Ne odpiraj.«

Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati var-
ščino v višini 10 % od izklicne cene na račun Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 
pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na 
št. 430-10/2014 za javni razpis. Ponudnikom, ki na raz-
pisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno 
vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V pri-
meru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo 
vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih 
dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma 
v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s stra-
ni občine.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo po-
nudil najvišjo ceno.

Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo 
najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da 
je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora 
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve raču-
na, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. 
Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena 
sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pi-

snega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik 
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo 
varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine 
v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba 
razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži 
njegovo varščino.

Kupec se zaveže poleg kupnine za zemljišče pla-
čati strošek sestave kupoprodajne pogodbe, strošek 
overitve podpisa prodajalca, strošek cenitve nepremič-
nin, strošek parcelacij, vse stroške v zvezi z zemljiško-
knjižnim vpisom lastninske pravice v korist kupca in 
morebitne druge stroške v zvezi z kupoprodajno pogod-
bo. Predlog za vpis lastninske pravice v korist kupca se 
zaveže vložiti prodajalec. Kupec se nadalje zaveže pla-
čati davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti 
zemljišč. V skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih 
financ (Uradni list RS, št. 40/12) se z davkom na dobi-
ček zaradi spremembe namembnosti zemljišč obdavči 
kapitalski dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvo-
jitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Zemljišča za 
gradnjo stavb za namene tega zakona so zemljišča, ki 
so kot zemljišča za gradnjo stavb evidentirana v registru 
nepremičnin, v skladu s predpisi o množičnem vrednote-
nju nepremičnin, ali zemljišča, ki so stavbna zemljišča, 
za katera občina potrdi, da ustrezajo kriterijem za dolo-
čitev zemljišč za gradnjo stavb.

Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo 
prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v na-
sprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vpla-
čana celotna varščina, se ne bodo upoštevale.

Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – 
kupljeno«.

V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora 
na nepremičnini pod zaporedno št. 16 Občina Horjul in 
na nepremičninah pod zaporedno št. 23 Občina Turni-
šče uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom 
Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem 
komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo 
za prodajo nepremičnine občini, na območju katere 
leži predmetna nepremičnina, po najvišje doseženi ceni 
iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti naj-
pozneje v 15 dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo 
kupila. Če občina v 15 dneh sprejme ponudbo, bo Sklad 
z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne 
bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z naj-
ugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja 
ponudb.

Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne za-
vezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so pred-
met razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odško-
dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to 
navedel razloge.

Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 22. 12. 
2014 ob 13. uri, na sedežu Sklada, Dunajska cesta 58, 
Ljub ljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi po-
oblaščenci s pisnim pooblastilom.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si 

ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem 
dogovoru, tel. 01/434-11-00).

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 039-7/2014-2 Ob-4099/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
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RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana (v nadaljevanju: 
MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programa dela lokalnih društev 

na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje 
strokovnih vsebin prireditev na podeželju  

in Ekopraznika v Ljub ljani 2015
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov 

in nekmetov, povezanih v lokalna strokovna društva in 
društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja,

– izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na 
podeželju in

– izvedbe Ekopraznika v Ljub ljani.
I.1. Izvajanje programa dela lokalnega društva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 

in stroškov, povezanih z/s:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena 

za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti 
(splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifika-
ta, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne 
ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje 
običajev);

– predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva, 
pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne pu-
blikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani);

– predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, 
regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in 
na prireditvah drugih društev in organizacij;

– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: 
razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače 
obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije 
ter društvene prireditve, ki niso predmet druge točke 
javnega razpisa.

I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe stro-

kovnega dela treh tradicionalnih prireditev, ki bodo do-
segle najvišje število točk in ki predstavljajo podeželje 
ter pospešujejo njegov razvoj, hkrati pa so namenjene 
širši javnosti in se izvajajo na območju MOL. Vsako 
lokalno društvo s sedežem v MOL lahko kandidira le 
z eno prireditvijo.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 
in stroškov, povezanih z/s:

– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– razstavami;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, pripravo gradiv 

(zloženke s strokovnimi vsebinami)…;
– prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja.
I.3. Izvedba Ekopraznika v Ljub ljani
Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe 

strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, 
ki predstavlja ekološko kmetijstvo v Sloveniji in ekološko 
tržnico v Ljub ljani. Prireditev je namenjena širši javnosti, 
osveščanju prebivalstva o zdravem načinu življenja ter 
trajnostnem življenjskem slogu.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti 
in stroškov, povezanih z/s:

– nastopi in predstavitvami drugih društev;
– strokovnimi komentarji in ocenjevanjem;
– delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pri-

pravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami)…;
– prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

1. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje 
programa dela lokalnega društva in izvedbo strokovnih 
vsebin na prireditvah po tem razpisu so:

– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpi-
som, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokal-
nem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen 
društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali;

– pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpi-
som, ki ureja društva, registrirane v MOL, pospešujejo 
razvoj podeželja, najmanj 50 % vseh njihovih članov je 
iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL.

2. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvedbo 
Ekopraznika v Ljub ljani po tem razpisu so:

– neprofitne pravne osebe, s sedežem na obmo-
čju MOL in ki so registrirane za opravljanje dejavnosti 
na področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave 
in predelave).

Vlagatelji pod točko 1 morajo za pridobitev sred-
stev posebej vložiti vlogo za vsak namen. Vloga mora 
vsebovati razpisne obrazce, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije, ter prilogo: potrjen program dela društva 
za leto 2015, iz katerega morajo biti razvidne vsebine, 
termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa.

Vlagatelji pod točko 2 morajo za pridobitev sredstev 
za izvedbo vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obraz-
cev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

MOL sofinancira programe dela lokalnega društva, 
izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah in izvedbo Eko-
praznika v Ljub ljani v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 10. 
2015.

III. Splošna merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa 

dela lokalnega društva
1. število članov društva,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa,
3. program dela društva.
Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnih 

vsebin na prireditvah in Ekopraznika v Ljub ljani:
1. delež lastnih sredstev,
2. prejeta javna sredstva v letu 2014,
3. vpis v register žive dediščine,
4. strokovne vsebine prireditve.
Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril 

za ocenjevanje vlog. Za posamezni namen so merila 
vsebinskega ocenjevanja dodatno opredeljena v razpi-
sni dokumentaciji.

IV. Okvirna višina sredstev
Okvirni skupni znesek sredstev, namenjenih za so-

financiranje, je 30.000,00 EUR, od tega za:
– sofinanciranje programov dela lokalnih društev 

v višini 18.000,00 EUR,
– sofinanciranje strokovnega dela prireditev na po-

deželju v višini 7.500,00 EUR,
– sofinanciranje Ekopraznika v Ljub ljani v višini 

4.500 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo največ do 50 % nepo-

vratnih sredstev od vrednosti predloženega programa 
strokovnega dela lokalnih društev in prireditev. Skupna 
višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme prese-
gati 50 % celotne vrednosti. MOL si pridržuje pravico do 
spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se 
razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejema-
nja rebalansa proračuna MOL za leto 2015.

V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Rok za predložitev vlog je do 12. 1. 2015 (datum 

poštnega žiga).
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Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, 
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p. p. 25, 1001 Ljub ljana.

Vsaka vloga mora biti poslana posebej za vsak na-
men, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja 
na sprednji strani ovojnice:

– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – program dela 
društva«,

– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – prireditev«,
– »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – Ekopraznik 

v Ljub ljani«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 

mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– pravilno izpolnjeni razpisni obrazci MOL – vloga,
– potrjen program dela društva za leto 2015, iz 

katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja 
in finančno ovrednotenje programa, razen za vlagatelje 
prijave za izvedbo Ekopraznika v Ljub ljani,

– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki 
besedila razpisa.

VII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog za sofinanciranje programa dela 

lokalnega društva v letu 2015 in vlog za sofinanciranje 
strokovnega dela prireditev na podeželju v letu 2015 in 
Ekopraznika v Ljub ljani, bo opravila strokovna komisija 
14. 1. 2015. V primeru, da se zaradi velikega števila 
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje 
naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju 
ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili 
priloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopol-
no izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo 
komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog, vlagatelje 
pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.

VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavr-
njenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana MOL 
s sklepom odločila direktorica Mestne uprave MOL, 
o pritožbi zoper sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VI. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne do-
kumentacije za posamezni namen ali iz programa dela 
društva za leto 2015 ne bodo razvidne vsebine, termini 
izvajanja in finančno ovrednotenje programa, pa vloge 
kljub pozivu v roku za dopolnitev vlog ne bodo dopolnje-
ne z vsemi dokazili in drugimi sestavinami, ki jih zahteva 
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posame-
zni namen ali kljub pozivu iz programa dela društva za 
leto 2015 ne bodo razvidne vsebine, termini izvajanja 
in finančno ovrednotenje programa (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in 
razpisne dokumentacije za posamezni namen,

– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa 
v roku 8 dni od sprejetja proračuna MOL za leto 2015.

IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen 
obsega:

– navodilo vlagateljem za prijavo na razpis,
– razpisne obrazce – vloga,
– merila za ocenjevanje vlog,
– vzorec pogodbe.

Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija 
je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega 
razpisa, na voljo na spletni strani MOL: http://www.Ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa ju v tem 
roku lahko zainteresirani dvignejo vsak uradni dan med 
9. in 12. uro, na Odseku za razvoj podeželja, Oddelek 
za varstvo okolja, Mestna občina Ljub ljana, Zarnikova 3, 
Ljub ljana.

X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v sre-

do, 10. 12. 2014, ob 9. uri, v sejni sobi 505 (V. nadstro-
pje), Zarnikova 3, Ljub ljana.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom do-
bijo zainteresirani po telefonu, vsak uradni dan od 9. do 
12. ure, pri Maruški Markovčič, tel. 01/306-43-09, e-po-
šta: maruska.markovcic@Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-7/2014-2 Ob-4100/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Mestna 
občina Ljub ljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 
Ljub ljana

javni razpis MOL
za sofinanciranje znanstvenega oziroma 

strokovnega tiska ter znanstvenih oziroma 
strokovnih posvetov za leto 2015

I. Predmet razpisa:
Znanstveni oziroma strokovni tisk in posveti
I.a. Znanstveni in strokovni tisk:
– Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, 

ki obravnavajo vprašanje okolja in življenja v Ljub ljani, 
njen razvoj, zgodovino in osebnosti ter druge teme, ki so 
pomembne za promocijo Ljub ljane: znanstvene mono-
grafije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, 
sofinanciranih s strani MOL, ter tematske številke znan-
stvene periodike, ki obravnavajo problematiko MOL ali 
prevode del, ki so zaradi obravnavanega področja lahko 
pomembna pri prenosu tujih izkušenj v razvoj mesta.

I.b. Znanstveni in strokovni posveti:
– Delavnice in seminarji, ki so tematsko naravnani 

na vprašanja okolja in življenja v Ljub ljani, njenega ra-
zvoja, zgodovine ali osebnosti, pomembnih za Ljub ljano 
in ki pomembno prispevajo k njeni promociji.

Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasne-
je do 18. novembra 2015, kar pomeni, da mora MOL 
končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.

II. Osnovni in posebni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati prijavitelji na razpis

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– morajo imeti sedež v Mestni občini Ljub ljana,
– za znanstveni in strokovni tisk so prijavitelji vlog 

lahko: založbe, javni zavodi, nepridobitne organizacije, 
ki imajo registrirano založniško dejavnost,

– za znanstvene in strokovne posvete so prijavitelji 
vlog lahko: javni zavodi, nepridobitne organizacije.

Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati prijavite-
lji za znanstveni oziroma strokovni posvet: znanstveni 
oziroma strokovni posvet mora biti izveden na območju 
Mestne občine Ljub ljana.

III.a. Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in 
strokovnega tiska:

– vsebina obravnavane publikacije,
– aktualnost vsebine za MOL,
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– ugled in reference avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih sub jektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobne-

je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih 

vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro 
presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri 
izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna 
komisija.

III. b. Merila za izbor organizatorjev strokovnih ozi-
roma znanstvenih posvetov:

– vsebina obravnave posveta,
– pomen in aktualnost tematike za MOL,
– neposredna uporabnost rezultatov posveta za 

MOL,
– ugled aktivnih udeležencev posveta,
– pričakovana odzivnost,
– delež sofinanciranja s strani drugih sub jektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov so podrobne-

je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več prijavljenih 

vlog doseglo enako število točk in bi bila z njihovo izbiro 
presežena okvirna razpoložljiva sredstva, se bo o izbiri 
izvajalcev odločilo z žrebom, ki ga bo opravila področna 
komisija.

IV. Okvirna višina sredstev
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih reali-

zaciji projektov znanstvenega oziroma strokovnega tiska 
in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov za leto 2015 
je 19.000,00 EUR.

MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOL za leto 2015.

V. Roki porabe dodeljenih sredstev: MOL bo z izbra-
nimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju. Skleni-
tev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z dolo-
čili Odloka o proračunu MOL za leto 2015 in veljavni-
mi predpisi. Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti 
porabljena v letu 2015.

VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelji morajo vloge oddati izključno po pošti 

kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno 12. 1. 2015 (velja datum poštnega žiga). Vlogi 
je potrebno predložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna 
dokazila zahteva razpisna dokumentacija.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov ter poštna številka in kraj prijavitelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z obvezno oznako na prednji strani ovojnice 
»Ne odpiraj – vloga: znanstveni tisk« oziroma »Ne odpi-
raj – vloga: znanstveni posvet«. V primeru, da prijavitelj 
pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni 
ovojnici.

VII. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija, ne bo 

javno in se bo pričelo 19. 1. 2015. Kolikor se zaradi ve-
likega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, 
se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju področna komisija ugotavlja popol-
nost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani 
dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s po-
manjkljivo dokumentacijo bo področna komisija v roku 
osmih dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo 
v roku treh dni dopolnijo.

VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu

Na podlagi predloga področne komisije bo o iz-
branih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih 

področjih po pooblastilu župana s sklepom odločila 
direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper ta 
sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VI. točki besedila tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne do-
kumentacije za posamezno razpisno področje in ne 
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne 
vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in raz-
pisne dokumentacije za posamezno razpisno področje,

– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje ocenila kot neustrezne.

MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu razpi-
sa v roku do 90 dni od izteka roka za predložitev vlog.

IX. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo 
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 
osmih dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je umaknil 
vlogo za pridobitev sredstev.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo (pri-
javni obrazci z navodili, kriteriji in merila ter vzorci po-
godb) dvignejo prijavitelji od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka vsak delovni dan med 9. in 12. uro na 
naslovu: Mestna občina Ljub ljana, Služba za razvoj-
ne projekte in investicije, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 
II. nadstropje, Ljub ljana. Razpisna dokumentacija je 
dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.Ljub-
ljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.

XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 

zainteresirani na tel. 01/306-46-56 (Lidija Kovačič) ozi-
roma po elektronski pošti: lidija.kovacic@Ljub ljana.si, 
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.

Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša 
navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v to-
rek, 19. 12. 2014 ob 11. uri, v Klubu 15 na Magistratu, 
Mestni trg 1, Ljub ljana. Za več informacij nas kontaktiraj-
te preko zgornje telefonske številke ali e-naslova.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-7/2014-2 Ob-4101/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo, 
15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana (v nadaljevanju: 
MOL), Mestni trg 1, Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov  

v MOL v letu 2015 s področja podpornih storitev 
v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

I. Predmet razpisa
Vsebinska področja:
A) Mladinski raziskovalni projekti
Predmet tega vsebinskega področja je sofinanci-

ranje izvedbe raziskovalnih projektov in taborov, ki so 
namenjeni učencem, dijakom in njihovim mentorjem ter 
usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju 
MOL.
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Cilji mladinskih raziskovalnih projektov so:
– usmerjanje in spodbujanje otrok in mladostnikov 

k raziskovalnem delu,
– ponuditi otrokom in mladostnikom možnost za 

nadgradnjo in dopolnjevanje v šoli pridobljenega znanja,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da svojemu 

znanju dodajo praktično vrednost,
– omogočiti otrokom in mladostnikom, da utrdijo 

zaupanje vase, v svoje delo in razmišljanje,
– učenje, kako jasno in javno izražati svoja mnenja 

in predloge,
– učenje inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja,
– učenje postavljanja hipotez,
– učenje projektnega in skupinskega dela ter med-

sebojnega sodelovanja,
– izvajanje projekta od zamisli do uporabnega izdel-

ka in predstavitev končnega izdelka.
MOL bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore 

ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce 
in njihove učitelje, in sicer:

– poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
– poletne raziskovalne tabore za učitelje osnovnih 

in srednjih šol,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (ob-

sežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi 
mentorji – letni in nadaljevalni projekti) ter projekte va-
lilnic znanja (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol 
v osnovne šole),

– projekte metodik in usposabljanja učiteljev za 
mentorstvo mladih raziskovalcev.

Mladinski raziskovalni projekti se ne smejo izvajati 
v času izvajanja obveznega predmetnika v šolah.

B) Projekti za otroke in mladostnike s področja pro-
stočasnih in preventivnih aktivnosti

Predmet tega vsebinskega področja je sofinanci-
ranje projektov za otroke in mladostnike od 1. do 9. 
razreda osnovne šole na območju MOL, ki jih izvajajo 
nevladne in nepridobitne organizacije, v primeru izvedbe 
izven institucionalnih okvirjev pa tudi za otroke in mlado-
stnike do 15. leta starosti, če imajo stalno prebivališče 
v MOL. S tem želimo podpreti projekte, ki otrokom in 
mladim ponujajo možnost brezplačnega, organizirane-
ga in varnega preživljanja prostega časa med vrstniki, 
zasledujejo pa tudi prednostne cilje, ki jih določa politika 
MOL na področju razvoja izobraževanja.

Projekti za otroke in mladostnike so tiste prostoča-
sne in preventivne aktivnosti, ki se izvajajo po metodah 
organiziranega neformalnega učenja, nanašajo pa se na 
naslednja področja:

– zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje 
prostega časa izven javnih zavodov,

– dvigovanje kakovosti življenja otrok in mladostni-
kov skozi aktivnosti za ozaveščanje o zdravem načinu 
življenja,

– preprečevanje socialne izključenosti,
– zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mla-

dostniki,
– razvijanje ustvarjalnosti,
– ekološko ozaveščanje,
– ozaveščanje o otrokovih pravicah,
– delo z otroki s posebnimi potrebami.
Projekti se morajo izvajati po metodah organizira-

nega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, pri-
reditve) kot dopolnitve programov v Ljub ljanskih osnov-
nih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL, in/ali 
izven institucionalnih okvirjev.

Projekti se ne smejo izvajati v času izvajanja obve-
znega programa v šolah ali kurikuluma v vrtcih. Izvedba 

v času izvajanja obveznega programa v šolah oziroma 
kurikuluma v vrtcih je dovoljena le v primeru, da je 
projekt tako specifičen, da zaposleni strokovni delavci 
šole/vrtca nimajo teh znanj ali sposobnosti. V tem pri-
meru mora vlagatelj k vlogi priložiti izjavo šole/vrtca, da 
zaposleni strokovni delavci teh znanj nimajo (glej prilo-
ženo dokumentacijo – izjava vsebinskega področja B).

C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktiv-
nostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-
nje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov 
za otroke in mladostnike od 1. do 5. razreda osnovne 
šole na območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na 
območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne or-
ganizacije. Z razpisom želimo otrokom in mladostnikom 
omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic, poudarek je 
na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti 
(aktivna udeležba v delavnicah) ter na zagotavljanju 
možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po 
načelu enakih možnosti.

V okviru tega vsebinskega področja so zagotovlje-
na sredstva za izvedbo 9-urnega dnevnega programa 
organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za 
otroke od 1. do 5. razreda osnovne šole na območju 
MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL, 
v času šolskih počitnic, izjemoma tudi za mladostnike 
do 18. leta starosti, če gre za mladostnike s posebnimi 
potrebami.

Sredstva za programe se namenjajo sorazmerno 
z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni).

D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja teh-
nike in eksperimentiranja

Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-
nje programov dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike 
in eksperimentiranja za otroke in mladostnike do 15. 
leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in 
nepridobitne organizacije.

V okviru tega vsebinskega področja bomo sofinan-
cirali programe s področja:

1. konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike 
s področja naravoslovja,

2. izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja 
pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje 
o znanosti in tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj 
učenca.

E) Projekti v šolah za učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinan-

ciranje projektov dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo 
osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo 
omogočiti kreativno in kvalitetno dopolnjevanje učnega 
načrta in interesnih dejavnosti v okviru šole. V okviru 
tega vsebinskega področja so razpisane teme:

1. Ljub ljana, zeleno mesto (spodbujanje uporabe 
javnega prevoza, razvoj urbanih zelenih okolij – parki, 
vrtovi ipd., samooskrba, ravnanje z odpadki, ukrepi za 
izboljšanje kvalitete zraka, spodbujanje in ohranjanje 
naravne in biotske raznolikosti, odgovorno ravnanje 
z vodo, energetska učinkovitost, ekološke inovacije ter 
spodbujanje in vključevanje okoljevarstvenih vsebin na 
drugih področjih),

2. priprava okrasitve v okviru celovitega mestnega 
novoletnega programa,

3. priprava skupinskih pustnih mask, ki se nave-
zujejo na Ljub ljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, 
okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem 
pustnem sprevodu Zmajev karneval,

4. projekti medkulturnega sodelovanja,
5. projekti mednarodnega sodelovanja,
6. projekti medšolskega sodelovanja,
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7. projekti prostovoljstva in spodbujanja razvoja 
socialnih veščin,

8. projekti zmanjševanja nasilja,
9. sodelovanje šol z lokalno skupnostjo,
10. vzgoja za tehniko, oblikovanje in prostor,
11. delavnice ali predavanja iz vzgojne preventivne 

vsebine,
12. tekmovanja glasbenih šol,
13. jubileji osnovnih šol.
F) Mestne prireditve šol za otroke in učence
Predmet tega vsebinskega področja je sofinancira-

nje dopolnilnih dejavnosti oziroma prireditev, ki jih izva-
jajo osnovne in glasbene šole z območja MOL. Z razpi-
som želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje 
prostega časa v okviru šole. V okviru tega vsebinskega 
področja so razpisane teme:

1. organizacija in izvedba festivala za otroke s po-
sebnimi potrebami v šolah z območja MOL,

2. organizacija seminarja za učitelje 1. in 2. triade 
likovne in tehnične vzgoje za izdelavo izvirnih Ljub-
ljanskih pustnih kostumov ter organizacija in udeležba 
na natečaju za pustni karneval v Ljub ljani,

3. koordinacija sodelovanja Ljub ljanskih osnovnih 
šol v mreži ENO in drugih okoljskih programih,

4. organizacija in izvedba revije pevskih zborov 
osnovnih šol z območja MOL.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vlagatelji so pravne osebe, ki imajo sedež na ob-
močju MOL in ki delujejo na območju MOL. Vsebina 
vloge mora biti v skladu s cilji in predmetom tega jav-
nega razpisa.

Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali 
projektom le na enega od razpisanih vsebinskih področij 
MOL za leto 2015. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati 
na javni razpis s tistimi programi in projekti, ki so že 
financirani iz sredstev proračuna MOL. Vlagatelji ne 
smejo pridobiti sredstev MOL za pokrivanje stroškov ozi-
roma izdatkov, ki so ali bodo financirani s strani drugih 
sofinancerjev programov in projektov (drugi javni viri ali 
finančni instrumenti Evropske Skupnosti).

Vlagatelji ne morejo kandidirati s projektom ali pro-
gramom, ki se bo časovno zaključil pred dnem, ko po-
godba o sofinanciranju začne veljati, razen v primeru, ko 
kandidirajo s sosledjem več projektov ali programov, od 
katerih bo vsaj en projekt izbran za sofinanciranje s stra-
ni MOL in se bo izvajal v obdobju po sklenitvi pogodbe 
o sofinanciranju.

A) Mladinski raziskovalni projekti
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustano-

vljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so 
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za 
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano po-
dročje sofinanciranja:

– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo),

– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – 
uradno prečiščeno besedilo),

– Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, 
Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, 
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

B) Projekti za otroke in mladostnike s področja pro-
stočasnih in preventivnih aktivnosti

Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustano-
vljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so 
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za 
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano po-
dročje sofinanciranja:

– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo),

– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – 
uradno prečiščeno besedilo),

– Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, 
Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, 
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
– razen javnih zavodov.

C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktiv-
nostmi v času šolskih počitnic

Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustano-
vljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so 
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za 
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano po-
dročje sofinanciranja:

– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo),

– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – 
uradno prečiščeno besedilo),

– Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, 
Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, 
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
– razen javnih zavodov, izjema od tega so osnovne šole, 
katerih ustanoviteljica je MOL.

D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja teh-
nike in eksperimentiranja

Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustano-
vljene na podlagi enega od naslednjih zakonov in so 
skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za 
opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano po-
dročje sofinanciranja:

– Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo),

– Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – 
uradno prečiščeno besedilo).

E) Projekti v šolah za učence
Upravičeni vlagatelji so osnovne in glasbene šole, 

katerih ustanoviteljica je MOL.
F) Mestne prireditve šol za otroke in učence
Upravičeni vlagatelji so vzgojno-izobraževalni za-

vodi, za projekte v okviru 2. in 4. teme vsebinskega po-
dročja F, ki sta navedeni v I. točki besedila tega javnega 
razpisa, pa tudi drugi zavodi s področja kulture, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

A) Mladinski raziskovalni projekti
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ tre-

mi vsebinsko različnimi projekti. Vsak projekt mora biti 
vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota. 
V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot tri projekte, bo 
MOL ocenjevala le prve tri projekte, zapisane v prijav-
nem obrazcu na predmetni javni razpis.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme prese-
gati 1.000,00 EUR za posamezen projekt.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posa-
meznega projekta.

– Ne glede na prejšnje tri alineje se lahko za 
sofinanciranje projektov metodik in usposabljanja 
mentorjev mladih raziskovalcev projekta »Zaupaj-
mo v lastno ustvarjalnost« vlagatelj dodatno prijavi 
z enim projektom, katerega vrednost ne sme presegati 
4.000,00 EUR.

– Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v sodelovanju 
z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti 
soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi 
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bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na 
prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani od-
govorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom 
javnega zavoda.

– Vlagatelji morajo za vsak posamezen projekt za-
gotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posame-
znega projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot 
pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

– Prijavljeni projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 
2015 in 31. 12. 2015.

B) Projekti za otroke in mladostnike s področja pro-
stočasnih in preventivnih aktivnosti

– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ tre-
mi vsebinsko različnimi projekti. Vsak projekt mora biti 
vsebinsko in časovno zaokrožena samostojna celota. 
V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot tri projekte, bo 
MOL ocenjevala le prve tri projekte, zapisane v prijav-
nem obrazcu na predmetni javni razpis.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme prese-
gati 3.000,00 EUR za posamezen projekt.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posa-
meznega projekta.

– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezen pro-
jekt in ne za izvajanje celotnega programa vlagatelja.

– Udeleženci so otroci in mladostniki od 1. do 9. 
razreda osnovne šole z območja MOL, v primeru iz-
vedbe izven institucionalnih okvirjev pa tudi za otroke 
in mladostnike do 15. leta starosti, če imajo stalno pre-
bivališče v MOL.

– Sodelovanje v projektih je brezplačno in dosto-
pno vsem otrokom in mladostnikom na območju MOL 
pod enakimi pogoji oziroma izjemoma je lahko njihov 
prispevek simboličen, če lahko vlagatelj to argumenti-
rano obrazloži.

– MOL bo sofinancirala projekte, kjer aktivnosti 
z otroki potekajo kontinuirano, in ne bo podprla projek-
tov, ki so zastavljeni kot enkratni dogodki.

– Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v sodelovanju 
z javnimi zavodi (npr. šolami), morajo obvezno priložiti 
soglasja tistih javnih zavodov, v sodelovanju s katerimi 
bodo izvajali projekte. Soglasje se mora nanašati na 
prijavljen projekt in mora biti podpisano s strani od-
govorne osebe javnega zavoda ter žigosano z žigom 
javnega zavoda.

– Kolikor se bodo projekti izvajali v času obveznega 
programa v šolah ali kurikuluma v vrtcih, mora vlagatelj 
k vlogi priložiti izjavo šole/vrtca, da zaposleni strokovni 
delavci teh znanj nimajo (glej priloženo dokumentacijo 
– izjava vsebinskega področja B).

– Projekti se ne bodo izvajali v Javnem zavodu Mla-
di zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega 
časa otrok in mladih, ker je zavodu namenjen poseben 
razpis.

– Vlagatelji morajo za vsak posamezen projekt za-
gotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi posame-
znega projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot 
pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

– Projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2015 in 
31. 12. 2015.

C) Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktiv-
nostmi v času šolskih počitnic

Z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezni pro-
gram počitniškega varstva v času šolskih počitnic:

1. zimske počitnice (23. 2. 2015 – 27. 2. 2015);
2. poletne počitnice (29. 6. 2015 – 28. 8. 2015);
3. jesenske počitnice (26. 10. 2015 – 30. 10. 2015).

– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi z največ 
enim programom za posamezne počitnice. V primeru, 
da bo vlagatelj prijavil več kot en program za posa-
mezne počitnice, bo MOL ocenjevala le prvi program, 
zapisan v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis. 
Za vsake počitnice je potrebno uporabiti samostojen 
prijavni obrazec, vlagatelj pa z enako vsebino oziroma 
prijavo ne more kandidirati na več programov počitni-
škega varstva.

– Vlagatelj mora skupaj s programom za počitniško 
varstvo v času zimskih šolskih počitnic hkrati kandidirati 
z najmanj enim programom in/ali projektom, ki se bo 
izvajal tudi v obdobju po sklenitvi pogodbe o sofinanci-
ranju. MOL ne bo sofinancirala programov za počitniško 
varstvo v času zimskih šolskih počitnic, kolikor je to edini 
projekt oziroma program, ki ga vlagatelj prijavlja za so-
financiranje v okviru tega javnega razpisa.

– Vlagatelj mora zagotoviti program za najmanj 20 
otrok na dan izvajanja počitniškega varstva ter naj-
manj enega odraslega spremljevalca na vsakih 10 
otrok. V primeru izvajanja ali drugih aktivnosti, za kate-
re so predpisani drugačni normativi, pa mora vlagatelj 
upoštevati veljavne normative.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme pre-
segati 14,00 EUR na udeleženca programa na dan. Ob 
tem najvišja zaprošena vrednost ne sme presegati:

– v času zimskih počitnic 2.100,00 EUR za pro-
gram 9-urnega varstva,

– v času poletnih počitnic 2.100,00 EUR za 1 te-
den izvajanja programa 9-urnega varstva,

– v času jesenskih počitnic 2.100,00 EUR za pro-
gram 9-urnega varstva.

– Sodelovanje v programu počitniškega varstva je 
brezplačno in dostopno vsem otrokom in mladostnikom 
pod enakimi pogoji na območju MOL. Vlagatelj lahko 
zahteva doplačilo staršev največ v višini 5,00 EUR na 
otroka dnevno.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti posa-
meznega programa počitniškega varstva.

– Pri izvajanju programa mora vlagatelj otrokom 
ponuditi kosilo in dve malici, od katerih mora biti ena 
sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke, ki so na raz-
polago otrokom ves čas trajanja programa.

– Za posamezen program počitniškega varstva se 
iz proračuna MOL lahko sofinancira stroške dela izvajal-
cev programa, neposredne materialne stroške izvajanja 
programa, del fiksnih materialnih stroškov vlagatelja, 
stroške didaktičnega materiala in stroške prehrane za 
otroke.

– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega var-
stva med poletnimi počitnicami mora v enem tednu otro-
kom brezplačno organizirati vsaj dva obiska zunanjih 
institucij (npr. živalski vrt, Hiša eksperimentov, bazen, 
obisk predstave v kulturni ustanovi itd.).

– Udeleženci so učenci od 1. do 5. razreda osnov-
nih šol z območja MOL, ki imajo stalno prebivališče na 
območju MOL, v primeru vključitve oseb s posebnimi 
potrebami pa tudi mladostniki do 18. leta starosti. MOL 
sofinancira samo stroške za tiste udeležence programa, 
ki imajo stalno prebivališče v MOL.

– V času poletnih počitnic mora vlagatelj izvesti 
najmanj 3-tedenski program, pri jesenskih in zimskih 
počitnicah pa program v času vseh delovnih dni trajanja 
počitnic.

– Prednost pri izboru vlagateljev – izvajalcev pro-
gramov počitniškega varstva bodo imeli vlagatelji, ki 
bodo omogočili brezplačno udeležbo otrokom iz social-
no ogroženih družin.
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– Vlagatelj – izvajalec programa počitniškega var-
stva mora voditi dnevno evidenco udeležencev progra-
ma (z imeni in priimki ter stalnim prebivališčem otrok), ki 
jo mora ob koncu izvajanja programa priložiti končnemu 
poročilu.

– Program počitniškega varstva mora biti izveden 
v času, ki je določen za izvedbo posameznih počitnic.

– Vlagatelji, ki bodo izvajali program v sodelovanju 
z javnimi zavodi, ustanovljenimi s strani MOL, morajo 
obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v sode-
lovanju s katerimi bodo izvajali program. Soglasje mora 
biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega zavoda 
in žigosano z žigom javnega zavoda in se mora nanašati 
na prijavljen program.

– Vlagatelji morajo za vsak posamezen program 
počitnic zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi 
posameznega programa ni evidentiran v kazenski evi-
denci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznive-
ga dejanja zoper spolno nedotakljivost.

– Programi morajo biti izvedeni med 1. 1. 2015 in 
31. 12. 2015.

D) Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja teh-
nike in eksperimentiranja

– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebin-
sko področje sofinanciranja z največ enim programom. 
V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot en program, 
bo MOL ocenjevala le prvi program, zapisan v prijavnem 
obrazcu na predmetni javni razpis.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme pre-
segati 30.000,00 EUR.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
ne sme presegati 80 % deleža celotne vrednosti pro-
grama.

– Udeleženci programov dopolnilnih dejavnosti so 
učenci osnovnih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se 
izobražujejo v MOL.

– Programi dopolnilnih dejavnosti se izvajajo tekom 
celega leta.

– Z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoletni program 
in ne za posamezno dejavnost.

– Vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa 
zagotoviti udeležbo najmanj 500 učencev.

– Vlagatelji, ki bodo izvajali programe dopolnilnih 
dejavnosti v sodelovanju z javnimi zavodi (npr. šolami), 
morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, 
v sodelovanju s katerimi bodo izvajali dejavnost. So-
glasje se mora nanašati na prijavljen program in mora 
biti podpisano s strani odgovorne osebe javnega ter 
žigosano z žigom javnega zavoda.

– Vlagatelji morajo za program zagotoviti, da nih-
če od sodelujočih pri izvedbi programa ni evidentiran 
v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba 
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

– Program mora biti izveden med 1. 1. 2015 in 
31. 12. 2015.

E) Projekti v šolah za učence
– Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na to vsebin-

sko področje sofinanciranja z največ sedmimi projekti. 
V primeru, da bo vlagatelj prijavil več kot sedem projek-
tov, bo MOL ocenjevala le prvih sedem projektov, zapi-
sanih v prijavnem obrazcu na predmetni javni razpis.

– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
ne sme presegati:

1. za projekte na temo Ljub ljana, zeleno mesto – 
400,00 EUR,

2. za pripravo okrasitve v okviru celovitega mestne-
ga novoletnega programa – 150,00 EUR,

3. za pripravo skupinskih pustnih mask, ki se na-
vezujejo na Ljub ljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, 

okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem 
pustnem sprevodu Zmajev karneval – 400,00 EUR,

4. za projekte medkulturnega sodelovanja – 
400,00 EUR,

5. za projekte mednarodnega sodelovanja – 
400,00 EUR,

6. za projekte na temo medšolskega sodelovanja 
– 300,00 EUR,

7. za projekte prostovoljstva in spodbujanja razvoja 
socialnih veščin – 300,00 EUR,

8. za projekte na temo zmanjševanja nasilja – 
300,00 EUR,

9. za projekte na temo sodelovanja šol z lokalno 
skupnostjo – 300,00 EUR,

10. za projekte na temo vzgoje za tehniko, obliko-
vanje in prostor – 300,00 EUR,

11. za delavnice ali predavanja iz vzgojne preven-
tivne vsebine – 300,00 EUR,

12. za tekmovanja glasbenih šol – 300,00 EUR.
– Sodelovanje v projektih je brezplačno za udele-

žence.
– Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje 

udeležencev.
– Udeleženci projektov so učenci osnovnih in glas-

benih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražu-
jejo v MOL.

– Projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2015 in 
31. 12. 2015.

– Ne glede na določbo prve alineje te točke E se 
šole lahko prijavijo tudi za jubileje osnovnih šol, kjer 
prejmejo sredstva: 10,00 EUR na leto in 1,00 EUR na 
učenca, vendar največ v višini do 1.000,00 EUR na šolo. 
Za 50-letnice, 100-letnice, 150-letnice itd. pa prejme 
šola do 2.000,00 EUR.

F) Mestne prireditve šol za otroke in učence
– Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 

ne sme presegati:
1. za zasnovo in izvedbo festivala za otroke s poseb-

nimi potrebami v šolah z območja MOL 6.000,00 EUR,
2. za organizacijo in izvedbo seminarja za učitelje 

1. in 2. triade likovne in tehnične vzgoje za izdelavo iz-
virnih Ljub ljanskih pustnih kostumov ter za organizacijo 
in sodelovanje vrtcev in šol 6.000,00 EUR,

3. za koordinacijo sodelovanja Ljub ljanskih osnov-
nih šol v mreži ENO 4.000,00 EUR,

4. za organizacijo in izvedbo revije pevskih zborov 
2.500,00 EUR.

– Sodelovanje na prireditvah je brezplačno za ude-
ležence.

– Zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje 
udeležencev.

– Udeleženci prireditev so učenci osnovnih in glas-
benih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražu-
jejo v MOL.

– Posamezna prireditev mora biti izvedena med 
1. 1. 2015 in 31. 12. 2015.

IV. Splošna merila za izbor projektov
Merila za izbor projektov so naslednja:
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tisti-

mi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje 
za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki 
sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih 
meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji.

V. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih re-

alizaciji razpisanih projektov in programov za potre-
be MOL za leto 2015 s področja podpornih storitev 
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v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok je do 
462.000 EUR.

Oznaka 
vsebinskega 

področja

Vsebinsko področje razpisanih projektov/programov za potrebe MOL za leto 
2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času 

otrok

Okvirna višina 
sredstev glede 
na vsebinsko 

področje

A
Mladinski raziskovalni projekti

32.000,00 EURKomisija bo za sofinanciranje izbrala največ 40 projektov tega vsebinskega 
področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.

B

Projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih in preventivnih 
aktivnosti 100.000,00 EUR
Komisija bo za sofinanciranje izbrala največ 80 projektov tega vsebinskega 
področja, ki bodo prejeli najvišje število točk.

C

Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic

140.000,00 EUR

Za izvedbo programa zimskih počitnic bo izbranih največ 10 vlagateljev, za 
izvedbo programa poletnih počitnic največ 20 vlagateljev, za izvedbo programa 
jesenskih počitnic pa največ 10 vlagateljev, glede na število doseženih točk.
Komisija si pridružuje pravico, da, ne glede na prejšnji odstavek, dodatno 
izbere enega ali več vlagateljev za izvedbo posameznih počitnic, če niso pokriti 
vsi tedni oziroma dnevi počitnic po zaključenem izboru iz prejšnje alineje. Pri 
tem se izbere tistega vlagatelja, ki je dosegel naslednje najvišje število točk, 
pa je bila dana prijava za manjkajoči termin in je s tem zagotovljeno počitniško 
varstvo za ves čas trajanja šolskih počitnic.

D
Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

96.000,00 EURKomisija bo v okviru tega vsebinskega področja sredstva dodelila največ petim 
vlagateljem, katerih programi bodo ocenjeni z največjim številom točk.

E
Projekti v šolah za učence

71.000,00 EURKomisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala 
projekte do porabe sredstev glede na število doseženih točk.

F
Mestne prireditve šol za otroke in učence

23.000,00 EURKomisija bo v okviru tega vsebinskega področja za sofinanciranje izbrala tiste 
vlagatelje, katerih prireditev bo ovrednotena z največ točkami.

Skupna okvirna vrednost razpisanih sredstev v okviru JR 2015 462.000,00 EUR

Komisija lahko pri posameznem vsebinskem po-
dročju izbere manj projektov, če so porabljena vsa raz-
položljiva sredstva v okviru posameznega vsebinskega 
področja. V primeru, da na posameznem vsebinskem 
področju ne bodo dodeljena sredstva v predvideni višini 
iz zgornje tabele, se lahko le-ta prerazporedijo na druga 
vsebinska področja v okviru tega razpisa.

MOL si pridržuje pravico do znižanja okvirne višine 
sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov in 
programov, ter do znižanja dodeljene višine sredstev 
za projekte in programe v primeru, da se razpoložljiva 
sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa 
proračuna MOL za leto 2015.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 
sredstva za leto 2015 morajo biti porabljena v letu 2015.

VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih programov in programov so 

upravičeni, če:
– so s projektom oziroma programom neposredno 

povezani,
– so nujno potrebni za njegovo/njihovo izvajanje,
– so v skladu s cilji projekta oziroma programa,
– so določeni v vlogi vlagatelja na javni razpis,
– dejansko nastanejo in so plačani v obdobju po-

rabe sredstev, vlagatelj oziroma prejemnik sredstev pa 
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hrani dokazila o plačilu ter jih predloži k zahtevku za 
izplačilo sredstev,

– so v skladu z načeli dobrega finančnega poslo-
vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti,

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah,

– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancer-

jev programov in projektov.
V zvezi z izvajanjem programov in projektov so 

upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt oziroma pro-

gram;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno iz-

vedbo projekta oziroma programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pi-

sarniške opreme itd.);
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, 

popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja 

osnovne dejavnosti vlagatelja;
– stroški, za katere MOL v prijavi ni predviden kot 

sofinancer;
– stroški, ki so kriti s strani drugih javnih virov ali 

Evropske skupnosti (prepoved dvojnega financiranja);
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni 

razpis.
Priznana vrednost programa in/ali projekta bo izho-

dišče za izračun zneska odobrenih sredstev.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve 

vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot 

priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno 12. 1. 2015 (velja datum poštnega žiga). Vloga 
pomeni ovojnico z vsemi prijavljenimi projekti oziroma 
programi.

Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgo-
raj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Obvezno morajo biti prijave za vse projekte oziroma 
programe istega vlagatelja poslane skupaj v eni zaprti 
ovojnici z ustreznimi oznakami: JR 2015 – »Ne odpiraj 
– vloga: sofinanciranje programov in/ali projektov v mol 
s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju 
ter prostem času otrok«.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– vloga vsebuje obrazec »Prijava na javni razpis« 
in prijavne obrazce vseh prijavljenih programov oziroma 
projektov;

– vloga vsebuje vsa dokazila in druge sestavine, ki 
jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije:

– dokazila o najmanj 20 % sofinanciranju prijavlje-
nega projekta oziroma programa (dokazila se morajo 
glasiti na prijavljeni naziv projekta oziroma programa in 
morajo vsebovati točen znesek sofinanciranja);

– kolikor se bodo projekti oziroma programi izva-
jali v javnih zavodih, soglasja javnih zavodov, ki se nana-
šajo na posamezen prijavljen projekt oziroma program, 
in so podpisana s strani odgovornih oseb javnih zavodov 
ter žigosana z žigom javnega zavoda;

– izjave, da zaposleni strokovni delavci šole ni-
majo ustreznih znanj ali sposobnosti v primerih, ko se 

posamezni projekti izvajajo v času obveznega predme-
tnika v šolah oziroma kurikuluma v vrtcih;

– vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena 
pošiljka, na naslov, v roku in z označbami na ovojnici, 
z vsemi prijavami projektov oziroma programov istega 
vlagatelja v eni zaprti ovojnici, kot je določeno v tej točki 
besedila tega javnega razpisa;

– vloga mora biti poslana na obrazcih, predpisanih 
v razpisni dokumentaciji;

– v ovojnici mora biti vsa dokumentacija predložena 
v vezani mapi (lahko je zvezana z vrvico), in sicer tako, 
da prvo stran vloge predstavlja obrazec »Prijava na jav-
ni razpis«, druga stran predstavlja kazalo, za njima pa 
so prijavni obrazci vseh projektov oziroma programov, 
urejeni po istem vrstnem redu, kot je zaporedni vrstni 
red vsebinskih področij v tem razpisu. Vsi dokumenti 
za posamezno vsebinsko področje morajo biti zloženi 
v enakem vrstnem redu, kot je navedeno v kazalu. Vsa-
ka stran dokumenta mora biti zaporedno oštevilčena, 
kar mora biti tudi jasno razvidno iz kazala.

– za vsebinska področja, na katera vlagatelj ne kan-
didira, ni potrebno oddati prijavnih obrazcev;

– posamezna vsebinska področja v vlogi morajo biti 
ločena z barvnim listom, ki ni oštevilčen.

V primeru, da vlagatelj posreduje več kot eno vlogo 
(ovojnico), se v nadaljnjem postopku upošteva vloga 
(ovojnica), ki je bila prej oddana. V primeru, da tega ni 
mogoče ugotoviti iz poštnega potrdila, pa bo komisija 
z žrebom izbrala tisto vlogo (ovojnico), ki jo bo upošte-
vala v nadaljnjem postopku.

Če bo vlagatelj oddal več prijavnic za projekte oziro-
ma programe za posamezno vsebinsko področje, kot je 
določeno v tem javnem razpisu, bo komisija pri točkova-
nju upoštevala le tiste, ki bodo zložene po vrstnem redu 
do največjega dovoljenega števila projektov oziroma 
programov za posamezno vsebinsko področje. Če tega 
ne bo mogoče ugotoviti, bo komisija z žrebom določila, 
katere projekte oziroma programe bo obravnavala.

IX. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ga vodi 
komisija, ne bo javno in se bo pričelo 14. 1. 2015. Koli-
kor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne 
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpira-
nju komisija ugotavlja formalno popolnost vlog glede na 
opredelitev v VIII. točki tega javnega razpisa. V primeru 
nepopolno izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja 
vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni ustrezno 
dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnje-
nih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po po-
oblastilu župana s sklepom odločila direktorica Mestne 
uprave MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VIII. točki besedila tega javnega razpisa;
– vloge, ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in dru-

gih prilog, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa 
in razpisne dokumentacije, pa navedene vloge ne bodo 
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vlo-
ge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem 
razpisu, določenih v II. in III. točki besedila tega javne-
ga razpisa;

– tistih vlagateljev, ki pri ocenjevanju na osnovi me-
ril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javne-
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ga razpisa, ne bodo prejele zadostnega (minimalnega) 
števila točk, potrebnih za sofinanciranje,

– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na 
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega 
merila, ne bodo izpolnjene;

– tistih vlagateljev, ki bodo v procesu ocenjevanja 
pri katerem izmed izključujočih meril prejele 0 točk.

MOL bo vlagatelje vlog obvestila o izidu tega jav-
nega razpisa v roku do 90 dni od izteka roka za predlo-
žitev vlog.

Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis 
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o projektu oziroma programu in prejemniku sofinanci-
ranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do 
informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do 
izteka prijavnega roka dosegljiva:

– na spletni strani MOL http://www.Ljub-
ljana-si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/;

– ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak 
delovni dan med 9. in 12. uro v tajništvu oddelka na na-
slovu: Mestna občina Ljub ljana, Oddelek za predšolsko 
vzgojo in izobraževanje, Resljeva 18, Ljub ljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 

zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 
12. ure oziroma po e-pošti, in sicer: tel. 01/306-40-54 
(Nataša Naumović), tel. 01/306-40-45 (Mateja Prinčič), 
e-pošta: natasa.naumovic@Ljub ljana.si, mateja.prin-
cic@Ljub ljana.si.

Informativni dan za vse zainteresirane s podrobnej-
šimi navodili o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo 
v sredo, 17. 12. 2014, ob 10. uri, v Veliki sejni dvorani 
na Magistratu, Mestni trg 1, Ljub ljana. Dodatnega infor-
mativnega dne ne bomo organizirali.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-7/2014-2 Ob-4102/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – 
ZIPRS1011, 3/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana (v nadaljevanju: 
MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje projektov in/ali aktivnosti NVO  

in neprofitnih organizacij v MOL za leto 2015  
s področja varstva okolja

1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov 

in/ali aktivnosti okoljskih nevladnih organizacij in nepro-
fitnih organizacij v MOL v letu 2015, ki aktivno delujejo 
na področju varstva okolja in narave.

Sofinancirani bodo le projekti/aktivnosti, ki bodo 
izvedeni na območju Mestne občine Ljub ljana, in sicer:

– Sklop A: Izvedba mehanskega odstranjevanja 
tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (japonski dresnik 
(Fallopia japonica), kanadska zlata rozga (Solidago ca-
nadensis sp), orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), 
deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) in pelinoli-
stna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)) na zavarovanih 
območjih narave, na vseh zemljiščih, razen zasebnih.

– Sklop B: Izvedba dogodka ob mednarodnem 
okoljskem dnevu.

– Sklop C: Izvedba naravovarstvenih ukrepov za 
ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogro-
ženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama).

– Sklop D: Priprava idejne zasnove za zeleno pre-
novo soseske.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prija-
vi tudi tekoči/e projekt/aktivnosti v delu, ki še ni/niso 
sofinanciran/e iz javnih sredstev.

Posamezna okoljska NVO in neprofitna organiza-
cija lahko prijavi na posamezen sklop največ dva/e 
projekta/aktivnosti. Če bo vlagatelj na posamezen sklop 
vložil več kot dva/e projekta/aktivnosti, bosta v nadaljnjo 
obravnavo vzeti prvi dve prispeli vlogi, ki ju bo kot takšni 
evidentiral MOL. Isti/a projekt/aktivnost se ne sme prija-
viti na več sklopov.

Projekti/aktivnosti morajo biti zaključeni najkasne-
je do 13. novembra 2015, kar pomeni, da mora MOL 
končno poročilo prejeti najkasneje na omenjeni datum.

2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavi-
telji na razpis

Upravičeni vlagatelji so: okoljske nevladne organi-
zacije in neprofitne organizacije, ki aktivno delujejo na 
področju varstva okolja/narave (pravne osebe, ustano-
vljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustano-
vah in zasebni zavodi, ustanovljeni na osnovi Zakona 
o zavodih) in imajo sedež v Mestni občini Ljub ljana.

Vloge drugih sub jektov bodo zavrnjene.
Vlagatelj s podpisom vloge izjavlja tudi, da je regi-

striran kot pravna oseba zasebnega prava.
V primeru, če vlogo v imenu vlagatelja podpisuje 

pooblaščenec, je treba priložiti pooblastilo zakonitega 
zastopnika, s katerim pooblaščenca pooblašča za pod-
pis vloge za sofinanciranje.

Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora obvezno 
sodelovati biolog z izkušnjami s področja tujerodnih 
invazivnih vrst.

Pri projektu/aktivnostih iz sklopa A mora izvajalec 
do izvedbe akcije pridobiti soglasje lastnika zemljišča, 
upravljalca in strokovno soglasje Zavoda za varstvo 
narave RS.

Pri projektu/aktivnostih iz sklopov A in C mora biti 
obvezno izvedena vsaj ena izobraževalna aktivnost.

V obrazcih 4B, 4C in 4D je potrebno navesti vse 
načrtovane izdatke. V primeru, da bo vlagatelj v vlogi 
v okviru zaprošenih sredstev navedel stroške, ki ne 
štejejo med upravičene, bodo le-ti odšteti od vsote za-
prošenih sredstev.

3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev razpisa je 59.500,00 EUR 

(15.000,00 EUR za sklop A, 10.000,00 EUR za sklop 
B, 19.500,00 EUR za sklop C in 15.000,00 EUR za 
sklop D).

MOL si pridružuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za 
leto 2015.

4. Roki za oddajo vloge
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot 

priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno 12. 1. 2015 (velja datum poštnega žiga).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici, z ob-
vezno oznako na prednji strani »Ne odpiraj – vloga: So-
financiranje projektov in/ali aktivnosti NVO in neprofitnih 
organizacij v MOL za leto 2015 s področja varstva okolja 
– sklop …«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden 
naziv in naslov ter poštna številka in kraj vlagatelja.
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Če ovojnica, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno izpol-
njena in označena (z vsemi elementi, ki so navedeni 
zgoraj v tej točki tega razpisa), je MOL ne bo odprl in je 
tudi ne bo obravnaval ter bo s sklepom zavržena.

Vloga mora vsebovati vse dokumente, skladno 
z razpisno dokumentacijo, ki morajo biti predloženi v slo-
venskem jeziku, in vrednoteni v eurih.

V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko samo ena 
vloga.

5. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog, ki ga vodi področna komisija in ne 

bo javno, se bo pričelo 15. 1. 2015. Kolikor se zaradi 
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo 
isti dan, se bo nadaljevalo naslednji dan. Vloge se bodo 
odpirale po vrstnem redu dospetja.

Na odpiranju bo področna komisija ugotavljala po-
polnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zah-
tevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo področna komisija 
v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da 
vlogo v roku 3 dni dopolnijo.

6. Merila in drugi pogoji za izbor projektov/aktivnosti 
v sofinanciranje

Najnižje število točk, ki ga mora doseči projekt/ak-
tivnost pri merilih, je 50 točk, kar velja za vse štiri sklope 
(A, B, C in D). MOL bo sredstva dodeljeval na podlagi 
doseženih točk pri ocenjevanju vlog, začenši pri najvišje 
ocenjenih vlogah, do porabe razpoložljivih sredstev. Ob 
dodeljevanju sredstev bo področna komisija upoštevala 
tudi omejitev, da MOL sofinancira projekte/aktivnosti 
v višini največ 75 % celotne vrednosti projekta/aktivno-
sti, vendar:

– za sklop A ne več kot 3.750,00 EUR,
– za sklop B ne več kot 2.000,00 EUR,
– za sklop C ne več kot 6.500,00 EUR in
– za sklop D ne več kot 5.000,00 EUR.
Kolikor se na sklopu ne porabijo vsa razpoložljiva 

sredstva, se neporabljena sredstva prerazporedijo na 
ostale sklope.

Merila za sklop A:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– Število rastišč, na katerih se bo izvajalo odstra-

njevanje tujerodnih invazivnih vrst,
– Pogostost odstranjevanja tujerodnih invazivnih 

vrst,
– Način odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst,
– Število predvidenih izobraževalnih aktivnosti.
Merila za sklop B:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– Okolju prijazna izvedba dogodka,
– Reference izvajalcev vsebin (2010-2014),
– Izvirnost.
Merila za sklop C:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– Kategorija ogroženosti,
– Reference NVO ali neprofitne organizacije s po-

dročja izvedenih naravovarstvenih ukrepov za ohranja-
nje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih ži-
valskih in rastlinskih vrst (2010–2014),

– Število predvidenih izobraževalnih aktivnosti.
Merila za sklop D:
– Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti,
– Trenutna raba območja,
– Reference NVO ali neprofitne organizacije na po-

dročju izvedbe ozelenitve površine v urbanem okolju 
(2010–2014),

– Koristnost/uporabnost za okoliško prebivalstvo.
Merila so podrobneje specificirana in s točkami 

ovrednotena v razpisni dokumentaciji.

Vloga, ki ji bo področna komisija v postopku oce-
njevanja pri merilu »Vsebinska kakovost projekta/aktiv-
nosti« dodelila nič točk, bo zavrnjena.

V primeru, da bo v fazi ocenjevanja več predlaganih 
projektov/aktivnosti doseglo enako število točk in bi bila 
z njihovo izbiro presežena razpoložljiva sredstva, se bo 
o izbiri projektov/aktivnosti odločilo z žrebom, ki ga bo 
opravila področna komisija.

7. Upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti stroškov je od pravnomoč-

nosti sklepa o izbiri do 13. 11. 2015.
Da bi bili stroški upravičeni:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in pred-

videni v finančni konstrukciji projekta/aktivnosti;
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje projek-

ta/aktivnosti;
– morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega 

finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti 
in stroškovne učinkovitosti;

– morajo dejansko nastati;
– morajo biti prepoznavni in preverljivi;
– morajo biti podprti z izvirnimi dokazili;
– morajo biti evidentirani v skladu z ustrezno raču-

novodsko prakso ter prijavljeni v skladu z zahtevami ve-
ljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne 
in socialne zakonodaje;

– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancer-
jev projekta.

Upravičeni stroški za posameznen sklop so nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

Lastna udeležba se lahko izkaže v prostovolj-
skem delu (po Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, 
št. 10/11 in 16/11 – popr.).

8. Roki porabe dodeljenih sredstev
Mestna občina Ljub ljana bo z izbranimi vlagatelji 

sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba 
pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o pro-
računu Mestne občine Ljub ljana za leto 2015, morebi-
tnimi rebalansi ter veljavnimi zakonskimi in podzakon-
skimi predpisi.

Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti pora-
bljena do 13. 11. 2015.

9. Odločanje v postopku javnega razpisa in obve-
ščanje o izidu

Na podlagi predloga področne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisnem podro-
čju po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica 
Mestne uprave Mestne občine Ljub ljana, o pritožbi zoper 
ta sklep pa župan Mestne občine Ljub ljana.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 4. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpi-
sne dokumentacije za posamezno razpisno področje in 
ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepo-
polne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in drugih pogojev, določenih v besedilu tega javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije,

– ki jim bo področna komisija dodelila pri merilu 
»Vsebinska kakovost projekta/aktivnosti« nič točk,

– ki jih bo področna komisija na podlagi meril za 
ocenjevanje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, 
ocenila kot neustrezne.

Mestna občina Ljub ljana bo vse vlagatelje vlog ob-
vestila o izidu razpisa najkasneje v 90 dneh od zaključka 
odpiranja vlog.
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10. Podpis pogodbe: prejemnikom sredstev bodo 
posredovani sklepi o izboru, hkrati pa bodo tudi pozvani 
k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku 
8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od 
vloge na ta javni razpis.

11. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: brezplačno razpisno dokumen-
tacijo (prijavni obrazci z navodili, merili ter vzorec po-
godbe) dvignejo vlagatelji od dneva te objave do izteka 
prijavnega roka, vsak delovni dan med 9. in 12. uro na 
naslovu: Mestna občina Ljub ljana, Oddelek za varstvo 
okolja, Zarnikova 3, 1000 Ljub ljana, IV. nadstropje, soba 
413. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na sple-
tni strani MOL: http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-raz-
grnitve-objave/.

12. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
za vse zainteresirane bo dne 17. 12. 2014 od 16. do 
18. ure organiziran sestanek v sobi 505, Zarnikova 3, 
Ljub ljana. Dodatne informacije v zvezi z razpisno doku-
mentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj 
dobi vsak delovni dan do vključno 7. 1. 2015 pri Zali 
Strojin Božič, tel. 01/306-43-39, med 8. in 10. uro ter na 
elektronskem naslovu: zala.strojin-bozic@Ljub ljana.si.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-7/2014-2 Ob-4103/14

Na podlagi 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) ter v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni 
list RS, št. 38/12 in 90/12) Mestna občina Ljub ljana, 
Mestni trg 1, Ljub ljana (v nadaljevanju: MOL) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov, ki jih bo  

v letu 2015 sofinancirala Mestna občina Ljub ljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projek-

tov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo na območju MOL 
izvedeni v letu 2015. Razpis se nanaša na sofinancira-
nje projektov na naslednjih področjih:

A/ uprizoritvene umetnosti,
B/ glasbene umetnosti,
C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura 

in oblikovanje),
D/ intermedijske umetnosti,
E/ kulturno-umetnostna vzgoja,
F/ Ljub ljana bere,
G/ mladike – prvi projekti.
2. Opredelitev razpisnih področij
2.1. A/ uprizoritvene umetnosti obsegajo produkcijo 

na področju gledališča in plesa. To področje zajema vse 
zvrsti uprizoritvenih umetnosti, in sicer od dramskega, 
plesnega, lutkovnega in eksperimentalnega gledališča, 
prek ambientalnega do pouličnega gledališča in dru-
gih umetniških praks. Projekti, ki so bili že izvedeni do 
31. 12. 2014 (postprodukcija), priprave na projekte, ki 
ne bodo v celoti izvedeni v letu 2015, izobraževanja, 
delavnice, folklora, prireditve, ki pomenijo podelitev na-
grad, obeležitve dogodkov, promocija, itd. niso predmet 
tega razpisa. Prijavljeni projekti morajo obsegati najmanj 
3 ponovitve.

2.2. B/ glasbene umetnosti zajemajo pripravo in iz-
vedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festi-
valov. Koncertni cikel mora obsegati najmanj 4 koncerte, 

festival pa najmanj 7 glasbenih dogodkov v strnjenem 
časovnem obdobju.

2.3. C/ likovne umetnosti zajemajo tako tradicional-
ne zvrsti, kot so slikarstvo, risba, grafika, ilustracija, strip, 
kiparstvo, kot tudi sodobnejše načine izražanja: plastič-
no, prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografijo, vi-
deo, instalacije, performans, dogodek in druge sodobne 
ustvarjalne prakse 21. stoletja, ki se povezujejo z drugi-
mi področji umetnosti, z znanostjo, ekologijo in podobno.

Sekcija arhitektura in oblikovanje zajema projekte 
s področja arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture, 
unikatnega, industrijskega, grafičnega oblikovanja, ozi-
roma vizualnih komunikacij.

Predmet tega razpisa niso oblikovanje spletnih stra-
ni, intermedijski projekti, medijski izdelki, ki izhajajo iz 
tržnih razmerij ali so namenjeni trženju (oglaševanje, 
ipd.), komercialne prireditve, udeležbe na sejmih, tisk 
strokovnih, znanstvenih in komercialnih publikacij, pri-
rejanje seminarjev, izobraževanja, nagrade in delavnice.

Podpora na področju likovnih umetnosti je name-
njena samostojnim in skupinskim umetniškim razstav-
nim projektom, ki bodo izvedeni na območju MOL, ter 
projektom, ki so plod mednarodnega sodelovanja ali 
sodelovanja z drugimi izvajalci in bodo izvedeni na ob-
močju MOL.

Sekcija arhitektura in oblikovanje obsega interven-
cije v urbani javni prostor, urbano pohištvo, informa-
cijsko oblikovanje in sistem označitev v prostoru (tako 
interier kot eksterier) in projekte vizualnih komunikacij 
ter prezentacijo arhitekture in oblikovanja, ki prispevajo 
k razvoju stroke, kot tudi projekte, ki tematizirajo kultur-
no krajino.

2.4.D/ intermedijske umetnosti temeljijo na spajanju 
različnih novomedijskih praks in zajemajo poudarjeno 
uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. 
Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti so: 
spletna umetnost, navidezna resničnost, multimedijski 
performans, interaktivna instalacija, robotska umetnost, 
kibernetska umetnost, digitalno arhiviranje, biotehnolo-
ška umetnost in različni prepleti vsega naštetega. Gre 
za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predsta-
vljajo procese, produkte in vplive tehnologij, znanosti in 
z njimi povezanimi družbenimi praksami, pri čemer so-
dobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, ustvarjalen 
in raziskovalen način.

2.5. E/ kulturno-umetnostna vzgoja zajema pripravo 
in izvedbo projektov, namenjenih otrokom in mladini (od 
3. do 18. leta) na vseh področjih kulture. Gre za pro-
jekte, katerih namen je otrokom in mladini na celovit in 
inovativen način predstaviti posamezne umetniške zvrsti 
in ustvarjanje, jim omogočiti neposreden stik z ustvar-
jalci, jih spodbujati k lastni ustvarjalnosti in navajati na 
aktivno in kritično refleksijo umetnosti. Kulturno-vzgojni 
projekt obvezno vključuje ustrezno pedagoško-didak-
tično zasnovo.

2.6. F/ Ljub ljana bere je projekt, s katerim MOL sis-
tematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih 
ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena dru-
žinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za 
razvoj posameznika v slehernem življenjskem obdobju, 
spodbujanja družinskega branja in zavesti o knjigi kot 
trajni življenjski vrednoti, hkrati pa z odkupom izbranih 
knjig MOL podpira vrhunsko produkcijo v teh žanrih ter 
promovira izbrane avtorje. Vse to z željo zagotavljanja 
boljše dostopnosti do dobrih knjig vsem otrokom na 
območju MOL in ustvarjanja novih praks spodbujanja 
bralne kulture, ki temelji na sodobnih strokovnih spozna-
njih v pogledu motivacije za branje. Namen projekta je 
promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev, spodbujanje 
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družinskega branja, motivacije za branje ter zagotavlja-
nje dostopnosti kakovostnega in raznovrstnega izvirne-
ga leposlovja za otroke, in sicer z odkupom določenega 
števila slikanic za dve starostni skupini: eno za triletnike 
in eno za prvošolce v MOL. S projektom Ljub ljana bere 
želi MOL promovirati živeče vrhunske domače ustvar-
jalce leposlovja za otroke in spodbujati izvirno ustvarjal-
nost na tem področju.

2.7. G/ mladike – prvi projekti zajemajo prve samo-
stojne projekte avtorjev, ki so namenjeni širši javnosti, 
in sicer na naslednjih področjih tega razpisa: A/ upri-
zoritvene umetnosti, B/ glasbene umetnosti, C/ likovne 
umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in oblikova-
nje) in D/ intermedijske umetnosti. Posameznikom, ki 
se šele uveljavljajo, zagotavljamo možnost za aktivno 
udejstvovanje na navedenih umetnostnih področjih ter 
jim dajemo priložnost za razvoj ustvarjalnosti. S tem 
zagotavljamo razvoj novih estetskih praks znotraj posa-
meznih področij kulture.

Definicije razpisnih področjih (A/ uprizoritvene 
umetnosti, B/ glasbene umetnosti, C/ likovne umetnosti 
(vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje) in D/ inter-
medijske umetnosti) so podane v točkah 2.1., 2.2., 2.3. 
in 2.4. tega razpisnega besedila. Projekti, ki so bili že iz-
vedeni do 31. 12. 2014, priprave na projekte, ki ne bodo 
v celoti izvedeni v letu 2015, izobraževanja, delavnice, 
folklora, prireditve, ki pomenijo podelitev nagrad, obele-
žitve dogodkov, promocija, oblikovanje spletnih strani, 
medijski izdelki, ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so na-
menjeni trženju (oglaševanje, ipd.), komercialne priredi-
tve, udeležbe na sejmih, tisk strokovnih, znanstvenih in 
komercialnih publikacij, prirejanje seminarjev, izobraže-
vanj, nagrade in delavnice itn. niso predmet tega razpi-
sa. Izdaja tiskanih ali elektronskih knjig na katerem koli 
izmed štirih podpodročij v okviru področja G/ mladike – 
prvi projekti prav tako ni predmet tega razpisa.

3. Cilji razpisa
MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 

2015 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritve-

ne, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kultur-
no-vzgojne produkcije ustvarjalcev,

– podpora kulturnim organizacijam, skupinam in po-
sameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL, 
in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju 
kulture,

– spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavlje-
nih izvajalcev na področju kulture,

– povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin ob-
činstvu,

– povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov,
– spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knji-

ge in branja.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije so prav-

ne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavo-
di, ustanove ali druge nevladne organizacije, ki delujejo 
na razpisnih področjih.

Na področju F/ Ljub ljana bere lahko kandidirajo tudi 
gospodarske organizacije.

Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posa-
meznih razpisnih področjih.

Javni zavodi in izvajalci javnih kulturnih programov, 
ki so bili oziroma bodo sofinancirani iz proračuna MOL 
v obdobju 2013–2015, niso upravičeni do sodelovanja 
na tem javnem razpisu kot predlagatelji.

Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki sa-
mostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani 
v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.

Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, za-
snovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, 
koncert ipd.), se sklada z javnim interesom in bo v celoti 
izveden v letu 2015.

Predlagatelj projekta je odgovorni izvajalec. Izbrani 
izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena 
stranka.

Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo 
breme, ki ga nosi izvajalec. Upravičeni stroški, ki jih 
sofinancira MOL, morajo biti navedeni v razpisni prija-
vi predlagatelja. Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so 
vezani izključno na izvedbo projekta,

– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, 

zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinko-
vitosti,

– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in jih ne bodo istočasno financirali drugi so-

financerji projekta.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov 

na področjih A/ uprizoritvene umetnosti, B/ glasbene 
umetnosti, C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo ar-
hitektura in oblikovanje), D/ intermedijske umetnosti in 
E/ kulturno-umetnostna vzgoja prijavijo nevladne kul-
turne organizacije s statusom društva ali zavoda in po-
samezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 
splošne pogoje:

– da so v obdobju 2012–2014 izvedli najmanj en 
projekt na področju, na katerem kandidirajo (obvezno 
dokazilo – kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave 
ipd. Največ 5 dokazil),

– da so registrirani za opravljanje kulturno-umetni-
ških dejavnosti na področju, na katerem kandidirajo, in 
imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevla-
dna kulturna organizacija) oziroma imajo stalno prebiva-
lišče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi 
ali posameznik) (obvezna priloga Izjava predlagatelja),

– da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu 2015 na 
območju MOL (obvezna priloga Izjava predlagatelja),

– da so v obdobju od 2012 do 2014 v celoti in v po-
godbenem roku izpolnili vse svoje morebitne pogodbene 
obveznosti do MOL (obvezna priloga Izjava predlaga-
telja),

– da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni 
projekt ne presega 70 % celotne predvidene vrednosti 
prijavljenega projekta in hkrati ne presega:

– 15.000 EUR na področju A/ uprizoritvene ume-
tnosti, pri čemer prijavljeni projekt obsega najmanj 3 
ponovitve,

– 15.000 EUR na področju B/ glasbene umetnosti 
za organizacijo koncertnega cikla ali festivala oziroma 
4.000 EUR za koncerte,

– 10.000 EUR na področju C/ likovne umetnosti 
(vključno s sekcijo arhitektura in oblikovanje),

– 5.000 EUR na področju D/ intermedijske ume-
tnosti,

– 2.000 EUR na področju E/ kulturno-umetnostna 
vzgoja,

– da bodo ustrezno ovrednotili avtorsko delo, raz-
stavnino in podobno (obvezna priloga Izjava predlaga-
telja),

– da so prijavili isti projekt le na enem razpisnem 
področju (obvezna priloga Izjava predlagatelja),

– da so prijavili največ dva projekta na enem razpi-
snem področju, posameznik pa največ en projekt (ob-
vezna priloga Izjava predlagatelja),
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– da je predlagatelj (posameznik oziroma samoza-
posleni v kulturi) predvidel najmanj 60 % sredstev kot 
materialne stroške in največ 40 % kot lasten honorar 
(obvezna priloga Izjava predlagatelja),

– da bo v primeru doseženega dogovora z MOL 
brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na eni 
izmed javnih prireditev MOL, pri čemer bo MOL kril mo-
rebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali 
(obvezna priloga Izjava predlagatelja),

– da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen – 
odhodki = prihodki (obvezna priloga Izjava predlaga-
telja).

Za področji F/ Ljub ljana bere in G/ mladike – prvi 
projekti veljajo posebni razpisni pogoji.

5.2. F/ Ljub ljana bere
Na razpis za F/ Ljub ljana bere se lahko prijavi-

jo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so 
registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (ob-
vezno dokazilo: izjava, da je predlagatelj registriran 
za opravljanje založniške dejavnosti; v primeru, da se 
naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predla-
gatelj dostaviti v zahtevanem roku; obvezna priloga 
Izjava F),

– imajo sedež na območju Mestne občine Ljub ljana 
(obvezna priloga Izjava F),

– da kandidirajo z izvirno slovensko slikanico v trdi 
vezavi, katere pisec in ilustrator sta živeča sodobna 
slovenska ustvarjalca in je bila prvič izdana v obdobju 
2009–2014 ter je po literarni in likovni zasnovi name-
njena starostni skupini triletnikov oziroma prvošolcem 
(obvezna priloga Izjava F),

– da bodo v primeru izbora njihovega projekta sti-
mulativno ovrednotili delo avtorja besedila/ avtorja ilu-
stracij (obvezna priloga Izjava F),

– da bodo zagotovili odkupno ceno izvoda slikanico 
pri nakladi 6.500 izvodov do največ 3,20 EUR z DDV 
(obvezna priloga Izjava F),

– da so se glede odkupne cene na izvod pripravljeni 
pogajati z MOL (obvezna priloga Izjava F),

– da bodo v primeru izbora njihovega projekta iz-
vedli javno predstavitev slikanice po dogovoru z MOL 
(obvezna priloga Izjava F),

– da je predlagana slikanica dosegljiva v večini 
Ljub ljanskih knjigarn, splošnih in šolskih knjižnicah in 
spletnih knjigarnah (obvezna priloga izjava F),

– da posamezni predlagatelj sodeluje z največ 3 
izdanimi naslovi izvirnih slovenskih slikanic,

– da je predlagatelj v obdobju od 2012 do 2014 
v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje more-
bitne druge pogodbene obveznosti do MOL (obvezna 
priloga Izjava F),

– da so prijavili isti projekt le na enem sklopu razpi-
sa (obvezna priloga Izjava F),

– da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen – 
odhodki = prihodki (obvezna priloga Izjava F).

5.3. G/ mladike – prvi projekti
Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na 

področju G/ mladike – prvi projekti prijavijo posamezniki 
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne 
pogoje:

– da imajo stalno prebivališče na območju Mestne 
občine Ljub ljana (obvezna priloga Izjava G),

– da prijavitelj še ni izvedel samostojnega avtorske-
ga projekta ob javnofinančni podpori, ki bi bil namenjen 
širši javnosti, in sicer na področju, na katerem kandidira 
(obvezna priloga Izjava G),
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– da bo prijavljeni projekt izvedel v letu 2015 na 
območju MOL, in sicer v prostorih javne kulturne infra-
strukture ali na javnih površinah ali v prostorih, ki se 
uporabljajo za izvajanje kulturnih dejavnosti in so javno 
dostopni (obvezna priloga Izjava G),

– da so prijavili največ en projekt na tem razpisnem 
področju (obvezna priloga Izjava G).

Prispele vloge predlagateljev bodo ocenjevale stro-
kovne komisije za posamezno razpisno področje, in 
sicer glede na področja, ki jih bodo v svojih prijavah 
navedli posamezni predlagatelji.

5.4. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predla-
gatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona 
o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečišče-
no besedilo) /ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11).

5.5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju 

pogojev, in po že izdani dokončni odločbi o izboru pro-
jekta, lahko MOL spremeni odločitev ter z izvajalcem ne 
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti 
(neuresničitev projekta) v tekočem pogodbenem letu 
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi za-
mudnimi obrestmi, in sicer od dneva prejetja sredstev 
do dneva vračila. V primeru zmanjšanja proračunskih 
sredstev MOL, namenjenih za področje kulture, lahko 
MOL spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo.

5.6. Strokovna komisija bo iz obravnave izločila vse 
vloge, ki niso skladne z 2. točko tega javnega razpisa 
(Opredelitev razpisnih področij) ter te vloge umestila 
med zavrnjene.

6. Razpisni kriteriji

6.1. Razpisni kriteriji na področju A/uprizoritvene umetnosti so naslednji:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova in celovitost projekta do 35 točk

2. Reference:
– predlagatelja v obdobju od 2012–2014 (10):

a/ kakovost in zahtevnost izvedenih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti (do 
7 točk)

b/ promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)
– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju uprizoritvenih 

umetnosti (do 15 točk)

do 25 točk

3. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (10):
– večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 5 točk)

do 10 točk

4. Produkcijska zahtevnost in večji obseg (število sodelujočih) produkcije do 10 točk

5. Večji obseg ponovitev in referenčnost prostorov, v katerih se odvija postprodukcija do 8 točk

6. Projekt nagovarja širše občinstvo in pridobiva nove obiskovalce gledališč do 6 točk

7. Družbeno angažiran in/ali raziskovalen projekt do 4 točk

8. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 2 točki

SKUPAJ 100 točk
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6.2. Razpisni kriteriji na področju B/glasbene umetnosti so naslednji:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova in celovitost projekta do 35 točk

2. Reference:
– predlagatelja v obdobju od 2012–2014 (10):

a/ kakovost in zahtevnost izvedenih projektov na področju glasbenih umetnosti (do 7 točk)
b/ promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)

– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju glasbenih umetnosti 
(do 15 točk)

do 25 točk

3. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (10):
– večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 5 točk)

do 10 točk

4. Projekt, ki vključuje glasbene ustvarjalce in poustvarjalce z mednarodnim ugledom do 8 točk

5. Visok delež slovenske glasbene ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti do 6 točk

6. Organizacijska zahtevnost projekta do 6 točk

7. Projekt, ki mu ni mogoče pripisati namena ustvarjanja dobička do 3 točk

8. Deficitarnost glasbene zvrsti do 3 točk

9. Izvedba predkoncertnih pogovorov in razlag ali refleksij po izvedenem koncertu oziroma 
glasbenem dogodku

do 2 točk

10. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 2 točki

SKUPAJ 100 točk

6.3.1. Razpisni kriteriji na področju C/likovne umetnosti so naslednji:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova (25), celovitost (10) in obseg projekta (10) do 45 točk

2. Reference:
– predlagatelja v obdobju od 2012–2014 (10):

a/ kakovost in zahtevnost izvedenih projektov na področju likovnih umetnosti (do 7 točk)
b/ promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)

– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju likovnih umetnosti  
(do 15 točk)

do 25 točk

3. Projekt, ki predvideva izplačilo razstavnin avtorjem, vključenim v produkcijo do 10 točk

4. Primernost in kakovost prezentacije projekta do 8 točk

5. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (7):
– večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 2 točk1)

do 7 točk

6. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 5 točk

SKUPAJ 100 točk

6.3.2. Razpisni kriteriji na področju C/sekcija arhitektura in oblikovanje so naslednji:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova (25), celovitost (10) in obseg projekta (10) do 45 točk

2. Reference:
– predlagatelja v obdobju od 2012–2014 (10):

a/ kakovost in zahtevnost izvedenih projektov na področju arhitekture in oblikovanja (do 
7 točk)

b/ promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)
– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju arhitekture in 

oblikovanja (do 15 točk)

do 25 točk

3. Projekt, ki na inovativen način raziskuje urbano problematiko in je usmerjen v sinergijo 
družbenih aktivnosti ter ustvarjalnih praks

do 10 točk

4. Predvideni konkretni učinki projekta (socialni, funkcionalni, estetski) do 8 točk
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KRITERIJ: Število možnih 
točk

5. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (7):
– večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 2 točki)

do 7 točk

6. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 5 točk

SKUPAJ 100 točk

6.4. Razpisni kriteriji na področju D/intermedijske umetnosti so naslednji:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova in celovitost projekta do 30 točk

2. Reference:
– predlagatelja v obdobju od 2012–2014 (10):

a/ kakovost in zahtevnost izvedenih projektov na področju intermedijskih umetnosti (do 
7 točk)

b/ promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)
– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju intermedijskih 

umetnosti (do 15 točk)

do 25 točk

3. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (15):
– projekt, ki ustrezno komunicira s ciljnimi skupinami in javnostmi (do 5 točk)
– dostopnost projekta večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 5 točk)

do 15 točk

4. Projekt, ki raziskuje nove možnosti uporabe sodobnih tehnologij do 10 točk

5. Angažiran, kritičen in /ali raziskovalen projekt do 10 točk

6. Učinki projekta bodo ustrezno razširjani in vrednoteni (diseminacija in evalvacija) do 8 točk

7. Realno ovrednotena finančna konstrukcija  do 2 točki

SKUPAJ 100 točk

6.5. Razpisni kriteriji na področju E/kulturno-umetnostna vzgoja so naslednji:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova (10), celovitost (15) in obseg projekta (5) do 30 točk

2. Reference:
– predlagatelja v obdobju od 2012–2014 (10):

a/ kakovost izvedenih projektov na področju kulturno-umetnostne vzgoje (do 7 točk)
b/ promocija doslej izvedenih projektov in odziv pri občinstvu (do 3 točke)

– avtorjev in izvajalcev, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju kulturno-umetnostne 
vzgoje (do 15 točk)

do 25 točk

3. Integralni del projekta je spodbujanje ustvarjalnosti otrok in mladine (delavnice, refleksija in 
pedagoško gradivo) 

do 20 točk

4. Primernost in kakovost pedagoško didaktičnega pristopa glede na starostno stopnjo do 15 točk

5. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (8):
– večjemu številu obiskovalcev (do 4 točke)
– cenovna dostopnost projekta (do 4 točke)

do 8 točk

6. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 2 točki

SKUPAJ 100 točk

6.6. Razpisni kriteriji za področje F/Ljub ljana bere so naslednji:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Literarno-recepcijska primernost vsebinske in literarne ter likovne zasnove za ciljno 
starostno skupino

do 25 točk

2. Izvirnost literarnega besedila – izvirna zasnova zgodbe, dinamičnost naracije do 17 točk

3. Kakovost in estetskost literarnega in likovnega izraza, slogovna dovršenost ter privlačnost do 15 točk

4. Jezikovna odličnost, izvirnost in bogastvo jezikovnega izražanja ter lektorska neoporečnost do 10 točk
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KRITERIJ: Število možnih 
točk

5. Reference:
– odmevnost slikanice v strokovni in širši javnosti (kritike, nagrade in drugo) (do 10 točk)
– reference in prepoznavnost pisca in ilustratorja na področju otroškega leposlovja (nagrade 

in odmevi v strokovni javnosti) (do 10 točk)

do 20 točk

6. Kakovost uredniškega dela do 5 točk

7. Kakovost tehnične izvedbe – oblikovanje, kakovost tiska, papirja in vezave do 5 točk

8. Dosegljivost slikanice na knjižnem trgu (knjigarne, spletne knjigarne, šolske in splošne 
knjižnice)

do 2 točki

90. Konkurenčno razmerje med kakovostjo predlagane slikanice in ceno za odkup do 1točka

SKUPAJ 100 točk

6.7. Razpisni kriteriji za področje G/mladike – prvi projekti so naslednji:

KRITERIJ: Število možnih 
točk

1. Izvirna zasnova projekta in ustvarjalni pristop (izvirnost ideje, aktualnost izbrane teme, 
sodobnost predstavitve)

do 50 točk

2. Izkazana posebna nadarjenost avtorja do 25 točk

3. Produkcijska zahtevnost projekta do 10 točk

4. Dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (10):
– dostopnost projekta večjemu številu obiskovalcev (do 5 točk)
– cenovna dostopnost projekta (do 5 točk)

do 10 točk

5. Realno ovrednotena finančna konstrukcija do 5 točk

SKUPAJ 100 točk

7. Uporaba kriterijev
Razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja 

so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100. 
Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno, po naslednji 
vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kako-
vostno (od 81 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). 
Sofinancirani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo 
v postopku ocenjevanja na podlagi razpisnih kriterijev 
prejeli najmanj 81 točk ter bodo glede na razpoložljiva 
sredstva MOL in kvote, določene po posameznih podro-
čjih v razpisu, uvrščeni višje.

Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna 
od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, 
obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbrani-
mi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine 
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.

MOL bo v letu 2015 sofinanciral na področju uprizo-
ritvenih umetnosti predvidoma 15 projektov, na področju 
glasbenih umetnosti predvidoma 12 projektov, na po-
dročju likovnih umetnosti predvidoma 15 projektov, od 
tega za sekcijo arhitekture in oblikovanja predvidoma 5 
projektov, na področju intermedijskih umetnosti predvi-
doma 7 projektov in na področju kulturno-umetnostne 
vzgoje predvidoma 4 projekte. Na področju F/ Ljub ljana 
bere bo MOL odkupil 6.500 izvodov slikanice za staro-
stno skupino triletnikov in 6.500 izvodov slikanice za 
prvošolce, na področju G/ mladike – prvi projekti pa bo 
MOL sofinanciral predvidoma 5 projektov.

MOL bo nevladnim kulturnim organizacijam s sta-
tusom društva ali zavoda sofinanciral največ 2 projekta 
na posameznem razpisnem področju, samozaposlenim 
v kulturi in posameznikom pa največ 1 projekt na po-
sameznem razpisnem področju. Na področju F/ Ljub-
ljana bere bo MOL financiral 2 projekta v obliki odkupa 
izbrane slikanice (en naslov za triletnike in en naslov za 
prvošolce).
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MOL bo odločal o sofinanciranju prijavljenega pro-
jekta na posameznem področju na podlagi mnenja pri-
stojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, 
veljavnih kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih pro-
računskih sredstev za leto 2015.

8. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za 

javni razpis v letu 2015 znaša 400.000 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOL za leto 2015.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane pro-

jekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015, 
skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. no-
vember 2015.

MOL bo z izbranim predlagateljem projekta skle-
nil pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2015. 
V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje 
več projektov z istega razpisnega področja, bo MOL 
s predlagateljem sklenil enotno pogodbo za vse spre-
jete projekte.

10. Razpisni rok
Razpis se prične 5. decembra 2014 in zaključi 

15. januarja 2015.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec za posamezno razpisno podro-

čje,
– Izjava predlagatelja (obvezna priloga) na podro-

čjih A/ uprizoritvene umetnosti, B/ glasbene umetnosti, 
C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura in 
oblikovanje), D/ intermedijske umetnosti in E/ kultur-
no-umetnostna vzgoja, na področju F/ Ljub ljana bere 
Izjava F (obvezna priloga), na področju G/ mladike – prvi 
projekti Izjava G (obvezna priloga),

– vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta.
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta 

na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec za 

posamezni sklop javnega razpisa,
– izpolnjeno in podpisano Izjavo predlagatelja ozi-

roma Izjavo F na področju F/ Ljub ljana bere oziroma 
Izjavo G na področju G/ mladike – prvi projekti,

– parafiran vzorec pogodbe za posamezni sklop 
razpisa,

– zahtevana obvezna dokazila, navedena pod toč-
ko 5.1., in sicer za:

A/ uprizoritvene umetnosti; B/ glasbene umetno-
sti; C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura 
in oblikovanje); D/ intermedijske umetnosti; E/ kultur-
no-umetnostna vzgoja:

– dokazilo, da so v obdobju 2012–2014 izvedli naj-
manj en projekt na področju, na katerem kandidirajo 
(kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) – naj-
več 5 dokazil,

F/ Ljub ljana bere:
– fotokopije največ treh referenčnih kritik, recenzij 

ali odzivov o prijavljeni knjigi,
– dva izvoda knjige.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projek-

tov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MU 
MOL, Ambrožev trg 7, Ljub ljana, med uradnimi urami 
(vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob 
sredah tudi med 14. in 16. uro). Razpisna dokumenta-
cija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.
Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL bo 

v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresira-
nim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslal tudi 
po pošti.

Informativni dan za vse zainteresirane bo v sredo, 
17. decembra 2014 od 10. do 12. ure na Oddelku za 
kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljub ljana.

12. Način pošiljanja in vsebina vlog
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem pri-

javnem obrazcu za posamezno razpisno področje v ti-
skani obliki in mora vsebovati tudi obvezno dokazilo, da 
so v obdobju 2012–2014 predlagatelji izvedeli najmanj 
en projekt na področju, na katerem kandidirajo (kopija 
medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) – največ 5 
dokazil, navedeno v 5. točki razpisnega besedila, razen 
za področji F/ Ljub ljana bere in G/ mladike – prvi projekti.

12.2. Vloga mora biti poslana na naslov: Mestna 
občina Ljub ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, do vključno 
15. januarja 2015 (datum poštnega žiga) kot priporoče-
na pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: 
»Ne odpiraj – Vloga: kultura – projekti« – in z obve-
zno navedbo razpisnega področja (npr. A/ uprizoritvene 
umetnosti, ipd.) – odvisno od tega, za katero razpisno 
področje predlagatelj oddaja vlogo.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov predlagatelja.

12.3. Dopolnjevanje vlog
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem 

roku na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s pri-
poročeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji 
strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: kultura« – z ob-
vezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.

12.4. Če bo vloga formalno nepopolna, bo predla-
gatelj pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj 
vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena 
s sklepom.

12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj stri-
nja z vsemi pogoji in kriteriji tega javnega razpisa.

12.6. Poleg vlog na originalnem prijavnem obrazcu 
za posamezno razpisno področje v tiskani obliki in na 
način, predpisan v tem javnem razpisu, prosimo predla-
gatelje projektov, da izpolnjene prijavne obrazce (brez 
obveznih dokazil in prilog) pošljejo tudi v elektronski 
obliki na naslednje e-naslove:

A/ uprizoritvene umetnosti: uprizoritvene@Ljub-
ljana.si

B/ glasbene umetnosti: glasbene@Ljub ljana.si
C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitektura 

in oblikovanje): likovne@Ljub ljana.si
D/ intermedijske umetnosti: intermedijske@Ljub-

ljana.si
E/ kulturno-umetnostna vzgoja: kulturno.umetno-

stna@Ljub ljana.si
F/ Ljub ljana bere: Ljub ljana.bere@Ljub ljana.si
G/ mladike – prvi projekti: mladike@Ljub ljana.si
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati 

vloge 19. januarja 2015. Če zaradi števila prejetih vlog 
komisija odpiranja ne zaključi isti dan, nadaljuje z delom 
naslednji dan.

13.2. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne 
bo na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo 
vsebovala obvezne priloge (navedeno v 5. točki razpi-
snega besedila) o izvedbi najmanj enega projekta na 
področju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija me-
dijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.), na področju 
F/ Ljub ljana bere pa kopije kritik, recenzij oziroma odzi-
vov o knjigi in dveh izvodov prijavljene knjige, razen na 
področju G/ mladike – prvi projekti, in ne bo dopolnjena 
v roku 5 dni po prejetju poziva za dopolnitev.
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Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na 
pošto kot priporočena pošiljka do vključno 15. januarja 
2015, o čemer priča poštni žig.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 
vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih 
v 5. točki razpisnega besedila.

13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno raz-
pisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od 
zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov 
o predlogu področne strokovne komisije in strokovne 
službe in določil rok, do katerega bo imel predlagatelj 
možnost, da se o predlogu strokovne komisije pisno iz-
javi. MOL bo izbral predloge za sofinanciranje projektov 
po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in največ 
do vrednosti, ki jih omogoča proračun MOL za leto 2015.

14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij 
v zvezi z razpisom

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom tudi vsak ponedeljek, sredo 
in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 
16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL:

– A/ uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič (nina.kal-
cic@Ljub ljana.si, tel. 306-48-39),

– B/ glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik 
(vanda.straka@Ljub ljana.si, tel. 306-48-42),

– C/ likovne umetnosti (vključno s sekcijo arhitek-
tura in oblikovanje): Lena Jevnik (lena.jevnik@Ljub-
ljana.si, tel. 306-48-54),

– D/ intermedijske umetnosti: Semira Osmanagić 
(semira.osmanagic@Ljub ljana.si, tel. 306-48-65),

– E/ kulturno-umetnostna vzgoja: Saša Ogrizek 
(sasa.ogrizek@Ljub ljana.si, tel. 306-48-16),

– F/ Ljub ljana bere: Saša Ogrizek (sasa.ogri-
zek@Ljub ljana.si, tel. 306-48-16) in Manja Ravbar (ma-
nja.ravbar@Ljub ljana.si, tel. 306-48-38),

– G/ mladike – prvi projekti: Davor Buinjac (da-
vor.buinjac@Ljub ljana.si, tel. 306-48-40).

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-7/2014-2 Ob-4104/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS, 8/09, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS 1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana (v nadaljevanju: 
MOL), Mestni trg 1, Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL 

za leto 2015 in/ali od leta od 2015 do leta 2017  
na področju preprečevanja zasvojenosti

I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira 
projektov in/ali programov (v nadaljevanju: programi) 
na področju preprečevanja zasvojenosti, ki jih bo v letu 
2015 in/ali od leta od 2015 do leta 2017 sofinancirala 
Mestna občina Ljub ljana.

II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov na področju preprečevanja zasvojenosti.
Razpis je namenjen vsem tistim vlagateljem, ki iz-

vajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, 
selektivni in indicirani preventivi na področju različnih 
vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in dru-
žine ter vzgojitelje oziroma učitelje na območju Mestne 
občine Ljub ljana.

Razpisani programi so navedeni v okviru naslednjih 
področij in sklopov:

Programi za otroke in mladostnike
1. Sklop A – Programi za otroke in mladostnike, ki 

se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov 

na področju univerzalne preventive za cele skupine ozi-
roma razrede otrok in mladostnikov.

1.1. Programi preprečevanja nastanka zasvojenosti 
z alkoholom in/ali s tobakom.

1.2. Programi tehnik in strategij za preprečevanje 
nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti ter 
motenj hranjenja.

1.3. Programi, usmerjeni na vsebine upravljanja 
z medosebnimi odnosi in preprečevanje vrstniškega 
nasilja (bullying).

1.4. Programi varne in odgovorne rabe interneta 
in/ali računalniških iger in/ali mobilne telefonije in/ali 
drugih sodobnih tehnologij.

1.5. Programi preprečevanja nasilja na spletnih fo-
rumih in/ali mobilnega ustrahovanja.

1.6. Programi preprečevanja zasvojenosti z igrami 
na srečo.

1.7. Programi učenja sprostitvenih tehnik in učnih 
strategij za boljše obvladovanje šolskih dejavnosti in/ali 
programi tehnik reševanja problemov in/ali programi 
učenja obvladovanja jeze.

1.8. Programi za razvoj in promocijo medvrstniške-
ga izobraževanja, pomoči in/ali mediacije.

1.9. Programi, usmerjeni k zviševanju participa-
cije in socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov 
(pridobivanje socialnih veščin in povečanje kapacitete 
za odgovorno in zdravo življenje ter odgovorno potro-
šništvo).

1.10. Programi za izvajanje prostočasnih dejavno-
sti, ki jih izvajajo upokojeni pedagoški delavci ali invalidi.

2. Sklop B – Programi za otroke in mladostnike 
s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težava-
mi v odnosu do psihoaktivnih sredstev ter drugih oblik 
zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov 
na področju selektivne in indicirane preventive za po-
samezne otroke in mladostnike, ranljive skupine otrok 
in mladostnikov ter otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces 
v MOL.

2.1. Programi, namenjeni ranljivim skupinam otrok 
in mladostnikov, otrok in mladostnikov s posebnimi po-
trebami in s težavami psihosocialnega prilagajanja ter 
s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev.

2.2. Programi, namenjeni otrokom in mladostnikom, 
katerih starši imajo težave v odnosu do psihoaktivnih 
snovi/sredstev.

2.3. Programi zmanjševanja nasilja med in/ali nad 
otroki in mladostniki.

2.4. Programi indicirane preventive, namenjeni po-
sameznim otrokom in mladostnikom, kjer obstoji pove-
čano tveganje za razvoj zasvojenosti.

Programi izobraževanja pedagoških delavcev
3. Sklop C – Programi izobraževanja in usposa-

bljanja pedagoških delavcev, ki so namenjeni celotnim 
kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim peda-
goškim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo 
v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov 
na področju univerzalne, selektivne in indicirane preven-
tive za pedagoške delavce v MOL.

3.1. Programi usposabljanja pedagoških delavcev 
za učinkovito komunikacijo in mediacijo ter programi 
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prepoznavanja in svetovanja v primerih socialno eko-
nomske prikrajšanosti otrok in mladostnikov.

3.2. Programi prepoznavanja in/ali preprečevanja 
nasilja in/ali usposabljanja za pomoč žrtvam nasilja ter 
programi usmerjeni na vsebine upravljanja z medoseb-
nimi odnosi in preprečevanje vrstniškega nasilja (bul-
lying).

3.3. Programi izobraževanja in usposabljanja pe-
dagoških delavcev o spletni varnosti in zaščiti otrok 
pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih 
tehnologij.

3.4. Programi tehnik in strategij za preprečevanje 
nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti.

3.5. Programi izobraževanja o načelih zmanjše-
vanja škode na področju različnih psihoaktivnih sno-
vi/sredstev.

3.6. Programi, ki so usmerjeni k zviševanju partici-
pacije in socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov 
ter seznanjajo z varovalnimi dejavniki in z dejavniki 
tveganja.

3.7. Programi usposabljanja mentorjev za preven-
tivno delo z učenci.

3.8. Programi usposabljanja upokojenih pedagoških 
delavcev za izvajanje preventivnih dejavnosti.

3.9. Programi, namenjeni seznanjanju s sodobnimi 
spoznanji različnih ved na področju preprečevanja za-
svojenosti, seznanjanju z novimi psihoaktivnimi snov-
mi/sredstvi ter njihovimi načini uporabe.

3.10. Programi, ki seznanjajo z varovalnimi in/ali 
dejavniki tveganja v šolskem okolju za delo z otroki 
s posebnimi potrebami na področju komunikacije in so-
cializacije ter za delo z ranljivimi skupinami otrok.

Programi izobraževanja in usposabljanja staršev 
ter družin

4. Sklop D – Programi izobraževanja in usposablja-
nja staršev in družin otrok in mladostnikov, ki se izvajajo 
v javnih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov 
na področju univerzalne preventive za starše.

4.1. Programi, ki seznanjajo starše in družine s so-
dobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečeva-
nja zasvojenosti in/ali seznanjajo z novimi psihoaktivnimi 
sredstvi, načini uporabe in njenimi posledicami.

4.2. Programi, ki seznanjajo starše in družine z va-
rovalnimi in/ali dejavniki tveganja v družini, ki vplivajo 
na razvoj zasvojenosti in jih izobražujejo na področju 
preprečevanja nastanka nekemičnih in/ali kemičnih za-
svojenosti.

4.3. Programi informiranja in izobraževanja staršev 
in družin o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi in-
terneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij.

4.4. Programi informiranja, ozaveščanja in izobra-
ževanja staršev in družin o nasilju.

4.5. Programi informiranja in izobraževanja staršev 
in družin o pomenu zviševanja socialne kompetentnosti, 
pridobivanja ustreznih socialnih veščin za odgovorno 
in zdravo življenje otrok in mladostnikov ter odgovorno 
potrošništvo.

5. Sklop E – Programi izobraževanja in usposablja-
nja staršev in družin otrok in mladostnikov s težavami 
psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu 
do psihoaktivnih snovi/sredstev, ki se izvajajo v javnih 
zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov 
na področju selektivne in indicirane preventive za starše 
in družine posameznih otrok in mladostnikov, za starše 
in družine ranljivih skupin otrok in mladostnikov ter star-
še in družine otrok in mladostnikov s posebnimi potreba-
mi, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL.

5.1. Programi zgodnje intervencije za starše in dru-
žine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, s te-
žavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami 
v odnosu do psihoaktivnih snovi/sredstev.

5.2. Programi indicirane preventive namenjeni star-
šem in družinam, kjer obstoji povečano tveganje za 
razvoj zasvojenosti.

5.3. Programi telefonskega in e – svetovanja dru-
žinam.

Programi medgeneracijskega povezovanja
6. Sklop F – Programi medgeneracijskega pove-

zovanja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare 
starše in njihove vzgojitelje/učitelje, ki se izvajajo v jav-
nih zavodih ali izven njih.

Predmet tega sklopa je sofinanciranje programov 
medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja z na-
menom preprečevanja zasvojenosti, z namenom spod-
bujanja medgeneracijskega druženja in vzajemnega 
učenja, z namenom vključenosti več generacij/ciljnih 
skupin istočasno ob obravnavi iste vsebine ter nesoča-
sno ob obravnavi specifičnih vsebin.

Predmet tega sklopa v točki 6.3. je sofinanciranje 
specialističnih preventivnih, vzgojnih in izobraževalnih 
aktivnosti za uporabnike vseh treh ciljnih skupin, z na-
menom preprečevanja in reševanja konfliktnih situacij, 
sporov in strokovnih dvomov glede ustreznega pre-
ventivnega in vzgojno-izobraževalnega dela pri prepre-
čevanju zlorab psihoaktivnih snovi/sredstev ter drugih 
sorodnih škodljivih oblik vedenja (nasilje, samopoško-
dovanje, vrstniško izločanje, neaktivnost, večja naspro-
tovanja med starši in otroki).

6.1. Programi, usmerjeni k spodbujanju medgene-
racijskega druženja in vzajemnega učenja med različ-
nimi generacijami na področju univerzalne preventive 
zasvojenosti.

6.2. Programi, namenjeni pomoči ranljivim skupi-
nam otrok/mladostnikov, ki so vključeni v izobraževalni 
proces, z učnimi težavami in/ali šolsko neuspešnostjo.

6.3. Programi specialistične vzgojno-izobra že valne 
pomoči za otroke, mladostnike, njihove starše, stare 
starše, pedagoške delavce in druge strokovne delavce 
ter vodstva pedagoških ustanov v vrtcih, osnovnih šo-
lah ter v drugih javnih zavodih za otroke in mladostnike 
v MOL.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-

pisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične ose-

be, ki so za dejavnost, ki jo prijavljajo na razpis, re-
gistrirane v Republiki Sloveniji, in je le-ta razvidna iz 
njihovega temeljnega akta, vpisa v sodni register ali 
pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri dr-
žavnih organih.

Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje osnovne pogoje:

1. Prijavljajo program, katerega vsebina je predmet 
razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije;

2. Vlagatelji s statusom javnega zavoda lahko kan-
didirajo na naslednja razpisna področja:

Sklop A.: 1.3, 1.7, 1.8.
Sklop B.: 2.1, 2.3.
Sklop C.: 3.2., 3.10.
Sklop D.: 4.4. 4.5.
Sklop E.: 5.1, 5.3.
Sklop F.: 6.2.
in pod pogojem, da izvajajo preventivne programe, 

ki so namenjeni univerzalni, selektivni in indicirani pre-
ventivi na področju različnih vrst zasvojenosti, za katere 
nimajo zagotovljenih javnih finančnih sredstev.
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3. Zagotavljajo brezplačno sodelovanje javnih za-
vodov in udeležencev v programih za otroke in mla-
dostnike. Izjemoma je lahko v programih za otroke in 
mladostnike prispevek za udeležence simboličen, če 
vlagatelj to argumentirano obrazloži.

Zagotavljajo brezplačno sodelovanje udeležencev 
v programih za starše v javnih zavodih. Za udeležence 
programov za starše, ki se izvajajo izven javnih zavodov, 
lahko predvidijo simboličen prispevek, če vlagatelj to 
argumentirano obrazloži.

4. Zagotavljajo dostopnost programov vsem otro-
kom, mladostnikom, staršem in pedagoškim delavcem 
pod enakimi pogoji na območju MOL.

5. Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom 
le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2015.

6. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javnem 
razpisu s programi, za katere sofinanciranje iz sredstev 
proračuna MOL v letu 2015 še teče.

7. Cilji in vrednote prijavljenih programov služijo 
v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali 
družbe kot celote.

8. Vlagatelji, ki bodo pod različnimi sklopi prijavili 
vsebinsko enak program, bodo z vsemi vlogami izločeni 
iz obravnave.

9. Vlagatelji zagotavljajo, da osrednji namen pri-
javljenega programa ni izvedba tabora in/ali letovanja.

1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo 

naslednje posebne pogoje:
a) Veljajo za vse sklope:
1. Vsebina prijavljenega programa mora biti skla-

dna z namenom in vsebino sklopa, na katerega se 
vlagatelj prijavlja.

2. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe v javnih 
zavodih, morajo obvezno priložiti soglasja teh javnih 
zavodov k vlogi na javni razpis za leto 2015.

Originalno soglasje mora biti overjeno s podpisom 
odgovorne osebe in žigom javnega zavoda ter se mora 
glasiti izključno na prijavljeni program in velja za leto 2015.

Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni natančni 
datumi in časovni obseg izvajanja programa za vsako 
posamezno ciljno skupino, kraj izvedbe, število razredov 
in paralelk, število skupin pedagoških delavcev, koor-
dinatorji v javnih zavodih in način obveščanja staršev 
o izvajanju preventivnih programov, ki potekajo v javnih 
zavodih ter morebitno sofinanciranje prijavljenega pro-
grama s strani javnega zavoda.

Vlagatelj, ki je v vlogi prijavil program pod točko 
6.3., mora originalno soglasje predložiti pred začetkom 
izvajanja programa v javnem zavodu.

3. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe v javnih za-
vodih, morajo obvezno v vlogi na javni razpis podpisati 
izjavo, da bodo ob delnih in zaključnih poročilih priložili 
tudi potrdilo javnega zavoda, da je bil sofinanciran pro-
gram tam dejansko izveden delno ali v celoti. Potrdilo je 
del razpisne dokumentacije.

4. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe, pri katerih 
sodelujejo prostovoljci in se izvajajo v javnih zavodih, 
morajo pisno predložiti v skladu z 11. členom Zakona 
o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.) 
dokazilo o predhodno pridobljenih posebnih znanjih, iz-
kušnjah in sposobnostih za prostovoljsko delo – v vlogi 
navedenimi skupinami ljudi in drugimi osebami, ki se 
v skladu s predpisi štejejo za osebe s posebnimi potre-
bami in ranljive skupine prebivalstva in osnovne podatke 
o izvajalcu usposabljanja prostovoljcev in njegove stro-
kovne reference.

5. V primeru, da je odgovorna oseba vlagatelja ali 
odgovorni nosilec programa vlagatelja hkrati tudi izva-
jalec v tem programu, ga ne more prijaviti kot izvajalca 

drug vlagatelj v svoji vlogi. V primeru, da takšnega po-
sameznika drug vlagatelj vseeno prijavi v svoji vlogi kot 
izvajalca, njegove izvedbe programa (torej izvedbe ta-
kšnega posameznika, ki je kot izvajalec prijavljen v vlogi 
drugega vlagatelja) v okviru te vloge (vloga drugega 
vlagatelja), ne bodo upoštevane.

6. Vlagatelji ne morejo kandidirati s programi, ka-
terih dejavnosti izhajajo s področja športa, umetnosti 
in kulture.

7. Posamezni vlagatelj, katerega programi (še) niso 
sofinancirani s strani MOL ali sofinanciranje programov 
poteka na podlagi enoletne pogodbe iz predhodnega 
istovrstnega javnega razpisa, lahko v okviru tega celo-
tnega tekočega razpisa s področja preprečevanja za-
svojenosti prijavi največ tri programe.

8. Vlagatelji, katerih sofinanciranje s strani MOL 
že poteka na podlagi ene sklenjene večletne pogodbe 
na področju preprečevanja zasvojenosti, lahko v okviru 
tega celotnega razpisa s področja preprečevanja zasvo-
jenosti prijavijo največ tri nove programe.

Vlagatelji, katerih sofinanciranje že poteka na pod-
lagi dveh sklenjenih večletnih pogodb na področju pre-
prečevanja zasvojenosti, lahko v okviru tega celotnega 
razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti prijavijo 
največ dva nova programa.

Vlagatelji, katerih sofinanciranje že poteka na pod-
lagi treh sklenjenih večletnih pogodb, pa lahko v okviru 
tega celotnega razpisa s področja preprečevanja zasvo-
jenosti prijavijo največ en nov program.

9. Program mora biti izveden med 1. 1. 2015 in 
31. 12. 2015 (enoletni) oziroma med 1. 1. 2015 in 31. 12. 
2016 (dvoletni) oziroma med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2017 
(triletni). Pri enoletnih programih se izvajanje programa 
ne sme zaključiti pred dnem, ko pogodba o sofinancira-
nju začne veljati.

10. Vlagatelj mora k vlogi priložiti potrdilo o prijavi 
na katerikoli drugi javni razpis izven MOL (za potrdilo ve-
lja Sklep o sofinanciranju, v nadaljnjem besedilu: Sklep), 
na katerega je prijavil ta program oziroma mora biti iz 
prijavnega obrazca jasno razvidno, kdaj bo zahtevano 
potrdilo (Sklep) lahko predložil, v primeru, da javni raz-
pis, kamor je ta program prijavil, še ni zaključen.

b) Velja za sklop A
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 

za leto 2015 ne sme presegati 7.000,00 EUR v okviru 
posameznega programa.

2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
za leto 2015 ne sme presegati 80 % deleža celotne vre-
dnosti programa.

3. Vlagatelj mora zagotoviti, da nihče od izvajalcev 
pri izvedbi programa ali aktivnosti ni evidentiran v kazen-
ski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

c) Velja za sklop B
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 

za leto 2015 ne sme presegati 5.000,00 EUR v okviru 
posameznega programa.

2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
za leto 2015 ne sme presegati 80 % deleža celotne vre-
dnosti programa.

3. Vlagatelj mora zagotoviti, da nihče od izvajalcev 
pri izvedbi programa ali aktivnosti ni evidentiran v kazen-
ski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

d) Velja za sklop C
1. Vlagatelj lahko prijavi program izobraževanja pe-

dagoških delavcev v trajanju 4, 8, 16 ali 24 ur.
2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 

za leto 2015 ne sme presegati 7.000,00 EUR v okviru 
posameznega programa.
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3. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
za leto 2015 ne sme presegati 80 % deleža celotne vre-
dnosti programa.

4. Vlagatelj, ki bo kandidiral v okviru tega sklopa, ne 
more biti hkrati tudi uporabnik teh izobraževanj, z izjemo 
vlagateljev, ki bodo prijavili program pod 3.10.

5. Javni zavodi, ki bodo sofinancirali izvedbo pro-
grama, morajo znesek sofinanciranja vpisati na soglasje 
javnega zavoda.

6. Programa izobraževanja pedagoških delavcev 
ne morejo izvajati prostovoljci.

7. Javni uslužbenci, ki so ustanovitelji zasebnega 
zavoda ali društva, ne morejo preko teh zavodov ali dru-
štev izvajati izobraževanja v javnem zavodu, v katerem 
so zaposleni.

8. Javni uslužbenci, ki so izvajalci v posameznih 
programih, ne morejo izvajati teh programov oziroma 
izobraževanj v javnem zavodu, v katerem so zaposleni.

e) Velja za sklop D
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 

za leto 2015 ne sme presegati 5.000,00 EUR v okviru 
posameznega programa.

2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
za leto 2015 ne sme presegati 80 % deleža celotne vre-
dnosti programa.

3. Vlagatelj mora zagotoviti za prijavljene programe 
najmanj 4 izvedbe izobraževanja za starše v koledar-
skem letu v trajanju 3 ur za posamezno izobraževanje.

f) Velja za sklop E
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 

za leto 2015 ne sme presegati 3.000,00 EUR v okviru 
posameznega programa.

2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
za leto 2015 ne sme presegati 80 % deleža celotne vre-
dnosti programa.

3. Vlagatelj mora zagotoviti za prijavljene programe 
najmanj 6 izvedb izobraževanja za starše v koledarskem 
letu v trajanju 3 ur za posamezno izobraževanje.

4. Vlagatelj, ki je v vlogi prijavil program pod točko 
5.3., mora zagotoviti, da imajo vsi izvajalci ob ustrezni 
izobrazbi še znanja s področja psihologije, pedagogike, 
socialnega dela oziroma druge ustrezne smeri in hkrati 
najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju preventiv-
nega ali psihoterapevtskega dela z otroki, mladino ter 
njihovimi starši. K vlogi je potrebno priložiti ustrezna 
dokazila.

g) Velja za sklop F
1. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 

za leto 2015 ne sme presegati 7.000,00 EUR v okviru 
posameznega programa.

2. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL 
za leto 2015 ne sme presegati 80 % deleža celotne vre-
dnosti programa.

3. Vlagatelj mora zagotoviti, da nihče od izvajalcev 
pri izvedbi programa ali aktivnosti ni evidentiran v kazen-
ski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi 
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.

4. Program, prijavljen pod 6.1., mora za najmanj 
20 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagota-
vljati sočasno izvajanje za vsaj dve različni ciljni skupini 
hkrati, s tem, da je vključenost ciljne skupine otroci in/ali 
mladostniki obvezna. V okviru programa mora biti doda-
tno predvideno še izobraževanje za pedagoške delavce 
v trajanju 12 ur ter za starše v trajanju 9 ur.

5. Program, prijavljen pod 6.2., mora za najmanj 
10 ur neposredne izvedbe v koledarskem letu zagota-
vljati sočasno izvajanje za vsaj dve različni ciljni skupini 
hkrati, s tem, da je vključenost ciljne skupine otroci in/ali 
mladostniki obvezna.

V okviru programa mora biti dodatno predvideno še 
izobraževanje za pedagoške delavce v trajanju 12 ur ter 
za starše v trajanju 9 ur.

6. Vlagatelj, ki je v vlogi prijavil program pod točko 
6.3., mora zagotoviti, da imajo vsi izvajalci ob ustrezni 
izobrazbi še znanja in reference (najmanj magisterij 
znanosti s področja psihologije, pedagogike, socialne-
ga dela oziroma druge ustrezne smeri in hkrati certifikat 
oziroma drugo ustrezno potrdilo o zaključenem izobra-
ževanju iz strokovno priznane psihoterapevtske modali-
tete po kriterijih EPA ali iz klinične psihologije in certifikat 
supervizorja Socialne zbornice Slovenije ali druge soro-
dne ustanove in hkrati najmanj 10 let delovnih izkušenj 
na področju preventivnega in psihoterapevtskega dela 
z otroki, mladino, njihovimi starši ter pedagoškimi delav-
ci na področju zasvojenosti). K vlogi je potrebno priložiti 
vsa dokazila.

7. Vlagatelj, ki je v vlogi prijavil program pod točko 
6.3., mora originalno soglasje predložiti pred začetkom 
izvajanja programa v javnem zavodu.

IV. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, 

s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira 
med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisano po-
dročje preventivnih programov pri različnih vrstah zasvo-
jenosti, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumen-
taciji tega javnega razpisa.

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki so namenjena iz-

vedbi programov na področju univerzalne, selektivne in 
indicirane preventive pri različnih vrstah zasvojenosti za 
leto 2015 znaša predvidoma 178.415,00 EUR, po posa-
meznih področjih pa predvidoma: Sklop A in B 80.415,00, 
Sklop C 60.000,00 EUR, Sklop D in E 30.000,00, Sklop 
F 8.000,00.

MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za 
leto 2015.

Za vsak posamezni program v sklopu A in B, ki 
bo vključeval tudi izvedbo tabora, bo MOL za njegovo 
izvedbo odobrila največ do 1.000,00 EUR, in sicer le 
za materialne stroške izvedbe tabora. Ostali del prija-
vljenega programa bo ovrednoten skladno z merili tega 
javnega razpisa.

Posamezna izvedba programa za skupino ude-
ležencev v sklopu C od 3.1. do 3.10. traja 4, 8, 16 
ali 24 ur. MOL bo sofinancirala za 4-urno izvedbo 
programa največ do 240,00 EUR, za 8-urno izved-
bo največ do 480,00 EUR, za 16-urno izvedbo naj-
več do 960,00 EUR in za 24-urno izvedbo največ do 
1.440,00 EUR.

Posamezna izvedba izobraževanja v trajanju 3 ur 
v sklopu D in E bo sofinancirana s strani MOL do naj-
več 140,00 EUR za vlagatelje s statusom javnega zavo-
da, za ostale pa največ do 170,00 EUR.

MOL bo pri določitvi priznane vrednosti programa 
upoštevala dejstvi, da opravljanje javne službe oziro-
ma stroški dela zanjo ter stroški za osnovno delovanje 
vlagatelja ne morejo biti sofinancirani, če je vlagatelj po 
pravno-organizacijski obliki javni zavod.

Prostovoljskega dela v skladu z Zakonom o pro-
stovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr.) ni 
mogoče opravljati na delih in nalogah, za katere ima 
posameznik pri isti organizaciji sklenjeno pogodbo o za-
poslitvi.

Pri določanju celotne vrednosti programa mora vla-
gatelj upoštevati, da so stroški sofinanciranih programov 
upravičeni, če so s programom neposredno povezani, 
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so nujno potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu 
s cilji programa, dejansko nastanejo in izvajalec hrani 
dokazila o plačilu, so prepoznani v skladu s skrbnostjo 
dobrega gospodarja, nastanejo in so plačani v obdobju 
porabe sredstev, temeljijo na verodostojnih knjigovod-
skih in drugih listinah in so izkazani v skladu z veljavni-
mi predpisi.

V zvezi z izvajanjem programov so upravičeni stro-
ški: stroški dela oseb, ki izvajajo program, stroški stori-
tev, materialni stroški, stroški za najem prostorov, stroški 
obratovanja.

V zvezi z izvajanjem programov so neupravičeni 
stroški: investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, 
pisarniške opreme, nakup strokovne literature, nakup 
programske opreme itd.), investicijsko vzdrževanje (npr. 
obnova prostorov, popravila itd.), amortizacija nepre-
mičnin in opreme, tekoči stroški poslovanja zaradi opra-
vljanja osnovne dejavnosti vlagatelja, materialni stroški, 
ki se navezujejo na pogostitve ali reprezentance pri 
programu, stroški dela oseb, ki opravljajo vlogo su-
pervizorjev za izvajalce prijavljenega programa, stroški 
promocije vlagatelja, stroški za promocijo prijavljenega 
programa, stroški, za katere MOL v vlogi ni predviden 
kot sofinancer ter drugi stroški, ki niso predvideni v vlogi 
na javni razpis.

MOL bo pri ocenjeni vrednosti in obsegu prostovolj-
skega dela v programu (prostovoljsko delo v programu 
je delo posameznikov v programu brez plačila, v skladu 
z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 
16/11 – popr.) upošteval Pravilnik o področjih prosto-
voljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11 in 
60/11), ki v 21. členu navaja, da je ocenjena vrednost 1 
ure opravljenega prostovoljskega dela za organizacijsko 
delo 13,00 EUR, za vsebinsko delo 10,00 EUR in za 
opravljeno drugo prostovoljsko delo 6,00 EUR.

Za vlagatelje sklopa C velja kot dokazilo o sred-
stvih, ki jih bo javni zavod doplačal do polne cene in 
s tem sofinanciral program, originalno pisno soglasje 
javnega zavoda o izvajanju programa, na katerem je 
znesek doplačila napisan.

Priznana vrednost programa s strani MOL bo izho-
dišče za izračun odobrenih sredstev vlagatelju.

MOL bo pri dodelitvi sredstev upoštevala tudi prin-
cip zagotavljanja enakomerne razpršenosti sofinancira-
nih programov v javnih zavodih.

VI. Rok izvedbe programov
Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti pora-

bljena v letu 2015.
VII. Rok in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot 

priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana, in sicer najkasneje 
do vključno 12. 1. 2015 (datum poštnega žiga).

Vsaka vloga mora biti poslana priporočeno v zaprti 
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na 
ovojnici. Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov 
vlagatelja.

Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Pro-
grami za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih 
zavodih ali izven njih«

Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Pro-
grami za otroke in mladostnike s težavami psihosoci-
alnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psi-
hoaktivnih sredstev ter drugih oblik zasvojenosti, ki se 
izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«

Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Sklop 
C – Programi izobraževanja in usposabljanja pedago-
ških delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vod-
stvu kolektivov ali posameznim pedagoškim delavcem 

iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali 
izven njih«

Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Pro-
grami izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in 
mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven 
njih«

Sklop E: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Pro-
grami izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in 
mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja 
in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi/sred-
stev, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«

Sklop F: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Pro-
grami medgeneracijskega povezovanja za otroke in mla-
dostnike, njihove starše, stare starše in njihove vzgojite-
lje/učitelje, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih«

Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano doku-
mentacijo predložiti v svoji ovojnici.

En vlagatelj, katerega programi (še) niso sofinan-
cirani s strani MOL ali sofinanciranje programov poteka 
na podlagi enoletne pogodbe iz predhodnega istovr-
stnega javnega razpisa (točka 1.2. – Posebni pogoji za 
kandidiranje na javnem razpisu, točka 7), lahko v okviru 
celotnega tekočega razpisa s področja preprečevanja 
zasvojenosti vloži največ tri vloge. Vlagateljem, ki bodo 
vložili več kot tri vloge v okviru tega razpisa s področja 
preprečevanja zasvojenosti, bomo upoštevali v nadaljnji 
obravnavi prve tri prispele vloge, ki jih bo kot take evi-
dentirala MOL.

Vlagateljem, navedenim pod točko 1.2. – Posebni 
pogoji za kandidiranje na razpisu, točka 8, ki bodo vložili 
več vlog, kot je predvideno, bomo upoštevali v nadaljnji 
obravnavi zgolj največje predvideno število vlog, kot je 
tam navedeno, pri čemer bo vrstni red vlog, vzetih v na-
daljnjo obravnavo, temeljil na evidentiranju s strani MOL.

V primeru, da je odgovorna oseba vlagatelja ali 
odgovorni nosilec programa vlagatelja hkrati tudi izva-
jalec v tem programu, ga ne more prijaviti kot izvajalca 
drug vlagatelj v svoji vlogi (točka 1.2. – Posebni pogoji 
za kandidiranje na javnem razpisu, točka 5). V primeru, 
da takšnega posameznika drug vlagatelj vseeno prijavi 
v svoji vlogi kot izvajalca, njegove izvedbe programa 
(torej izvedbe takšnega posameznika, ki je kot izvajalec 
prijavljen v vlogi drugega vlagatelja) v okviru te vloge 
(vloge drugega vlagatelja), ne bodo upoštevane.

Področna strokovna komisija za izbor programov 
bo v primeru, da program, ki vsebinsko bolj ustreza 
drugemu sklopu, v nadaljevanju le-tega obravnavala 
kot program v drugem sklopu, znotraj področja tega 
javnega razpisa.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– vsebovati prijavni obrazec vloge na javni razpis,
– priložena vsa obvezna dokazila in druge priloge, 

navedene v razpisnih pogojih pod III. točko tega bese-
dila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija za izved-

bo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali 
projektov v MOL za leto 2015 in/ali od leta od 2015 do 
leta 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti (v 
nadaljevanju: strokovna komisija) pričela 14. 1. 2015 
in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila pre-
jetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje 
naslednji dan.

Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja for-
malno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi 
vsi zahtevani dokumenti. V primeru formalno nepopol-
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nih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka 
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni 
dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih podro-
čjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica 
MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okviru tega 

javnega razpisa s področja preprečevanja zasvojeno-
sti večje število vlog, kot je največje število vlog, ki jih 
vlagatelj lahko prijavi na ta javni razpis (1.2. – Posebni 
pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, točki 7 in 8); 
vrstni red vlog, vzetih v nadaljnjo obravnavo, bo temeljil 
na evidentiranju s strani MOL,

– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih pri-
log, navedenih v razpisnih pogojih pod III. točko tega be-
sedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa, pa ne bodo do-
polnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

ali posebnih pogojev za kandidiranje na tem javnem raz-
pisu, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa 
(razen v primerih iz 1.2. – Posebni pogoji za kandidiranje 
na javnem razpisu, točki 7 in 8),

– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne 
bodo prejeli zadostnega (minimalnega) števila točk, po-
trebnih za sofinanciranje,

– tistih vlagateljev, ki bodo pri katerem od meril 
ocenjeni z 0 točkami,

– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na 
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega 
merila, ne bodo izpolnjene.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega 
razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko se izteče 
rok za predložitev vlog.

Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis 
strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplača-
nih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki 
o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skla-
du z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega 
značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega 
javnega razpisa je od dneva te objave do izteka prijav-
nega roka dosegljiva na spletni strani MOL: www.Ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem 
roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo, 
in sicer vsak delovni dan, med 8. in 15. uro na naslovu: 
Mestna občina Ljub ljana, Oddelek za predšolsko vzgojo 
in izobraževanje, Urad za preprečevanje zasvojenosti, 
Resljeva 18 (I. nadstropje, soba št. 102 in 103), 1000 
Ljub ljana.

XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpi-

som dobijo zainteresirani:
– po telefonu: 306-40-35 ali 306-40-53, vsak delov-

ni dan med 8. in 11. uro,
– preko e-pošte na naslov: breda.primozic@Ljub-

ljana.si, ali eva.dolinar@Ljub ljana.si,
Za vse zainteresirane bo dne 17. decembra 2014 

od 12. do 14. ure organiziran sestanek v veliki sejni dvo-
rani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljub ljana.

Opomba: v besedilu objave javnega razpisa upora-
bljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so upora-
bljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-7/2014-2 Ob-4105/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana (v nadaljevanju: 
MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov  

v MOL za leto 2015 in/ali za leta od 2015 do 2017: 
Socialno varstvo in varovanje zdravja –  

Ljub ljana – zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa
Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje pro-

gramov nevladnih organizacij in javnih zavodov, name-
njenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne 
občine Ljub ljana (MOL) ter vseh tistih, ki bivajo ali se 
zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na 
razpisanih področjih zagotovi kvalitetne programe z ja-
sno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in 
težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih 
uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne pro-
grame varovanja zdravja, z vsebinami, ki ne spadajo 
v mrežo javne službe.

II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so programi socialnega 

varstva s področij od točke A.1. do točke A.13. in pro-
grami varovanja zdravja s področij od točke B.1. do 
točke B.6., ki so v skladu z namenom in ciljem javnega 
razpisa.

A. Programi socialnega varstva z naslednjih razpi-
snih področij:

A.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se sre-
čujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledi-
cami ter programi za osebe v stanovanjski stiski oziroma 
za brezdomce in brezdomke:

A.1.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo na-
mestitve za matere z otroki v stanovanjski stiski (mate-
rinski dom, nastanitvena podpora)

A.1.2. Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, ki 
se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi 
posledicami ter za brezdomce in brezdomke

A.2. Socialnovarstveni programi za starejše:
A.2.1. Socialnovarstveni programi, ki starejšim nu-

dijo oporo za samostojnejše in kvalitetnejše življenje 
v domačem bivalnem okolju

A.2.2. Programi za izobraževanje in informiranje ter 
za samopomoč svojcev dementnih

A.2.3. Dnevni centri za starejše
A.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 

zaradi motenj hranjenja
A.4. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 

zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo z nedovoljenimi 
drogami

A.5. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z alkoholom

A.6. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami 
zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodob-
nimi elektronskimi tehnologijami in spletom

A.7. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različ-
nimi oblikami oviranosti nudijo podporo za samostojnej-
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še življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje 
v skupnost

A.8. Socialnovarstveni programi za ženske in otro-
ke, ki so žrtve nasilja:

A.8.1. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in 
otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namesti-
tve (varna hiša)

A.8.2. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in 
otrokom, žrtvam nasilja, nudijo podporo, svetovanje, 
opolnomočenje in zagovorništvo

A.9. Socialnovarstveni programi, ki ljudem s teža-
vami v duševnem zdravju nudijo podporo in omogočajo 
njihovo aktivno vključevanje v skupnost

A.10. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mla-
dostnicam in mladostnikom nudijo podporo pri reševa-
nju različnih stisk in težav ter krepijo njihovo socialno 
vključenost

A.11. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Ro-
minjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno 
vključevanje v skupnost

A.12. Socialnovarstveni programi za podporo in 
spremljanje umirajočih in njihovih bližnjih

A.13. Socialnovarstveni programi namenjeni pod-
pori in opolnomočenju LGBT oseb

B. Programi varovanja zdravja z naslednjih razpi-
snih področij:

B.1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji 
zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov

B.2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovor-
nem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah

B.3. Programi, namenjeni promociji zdravega nači-
na življenja na področju reproduktivnega zdravja (noseč-
nost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje)

B.4. Programi, namenjeni osveščanju in spodbu-
janju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil 
oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe

B.5. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanj-
ševanju poškodb v prometu

B.6. Programi, namenjeni osveščanju in svetovanju 
posameznikom/cam in družinam v stiski na področju 
duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju 
stresa

Pomembno
Posamezni program je mogoče prijaviti le na enega 

od razpisnih področij z oznakami: A.1.1., A.1.2., A.2.1., 
A.2.2., A.2.3., A.3., A.4., A.5., A.6., A.7., A.8.1., A.8.2., 
A.9., A.10., A.11., A.12., A.13., B.1., B.2., B.3., B.4., 
B.5. in B.6.

III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Osnovni pogoji
1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, 

ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) 
registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo 
z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nasta-
nitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 
94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svo-
jem statutu/ temeljnem aktu jasno opredeljeno delova-
nje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja. 
Vlagatelju, s katerim je imel MOL v preteklih treh letih 
že sklenjeno pogodbeno razmerje za sofinanciranje 
programa/ov s področja socialno varstvo in/ali varo-
vanje zdravja, izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno 
dokazovati.

1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko 
s posameznim programom kandidira na naslednja raz-
pisna področja: A.1.1., A.2.3. in B.1. do B.5.

1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju 
MOL.

1.4. Vlagatelj izvaja prijavljeni program prvenstveno 
za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo 
ali se zadržujejo na območju MOL.

1.5. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandi-
dira na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem 
ter predmetom razpisa.

1.6. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena 
stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene 
vse pogodbene obveznosti do MOL.

1.7. Program vlagatelja ni program:
1.7.1. ki je v pretežni meri namenjen družboslov-

nemu raziskovanju in/ali ugotavljanju oziroma analizi 
potreb potencialnih uporabnikov,

1.7.2. katerega osrednji namen je izvedba taborov 
in/ali letovanj,

1.7.3. ki vključuje socialnovarstvene storitve (delo-
ma ali v celoti) po veljavni zakonodaji s področja soci-
alnega varstva,

1.7.4. ki v pretežni meri vključuje izvajanje speciali-
zirane družinske in/ali drugih oblik psihoterapije,

1.7.5. z aktivnostmi in storitvami, ki jih vlagatelj trži,
1.7.6. s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na 

drugem razpisnem področju MOL za leto 2015 in/ali za 
leta od 2015 do 2017,

1.7.7. za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz 
sredstev proračuna MOL v letu 2015 že zagotovljeno 
(vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem 
obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi ene-
ga javnega razpisa za sofinanciranje).

2. Posebni pogoji
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisni področji 

z oznakama A.1.1. in A.8.1.:
– program omogoča namestitev in je uporabni-

cam/kom na voljo vse dni v tednu.
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisno področje 

z oznako B.1.:
– v program bo vključenih vsaj 100 otrok/ mlado-

stnic/kov in se bo izvajal vsaj v treh različnih vrtcih/ šo-
lah, kar vlagatelj dokazuje s prilogo – pisnim soglasjem 
odgovorne osebe »druge institucije oziroma organizaci-
je« iz VIII. točke prijavnega obrazca, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.

IV. Merila za izbor programov
Merila za oceno ustreznosti vsebine prijavljenih 

programov in merila za odmero višine sredstev sofinan-
ciranja, na osnovi katerih strokovna komisija (v nada-
ljevanju: komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo vse 
razpisne pogoje, predlaga programe za dodelitev sred-
stev in višino sofinanciranja, so podrobneje opredeljena 
v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji pro-

gramov za področje »socialno varstvo in varovanje 
zdravja – Ljub ljana – zdravo mesto« za leto 2015 znaša 
1.237.600,00 EUR, in sicer:

A. Programi socialnega varstva: 1.053.900,00 EUR,
B. Programi varovanja zdravja: 183.700,00 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna ali reba-
lansa proračuna MOL za leto 2015.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti pora-

bljena v letu 2015. To velja tudi v primeru, ko bo MOL 
z izbranim vlagateljem sklenil večletno pogodbo za leta 
od 2015 do 2017. Z izbranimi izvajalci triletnih progra-
mov bo MOL po letu 2015 za vsako nadaljnje leto sklenil 
aneks k pogodbi.
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VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot 

priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno ponedeljka, 12. 1. 2015 (datum poštnega žiga 
velja kot datum oddaje vloge).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in 
obvezno opremljena z oznako:

– »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: socialno 
varstvo« (velja za programe, prijavljene na razpisna 
področja iz točke II./ A. tega javnega razpisa) oziroma

– »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: varovanje 
zdravja« (velja za programe, prijavljene na razpisna po-
dročja iz točke II./ B. tega javnega razpisa).

V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, 
mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na 
naslov, v roku in z ustrezno oznako iz prejšnjih dveh 
odstavkov te točke javnega razpisa.

VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju splošnih in po-

sebnih pogojev ter v ocenjevanje na osnovi meril tega 
javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge. 
Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje nasle-
dnje pogoje:

– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigo-
sanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vla-
gatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem 
obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis 
odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne 
osebe vlagatelja,

– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko 
prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije tega javnega razpisa.

IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, 

se bo začelo v sredo, 14. 1. 2015. Kolikor se zaradi ve-
likega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, 
se nadaljuje naslednji dan.

Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od za-
ključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po 
VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno 
popolne, v roku treh dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in za-
vrnjenih programih ter zavrženih vlogah na razpisnih 
področjih, po pooblastilu župana, s sklepi odločila direk-
torica Mestne uprave MOL, o pritožbah zoper te sklepe 
pa župan MOL.

Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki 

je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozva-

ni k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za do-
polnitev ter na način, določen v pozivu za dopolnitev 
vloge.

Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne 

bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki 
besedila tega javnega razpisa,

– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na 
osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila 
točk ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 8 dneh od uveljavitve proračuna 
MOL za leto 2015.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa 
je od dneva objave dosegljiva na spletni strani MOL: 
http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani 
vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni 
dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek 
od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljub ljana, 
glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljub ljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpi-

som dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte na naslov ozsv@Ljub ljana.si,
– po telefonu: 01/306-41-00 – izključno v času ura-

dnih ur, in sicer: ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. 
do 12. ure in od 13. do 16. ure in petek od 8. do 12. ure.

Informativni sestanek z vsemi zainteresiranimi za 
prijavo na ta javni razpis bo v petek, 19. 12. 2014, ob 
10. uri, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, 
Ljub ljana. Prosimo, da svojo udeležbo predhodno potr-
dite na zgornji elektronski naslov.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-7/2014-2 Ob-4106/14

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08 in 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13), Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/12) objavlja Mestna občina Ljub ljana (v nadaljevanju: 
MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti  

za predšolske otroke iz MOL v letu 2015
I. Predmet razpisa
Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske 

otroke iz javnih vrtcev MOL
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinanci-

ranje obogatitvenih dejavnosti, ki jih izvajajo javni vrtci 
iz MOL. To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum 
posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno. Z razpi-
som želimo omogočiti pestrejšo in raznovrstnejšo po-
nudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje 
v vrtcih.

V okviru tega razpisa so razpisane naslednje teme:
1. podnebne spremembe,
2. medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med 

otroki in starejšimi,
3. narava in biotska raznolikost,
4. zdrava prehrana (samooskrba),
5. ravnanje z odpadki,
6. voda je vir življenja – ravnanje in skrb za vodo,
7. mesto, prijazno invalidom,
8. zelena prestolnica,
9. jubileji vrtcev.
Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok 

na domu
Predmet tega sklopa javnega razpisa je sofinan-

ciranje organizacije občasnega varovanja otrok na 
domu v MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije 
v MOL. Organizacija varstva otrok je namenjena pred-
šolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL.

V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo 
občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala 
zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldan-
sko varstvo otrok v MOL.
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II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu:
Za sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske 

otroke iz javnih vrtcev MOL
Upravičeni vlagatelji prijav so javni vrtci iz Mestne 

občine Ljub ljana.
Za sklop B: Organizacija občasnega varovanja 

otrok na domu
Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so registri-

rane za opravljanje organiziranja občasnega varovanja 
otrok na domu, in so ustanovljene na podlagi enega od 
zakonov:

– Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo),

– Zakon o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, 
Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, 
št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
– razen javnih zavodov.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Vsi vlagatelji morajo za vsako posamezno vse-
binsko področje zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri 
izvedbi dejavnosti ni evidentiran v kazenski evidenci kot 
pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja 
zoper spolno nedotakljivost.

Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske 
otroke iz javnih vrtcev MOL

– vsebina vloge je v skladu z razpisanimi temami 
v predmetu tega javnega razpisa (točka I. Predmet 
razpisa);

– dejavnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2015 
in 31. 12. 2015;

– dejavnosti načrtujejo in izvajajo strokovni delavci 
vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev 
in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli 
Kurikula za vrtce;

– nosilec dejavnosti je vzgojitelj, v načrtovanje, iz-
vajanje in evalvacijo se lahko vključi:

– strokovnjak oziroma ekspert s področja dejav-
nosti, ki to izkaže z ustreznimi referencami in/ali

– nevladna organizacija, ki ima sedež v MOL;
– obogatitvene dejavnosti se za otroke izvajajo 

brezplačno. Dodatne stroške, ki so vezani na dejavno-
sti izven stavbe in igrišča vrtca, npr. vstopnine, prevozi, 
lahko plačajo tudi starši. Pri tem pa je potrebno otrokom, 
za katere starši stroškov ne morejo kriti, zagotoviti brez-
plačno udeležbo;

– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL, 
Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odseka 
za predšolsko vzgojo, ne sme presegati:

– 1.) podnebne spremembe, največ v viši-
ni 750,00 EUR,

– 2.) medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja 
med otroki in starejšimi, največ v višini 750,00 EUR,

– 3.) narava in biotska raznolikost, največ v vi-
šini 750,00 EUR,

– 4.) zdrava prehrana (samooskrba), največ v vi-
šini 750,00 EUR,

– 5.) ravnanje z odpadki, največ v viši-
ni 750,00 EUR,

– 6.) voda je vir življenja – ravnanje in skrb za 
vodo, največ v višini 750,00 EUR,

– 7.) mesto prijazno invalidom, največ v viši-
ni 750,00 EUR,

– 8.) zelena prestolnica, največ v višini 
1.000,00 EUR in

– 9.) jubileji vrtcev (10 let, 20 let, 30 let...) – eno-
ten znesek 700,00 EUR za vrtec; za jubileje enot vrtcev 
(10 let, 20 let, 30 let ...) največ 150,00 EUR na enoto 
vrtca in 1,00 EUR na otroka v tej enoti;

– posamezni vrtec kot celota (in ne posamezna 
enota vrtca) se lahko prijavi na celoten sklop sofinanci-
ranja z največ petimi vlogami, od tega:

– z največ štirimi vlogami na teme od 1. do 
8. točke I. Predmet razpisa in

– z eno vlogo za jubileje, glede na izpolnjene 
kriterije pod temo 9. točke I. Predmet razpisa;

– pri sofinanciranju jubilejev vrtcev se ne upošteva-
jo merila za izbor vlog,

– posamezni vlagatelji oddajo vse vloge v eni ovoj-
nici,

– posamezni vlagatelji lahko z istim projektom kan-
didirajo samo na en javni razpis v MOL.

Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok 
na domu

– vsebina vloge je v skladu s predmetom tega jav-
nega razpisa (točka I. Predmet razpisa),

– organizacija občasnega varovanja otrok na domu 
se izvaja med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015,

– vlagatelj mora imeti sedež v MOL,
– organizacija varovanja otrok na domu je name-

njena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL 
in varovanje otrok na domu mora biti dostopno vsem 
otrokom pod enakimi pogoji,

– članstvo v organizaciji, ki izvaja organizacijo ob-
časnega varovanja otrok na domu, ali plačilo kakršne-
gakoli prispevka za organiziranje občasnega varovanja 
otrok na domu, ne sme biti pogoj za izvedbo storitve 
naročniku,

– občasno varovanje otrok na domu se opravi na 
željo staršev ali otrokovih skrbnikov (v nadaljevanju: 
naročnik) na naročnikovem domu kot storitev,

– če je sporočilo naročnika o potrebi občasnega 
varovanja otrok na domu organizatorju občasnega va-
rovanja na domu posredovano v skladu s pogoji, pod 
katerimi organizator zagotavlja izvedbo storitve, je or-
ganizator na vsebino naročnikovega sporočila vezan, 
razen zagotovitve osebe, za katero naročnik želi, da 
opravi storitev,

– organizator občasnega varstva otrok bo moral za-
gotoviti, da so izvajalci varstva otrok polnoletne osebe, 
ki imajo najmanj srednjo izobrazbo ali osebe, ki imajo 
vsaj pet let izkušenj v vzgojno izobraževalnem delu,

– organizator varovanja otrok na domu mora za iz-
vajalce občasnega varovanja otrok na domu zagotoviti 
brezplačen tečaj o varovanju otrok (minimalno 24-urni 
tečaj),

– organizator občasnega varovanja otrok na domu 
mora imeti v času prijave na javni razpis sklenjene 
pogodbe o opravljanju občasnega varovanja otrok na 
domu z najmanj šestimi izvajalci, ki morajo biti sklenjene 
v skladu z določili Pravilnika o pogojih za občasno varo-
vanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97),

– izbrani vlagatelj, ki bo sklenil z MOL pogodbo 
o sofinanciranju organizacije občasnega varovanja otrok 
na domu, mora v roku 45 dni od dneva sklenitve pogod-
be o sofinanciranju imeti sklenjene pogodbe o opra-
vljanju občasnega varovanja otrok na domu z najmanj 
desetimi izvajalci in ves čas trajanja pogodbe o sofi-
nanciranju imeti sklenjene pogodbe z najmanj enakim 
številom izvajalcev,

– organizator občasnega varovanja otrok na domu 
ne sme imeti sklenjene pogodbe o opravljanju obča-
snega varovanja otrok na domu z osebo, ki je vpisana 
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v evidenco oseb, ki jim je bilo z odločbo prepovedano 
občasno varovanje otrok na domu,

– organizator občasnega varovanja otrok na domu 
mora zagotavljati občasno varovanje otrok na domu le 
z osebami, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obča-
snem varovanju otrok na domu, in je odgovoren za ško-
do, ki jo povzročijo izvajalci varovanja otrok na domu, 
v skladu s splošnimi pravili o odgovornosti,

– organizator mora imeti določeno kot spodnjo mejo 
trajanja posamezne storitve varovanja otrok na domu 
najmanj dve uri dnevno,

– vlagatelj mora imeti oblikovano ponudbo za iz-
vajanje občasnega varovanja otrok na domu v skladu 
z določbo 7. člena Pravilnika o pogojih za občasno 
varovanje otrok na domu (Uradni list RS, št. 41/97) in 
cenik storitev občasnega varovanja otrok na domu, ki 
ga sprejme njegov pristojni organ,

– cena storitve občasnega varovanja otrok na domu 
ne sme presegati 4,00 EUR na uro in cene iz cenika 
morajo biti fiksne za celo leto 2015,

– podatke o opravljenem varovanju otrok na domu 
se vpiše v obrazec napotnice, ki ga mora določiti orga-
nizator občasnega varovanja otrok na domu. Obrazec 
napotnice mora vsebovati naslednje podatke:

– ime, priimek in naslov naročnika,
– ime in priimek osebe, ki je opravila varovanje 

otrok na domu,
– datum in čas pričetka in zaključka varovanja 

otrok na domu in druge podatke, ki jih določi organizator 
občasnega varovanja otrok na domu.

Podatke o začetku in koncu izvajanja storitev v na-
potnico vpiše naročnik, ostale podatke pa oseba, ki 
je storitev opravila. Izpolnjeno napotnico podpišeta 
naročnik in oseba, ki je opravila storitev. Za opravljeno 
storitev organizator varovanja otrok na domu naročni-
ku na podlagi napotnice izstavi račun. Plačilo temelji 
na ceniku, ki ga je vlagatelj priložil v svoji prijavi na 
javni razpis.

– organizator mora voditi evidenco oseb, ki obča-
sno varujejo otroke na domu, v skladu z drugim odstav-
kom 24. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 
36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A 
in 40/12 – ZUJF) in tem osebam izdati izkaznico osebe, 
ki občasno varujejo otroke na domu v skladu 6. členom 
Pravilnika o pogojih za občasno varovanje otrok na 
domu (Uradni list RS, št. 41/97),

– organizator varstva in osebe, ki občasno varuje-
jo otroke na domu, so dolžne varovati zaupnost vseh 
podatkov o družini in njihovih članih, kot tudi vseh 
ostalih dejstvih in okoliščinah, ki kažejo na to, kako 
družina živi,

– organizator varovanja otrok na domu mora zago-
toviti izvedbo organizacije občasnega varovanja otrok 
na domu in izvajanje občasnega varovanja otrok na 
domu v skladu z določili tega razpisa in z veljavni-
mi predpisi s tega področja, zlasti pa z Zakonom o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedi-
lo 25/08, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 
62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF) 
in Pravilnikom o pogojih za občasno varovanje otrok na 
domu (Uradni list RS, št. 41/97),

– na razpisu bomo vlagateljem dodelili sredstva, 
sorazmerna z doseženimi točkami glede na okvirna 
sredstva.

IV. Merila za izbor vlog
Merila so naslednja:
– ustreznost vsebine;
– ustreznost in preglednost finančne konstrukcije.

Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tisti-
mi vlagatelji, ki izpolnjujejo osnovne in posebne pogoje 
za kandidiranje na javnem razpisu, izberejo prejemniki 
sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih 
meril, se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako 
posamezno razpisno področje posebej.

V. Okvirna višina sredstev
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev za dejavnosti v primeru, da se razpo-
ložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja 
rebalansa proračuna MOL za leto 2015.

Sklop A: Obogatitvene dejavnosti za predšolske 
otroke iz javnih vrtcev MOL

Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji vseh 
devetih razpisanih tem obogatitvenih dejavnosti, znaša 
70.000 EUR.

Sklop B: Organizacija občasnega varovanja otrok 
na domu

Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji or-
ganizacije občasnega varovanja otrok na domu, znaša 
40.000 EUR.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti pora-

bljena do 31. 12. 2015. Izvajanje dejavnosti se ne sme 
zaključiti pred dnem, ko pogodba o sofinanciranju začne 
veljati.

VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot 

priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do 
vključno 12. 1. 2015 (velja datum poštnega žiga).

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici in z obve-
zno navedbo razpisnega področja na ovojnici.

Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgo-
raj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Ovojnica mora biti pri Sklopu A na prednji strani 
označena z: Javni razpis 2015 – Sofinanciranje dejav-
nosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2015.

Sklop A: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Obo-
gatitvene dejavnosti za predšolske otroke iz javnih vrt-
cev MOL«

Obvezno morajo biti vse vloge vrtca (do 5 vlog) po-
slane skupaj v eni zaprti ovojnici.

Ovojnica mora biti pri Sklopu B na prednji strani 
označena z: Javni razpis 2015 – Sofinanciranje dejav-
nosti za predšolske otroke iz MOL v letu 2015.

Sklop B: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Orga-
nizacija občasnega varovanja otrok na domu«

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna vloga:

– v celoti izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je pred-
pisan za posamezno razpisno področje,

– priložena vsa obvezna dokazila in druge priloge, 
navedeni v razpisnih pogojih pod II. in III. točko tega 
besedila in v prijavnem obrazcu MOL, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,

– poslana po pošti kot priporočena pošiljka, na na-
slov, v roku in z označbami na ovojnici, kot je določeno 
v tej točki tega besedila javnega razpisa.

VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodi področna strokovna ko-

misija in ne bo javno, se bo pričelo dne 14. 1. 2015. 
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje 
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju področna strokovna komisija ugotavlja 
formalno popolnost vlog glede na opredelitev v VII. toč-
ki besedila tega javnega razpisa. V primeru nepopolno 
izpolnjenih vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumen-
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tacijo bo področna strokovna komisija v roku 8 dni od 
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 5 dni 
ustrezno dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predlogov področne strokovne komisije 
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpi-
snih področjih po pooblastilu župana MOL s sklepom 
odločila direktorica Mestne uprave MOL, o pritožbi zoper 
ta sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo tega javnega razpisa in 
razpisne dokumentacije za posamezno razpisno podro-
čje, pa ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge 
(nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu tega javnega 
razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno raz-
pisno področje,

– ki jih bo področna strokovna komisija na podlagi 
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,

– tistih vlagateljev, ki v točki prijavnega obrazca, na 
podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega 
merila, ne bodo izpolnjene.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega 
javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od dneva, ko 
se izteče rok za predložitev vlog.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija za posamezno razpisno 
področje je od dneva te objave do izteka prijavnega 
roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljub-
ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem 
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer 
med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljub ljana, 
Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek 
za predšolsko vzgojo (1. nadstropje), Resljeva 18, Ljub-
ljana, soba 108.

XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo 

zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan od 8.30 
do 11.30 oziroma e-pošti, in sicer pri Violeti Logar: 
tel. 306-40-18, e-pošta: violeta.logar@Ljub ljana.si.

Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnej-
ša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije 
bo v petek, 12. 12. 2014 ob 8.30 v vrtcu Ledina, Ču-
farjeva 14, Ljub ljana. Prosimo vas, da svojo udelež-
bo predhodno in obvezno potrdite na zgornji elektron-
ski naslov.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 039-7/2014-2 Ob-4107/14

Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu 
v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pra-
vilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladin-
skem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS 0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) 
in Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja 
Mestna občina Ljub ljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni 
trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje projektov za leto 2015  

in programov za obdobje od 2015 do 2017  
na področju mladinskega sektorja  

v Mestni občini Ljub ljana
Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in 

projektov na področju mladinskega sektorja, ki jih iz-
vajajo mladinske nepridobitne organizacije. Razpis je 
namenjen programom in projektom mladinskih aktivno-
sti, mreženja nepridobitnih organizacij in sekundarnih 
preventivnih programov za mlade v MOL.

Cilj razpisa je mladim na območju Mestne občine 
Ljub ljana omogočiti kvalitetno, raznoliko, ustvarjalno in 
varno preživljanje prostega časa. Razpis se nanaša na 
vse ciljne skupine mladih, posebej mlade z manj prilo-
žnostmi v družbi, usmerjen pa je k temu, da mladim na 
različnih področjih odpre možnosti njihovega avtono-
mnega, ustvarjalnega in celovitega razvoja. Cilj razpisa 
je tudi povezovanje mladinskih nepridobitnih organizacij 
z namenom spodbujanja njihovega strokovnega sode-
lovanja in dviga informiranosti mladih. Z okvirno 100 
podprtimi programi in projekti bomo v letu 2015 dosegli 
najmanj 30.000 otrok in mladih ter njihovih družin v Me-
stni občini Ljub ljana. Cilj Mestne občine Ljub ljana je 
povečanje deleža mladih, ki sodelujejo v eni izmed oblik 
neformalnega učenja.

Mladinske aktivnosti skladno s tem razpisom so ti-
ste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenje-
ne mladim na območju Mestne občine Ljub ljana. Izvajajo 
se po metodah organiziranega neformalnega učenja in 
se nanašajo na naslednja področja:

– Usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– Skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– Dostop mladih do trga delovne sile in razvoj pod-

jetnosti,
– Zdrav in aktiven način življenja,
– Dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje 

njihove ustvarjalnosti,
– Mobilnost mladih in mednarodno povezovanje.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaklju-

čena celota aktivnosti na področju mladinskega sek-
torja, ki potekajo skozi večji del leta in zahtevajo glede 
trajnega in kontinuiranega zagotavljanja določenih po-
treb mladih večletno sofinanciranje. Njegovo vsebino 
in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega 
v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih 
prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v obdobju 
2015–2017.

Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, 
zasnovi in obsegu zaključena celota, njeno vsebino in 
celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijaviteljevega 
v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih 
prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2015.

Mladinske nepridobitne organizacije so tiste, ki de-
lujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po 
enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu 
o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti 
študentov in drugo.

Mladi v Ljub ljani so mladostniki in mlade odrasle 
osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. 
leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se za-
držujejo na območju Mestne občine Ljub ljana.

Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena 
oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se 
mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo 
v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k ra-
zvoju skupnosti.
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Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa 
prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 4 
sklopov:

1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti:
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske 

aktivnosti, ki se izvajajo v obliki enoletnih projektov ali 
triletnih programov in so namenjene mladim, ki se izo-
bražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju 
Mestne občine Ljub ljana. Temeljijo na mladinskem delu.

1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti:
Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladin-

ske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljub ljane z njiho-
vimi vrstniki iz drugih držav. Izvajajo se v obliki enkratnih 
projektov in temeljijo na mladinskem delu.

1.3. Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih 
organizacij v MOL:

Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij 
v MOL je njihovo povezovanje na enem od treh vsebin-
skih razpisanih področij:

a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
c) preventivno ulično delo z mladimi.
1.4. Sklop D: sekundarni preventivni programi za 

mlade v MOL:
Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL 

so tisti programi, ki so namenjeni socialno ogroženim 
otrokom in mladim med 6. in 18. letom starosti v nji-
hovem domačem okolju. Izvajajo jih Centri za socialno 
delo v Ljub ljani.

II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Prijavitelji lahko kandidirajo z istim programom ali 
projektom le na enega od razpisanih področij.

Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 
za kandidiranje na javnem razpisu:

Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
– so ustanovljene na podlagi enega izmed zako-

nov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno 
z opredelitvijo v I. točki razpisa;

– so registrirani na območju Mestne občine Ljub-
ljana;

– zagotavljajo, da bo najmanj 90 % udeležencev pri 
programih in projektih med 15. in dopolnjenim 29. letom, 
z izjemo sklopa D, kjer mora biti najmanj 90 % udeležen-
cev med 6. in 18. letom starosti (obvezna izjava);

– so, kolikor so bili pogodbeni partner Mestne obči-
ne Ljub ljana, v letu 2014 izpolnili vse pogodbene obve-
znosti (obvezna izjava);

– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi 
programa ali projekta ni evidentiran v kazenski eviden-
ci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava);

– zagotavljajo, da bodo projekti v celoti izvedeni 
v letu 2015, programi pa v obdobju od 2015 do 2017 
(obvezna izjava);

– projekt/program je lahko sofinanciran le preko 
enega javnega razpisa Mestne občine Ljub ljana isto-
časno.

III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 

za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A:
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Ura-

da za mladino MOL za leto 2015 ne sme presegati 
6.000 EUR v okviru posamezne vloge in hkrati ne več 
kot 50 % celotne vrednosti projekta ali programa;

– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za ude-
ležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek 
simboličen, če lahko to prijavitelji argumentirano ob-
razložijo;

– posamezni prijavitelj se lahko prijavi z največ tre-
mi vsebinsko različnimi projekti ali programi, v naspro-
tnem primeru bodo upoštevane prve tri odprte vloge na 
odpiranju;

– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum 
o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je se-
stavni del razpisne dokumentacije).

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B:

– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Ura-
da za mladino MOL za leto 2015 ne sme presegati 
2.000,00 EUR za posamezen projekt in hkrati ne več 
kot 50 % od celotne vrednosti projekta;

– sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za ude-
ležence oziroma je njihov prispevek lahko izjemoma 
simboličen, če lahko to prijavitelji argumentirano ob-
razložijo;

– prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje nasle-
dnjih stroškov v okviru ene vloge:

a) mednarodna mladinska aktivnost, ki se izvaja 
izven območja Republike Slovenije:

– potni stroški za mlade iz Ljub ljane do mesta 
izvedbe in nazaj,

– kotizacija za sodelovanje mladih iz Ljub ljane 
v mladinski mednarodni aktivnosti;

b) mednarodna mladinska aktivnost, ki se izvaja na 
območju Republike Slovenije:

– stroški bivanja za mlade za čas izvedbe mladin-
ske mednarodne aktivnosti,

– stroški prehrane za mlade za čas izvedbe mla-
dinske mednarodne aktivnosti;

– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti vabilo na 
mednarodno mladinsko aktivnost;

– mednarodna mladinska aktivnost mora biti izve-
dena med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015;

– posamezen prijavitelji se lahko prijavi na ta sklop 
sofinanciranja z največ dvema vsebinsko različnima pro-
jektoma, v nasprotnem primeru bosta upoštevani prvi 
dve odprti vlogi na odpiranju.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop C:

– prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovlje-
ne na podlagi Zakona o društvih ali Zakona o zavodih, 
ki pa ne izvajajo javne službe;

– prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno vlogo 
na eno izmed naslednjih vsebinskih področij mreženja:

a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
c) preventivno ulično delo z mladimi,
(v nasprotnem primeru bo upoštevana prva odprta 

vloga pri odpiranju);
– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladin-

ske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju;
– v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več 

kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja;
– članice mreže so lahko društva, zavodi, javni za-

vodi, fundacije, ustanove;
– prijavitelji lahko zaprosijo za največ 70 % celotne 

vrednosti projekta ali programa;
– sodelovanje v projektu ali programu je brezplačno 

za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispe-
vek simboličen, če lahko to prijavitelji argumentirano 
obrazložijo;

– vse organizacije, članice mreže, morajo biti regi-
strirane na območju MOL;

– obvezna priloga k prijavi je dogovor o sodelo-
vanju med članicami mreže na izbranem vsebinskem 
področju.
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Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop D:

– prijavitelji so lahko Centri za socialno delo, ki 
delujejo v Mestni občini Ljub ljana in so ustanovljeni po 
Zakonu o zavodih;

– prijavitelji lahko zaprosijo za največ 50 % celotne 
vrednosti projekta;

– sodelovanje v projektu ali programu je brezplačno 
za udeležence;

– posamezni prijavitelj se lahko na ta sklop sofinan-
ciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru 
bo pri odpiranju upoštevana prva vloga;

– prijavitelji zagotavljajo supervizijo za izvajalce 
projekta (obvezna izjava);

– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum 
o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je se-
stavni del razpisne dokumentacije).

V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja ka-
terega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev 
za kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od sofi-
nanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih 
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva prejetja sredstev do dneva vračila.

IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne 

pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo 
ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji 
lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo sku-
paj največ 72 točk. Ocena 0 točk pri posameznem me-
rilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje 
meril za sofinancirane projekta. lahko pri ocenjevanju iz-
polnjevanja meril pridobijo skupaj največ 72 točk. Ocena 
0 točk pri posameznem merilu pomeni izključevalni krite-
rij oziroma neizpolnjevanje meril za sofinanciranje pro-
jekta lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo 
skupaj največ 72 točk. Ocena 0 točk pri posameznem 
merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjeva-
nje meril za sofinanciranje projekta.

Merila za izbor vlog so naslednja:

Vsebina projekta/programa:

1. ustreznost strokovne usposobljenosti izvajalcev aktivnosti (izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem delu 
z mladimi)
0 točk Noben od izvajalcev ni strokovno usposobljen za njegovo vlogo 
2 točki Nekaj izvajalcev je usposobljenih za njihovo vlogo
4 točke Večina izvajalcev je usposobljenih za njihovo vlogo
5 točk Vsi izvajalci so popolnoma usposobljeni za njihovo vlogo

2. stopnja aktivne udeležbe mladih v projektu/programu
0 točk Aktivna udeležba mladih v projektu/programu ni predvidena 
2 točki Aktivna udeležba mladih je predvideno le v nekaterih fazah projekta/programa
4 točke Aktivna udeležba mladih je predvideno v večini faz projekta/programa
5 točk Aktivna udeležba mladih je predvideno v vseh fazah projekta/programa

3. skladnost ciljev projekta/programa s cilji 1. točke razpisa
0 točk Noben od ciljev programa/projekta ni v skladu s cilji razpisa
3 točke Del ciljev programa/projekta je v skladu s cilji razpisa
7 točk Večina ciljev programa/projekta je v skladu s cilji razpisa
10 točk Vsi cilji programa/projekta so v skladu s cilji razpisa

4. ustreznost metod dela projekta/programa glede na doseganje predvidenih ciljev 
0 točk Nobena metoda ne zagotavlja doseganja zastavljenih ciljev 
2 točki Nekaj metod zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev
4 točke Večina metod zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev
5 točk Vse metode zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev
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5. ustreznost metod dela programa/projekta glede vključevanja predvidene ciljne skupine (starost, izobrazbena struk-
tura, socialni status itd.)
0 točk Nobena metoda ne zagotavlja doseganja zastavljenih ciljev 
2 točki Nekaj metod zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev
4 točke Večina metod zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev
5 točk Vse metode zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev

6. ustreznost načina evalvacije projekta/programa ter ustreznost kazalcev uspešnosti projekta 
0 točk Neustrezen način evalvacije ali neustreznost kazalcev
2 točki Deloma ustrezna metoda evalvacije ali deloma ustrezi kazalci
3 točke Izbrana metoda evalvacije je ustrezna oziroma postavljeni kazalci so ustrezni 
5 točk Izbrana metoda evalvacije in kazalci so zelo ustrezni

7. stopnja sodelovanja prostovoljcev v projektu/programu
0 točk Sodelovanje prostovoljcev v aktivnostih ni predvideno 
2 točki Sodelovanje prostovoljcev je predvideno le v nekaterih fazah projekta/programa 
4 točke Sodelovanje prostovoljcev je predvideno v večini faz projekta/programa
5 točk Sodelovanje prostovoljcev je predvideno v vseh fazah projekta/programa 

8. vpliv projekta/programa na lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami
0 točk Projekt/program nima vpliva na lokalno skupnost in se ne povezuje z nobeno sorodno organizacijo
3 točke Projekt/program je pretežno namenjen članom organizacije in se slabo povezuje z lokalno 

skupnostjo ter s sorodnimi organizacijami
5 točk Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo ustrezno vključevanje v lokalno okolje in 

povezovanje s sorodnimi organizacijami
7 točk Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo odlično vključevanje v lokalno okolje in odlično 

povezovanje s sorodnimi organizacijami 

Finančna konstrukcija:

9. realnost ocenjene celotne vrednosti projekta/programa 
0 točk Celotna vrednost projekta/programa je neustrezna in neuravnotežena 
2 točki Celotna vrednost projekta/programa je delno ustrezna in uravnotežena
7 točk Celotna vrednost projekta/programa je v večjem delu ustrezna in uravnotežena
10 točk Celotna vrednost projekta/programa je povsem uravnotežena in ustrezna

10. usklajenost vsebinskega in finančnega dela projekta/programa
0 točk Manjši delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške aktivnosti 
4 točke Večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške aktivnosti 
5 točk Vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške 

11. finančna dostopnost aktivnosti za udeležence projekta/programa
0 točk Udeleženci morajo prispevati povprečno 9 € ali več na dan oziroma prispevek udeležencev ne 

glede na vsoto ni utemeljen
3 točke Udeleženci morajo prispevati povprečno med 3,01 in 8.99 € na dan, njihov prispevek pa je 

utemeljen
5 točk Udeleženci morajo prispevati povprečno med 1,01 in 3 € na dan, njihov prispevek pa je utemeljen
7 točk Udeleženci morajo prispevati povprečno do 1 € na dan, njihov prispevek pa je utemeljen
10 točk Vse aktivnosti so brezplačne za vse udeležence

Uporaba meril:
1. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (enoletni 

projekti)
Sklop B: Mednarodne mladinske aktivnosti in
Sklop D: Sekundarni preventivni programi za mlade 

v MOL
Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo pridobili 

najmanj 54 točk v okviru meril in tisti, ki bodo glede na 
razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena javnemu 
razpisu, uvrščeni dovolj visoko.



Stran 2680 / Št. 87 / 5. 12. 2014 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in 
se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:

Št. zbranih 
točk

Predviden odstotek sofinanciranja  
od višine sredstev, ki jih prijavitelj 

pričakuje s strani Urada za mladino*
54-63 50
64-68 80
69-72 100

2. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (triletni 
programi)

Sofinancirani so lahko le programi, ki bodo prido-
bili najmanj 69 točk v okviru meril, sofinanciranje pa 
bo predvidoma doseglo višino, ki jo prijavitelj pričakuje 
s strani Urada za mladino MOL.

Če bo področna strokovna komisija za izbor projek-
tov in/ali programov ugotovila, da vloga, prijavljena za 
večletno obdobje ne ustreza pogojem za sofinanciranje 
v obdobju od leta 2015 do 2017, jo bo v nadaljevanju 
obravnavala kot projekt, ki kandidira za sofinanciranje 
v letu 2015.

3. Sklop C: Mreženje mladinskih nepridobitnih or-
ganizacij v MOL

Sofinancirani so lahko le programi, ki bodo prido-
bili najmanj 66 točk v okviru meril, sofinanciranje pa 
bo predvidoma doseglo višino, ki jo prijavitelj pričakuje 
s strani Urada za mladino MOL.

Na vsakem vsebinskem področju mreženja bo v so-
financiranje izbran največ 1 projekt.

V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena 

realizaciji projektov in/ali programov za leto 2015 zna-
ša 421.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje 
triletnih programov za leti 2016 in 2017 bo odvisna od 
dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, 
od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za 
financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2016 
in 2017, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega pro-
grama v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne 
komisije glede programskega načrta za posamezno pro-
računsko leto.

MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proraču-
na MOL za leto 2015.

VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2015 morajo biti pora-

bljena v letu 2015 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim 
prijaviteljem sklenila večletno pogodbo za obdobje od 
2015 do 2017. Z izbranimi izvajalci triletnih programov 
bo MOL po letu 2015 za vsako nadaljnje leto sklenila 
dodatek k pogodbi.

VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih projektov/programov so upra-

vičeni, če:
– so s projektom/programom neposredno povezani, 

so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so 
v skladu s cilji projekta/programa;

– so opredeljeni v prijavi prijavitelja;
– dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila 

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

spodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti 
cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti;

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

– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih 
listinah;

– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
– morajo biti prepoznavni in preverljivi;
– niso in ne bodo financirani s strani drugih sofinan-

cerjev projekta ali programa.
V zvezi z izvajanjem projektov so upravičeni na-

slednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt/program;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno iz-

vedbo projekta/programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pi-

sarniške opreme itd.);
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, 

popravila itd.);
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja 

osnovne dejavnosti prijavitelja;
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni 

razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelji morajo vloge oddati izključno po pošti 

kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana, in sicer najkasneje 
do vključno 12. 1. 2015 (velja datum poštnega žiga).

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati 
naslednje pogoje:

– izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za 
posamezno razpisno področje,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlo-
gi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno 
razpisno področje,

– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki 
tega besedila razpisa.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici in z obvezno navedbo »ne odpiraj – vloga« in 
navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojni-
ce. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov prijavitelja.

V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti 
vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi 
oznakami:

Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska 
aktivnost«

Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladin-
ska aktivnost«

Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih 
organizacij«

Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni preventiv-
ni program za mlade«

IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in 

ne bo javno, se bo pričelo 14. 1. 2015. Kolikor se zaradi 
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti 
dan, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju ugotavlja področna komisija formalno 
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zah-
tevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog 
s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije 
v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvale, da 
vlogo v roku 5 dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih podro-
čjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica 
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
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Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v VIII. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva 

besedilo razpisa za posamezno razpisno področje ter 
ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepo-
polne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih 

in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa za 
posamezno razpisno področje;

– ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, po-
trebnih za sofinanciranje,

– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje 
ocenila kot neustrezne;

– ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere 
se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo 
izpolnjene;

– ki bodo v procesu ocenjevanja pri kateremkoli od 
izključujočih meril prejele 0 točk.

MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v roku do 90 dni od dne izteka 
roka za predložitev vlog.

XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za 
vsako razpisno področje je od dneva te objave do iz-
teka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: 
http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom do-

bijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. 
do 12. ure ali e-pošti: tel. 01/306-48-91, 01/306-48-92, 
e-pošta: mladina@Ljub ljana.si.

Javne inštrukcije za vse zainteresirane glede kan-
didiranja na razpisu bodo potekale 16. 12. 2014, ob 
11.30, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, 
Ljub ljana.

Mestna občina Ljub ljana
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Št. 47803-116/2013 Ob-4084/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana (v na-
daljevanju: upravljavec) na podlagi 21. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
– ZDU-1G in 50/14)) in 30. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 
objavlja

tretjo javno dražbo
za prodajo nepremičnine

Naziv in sedež upravljavca in organizatorja javne 
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastruktu-
ro, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana.

Predmet javne dražbe:
1.) Nepremičnina parc. št. 1676/223, parc. 

št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 
in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, v naravi 
objekt opuščenega mejnega prehoda Učja s pripa-
dajočim zemljiščem, na naslovu Žaga 157, Srpenica, 
v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS 
za ceste.

2.) Nepremičnina parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, 
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec, 
v naravi objekt opuščenega mejnega prehoda Predel 
s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Strmec na Pre-
delu 29, Log pod Mangartom, v lasti Republike Slovenije 
in upravljanju Direkcije RS za ceste.

Izklicna cena:
1.) Izklicna cena za nepremičnino parc. 

št. 1676/223, parc. št. 1676/169, parc. št. 1676/171, 
parc. št. 1676/220 in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – 
Žaga, znaša 37.570,00 EUR.

2.) Izklicna cena za nepremičnino parc. št. 312/4, 
parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 
2205 – Strmec, znaša 148.763,00 EUR.

Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja 
je 500,00 EUR.

Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupni-
no v roku 30 dni od datuma izstavitve računa, ki ga bo 
Direkcija RS za ceste izstavila po sklenitvi pogodbe, in 
sicer na račun številka 01100-6300109972, s sklicno 
številko, navedeno na računu. Plačilo kupnine v roku 
30 dni, je bistvena sestavina pogodbe.

Varščina: dražitelji morajo vplačati varščino v višini 
10 % od izklicne cene nepremičnine, kar znaša:

1.) Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc. 
št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 
in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, v višini 
3.757,00 EUR.

2.) Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, 
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec, 
v višini 14.876,30 EUR.

Dražitelji morajo vplačati varščino na številko raču-
na 01100-6300109972 in s sklicno številko na 18 2431 
796800.

Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupni-
no, ostalim dražiteljem pa bo brez obresti vrnjena v roku 
30 dni po opravljeni javni dražbi.

Upravljavec zadrži varščino, če dražitelj:
– ne pristopi k javni dražbi,
– ne sklene kupoprodajne pogodbe ali ne plača 

kupnine.
Kraj in čas javne dražbe:
Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za infra-

strukturo, Direkciji RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 
Ljub ljana, v sobi 320.

Javna dražba bo potekala dne 23. 12. 2014:
1. Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc. 

št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in 
parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga, s pričetkom ob 
10. uri.

2. Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, 
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec, 
s pričetkom ob 11. uri.

Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled nepre-
mičnine:

Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o ne-
premičnini, ki je predmet javne dražbe, vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro na Ministrstvu za infrastrukturo, Direk-
ciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub ljana 
po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18. Ogled 
nepremičnine, ki je predmet javne dražbe, je mogoč 
po predhodnem dogovoru na tel. 01/478-80-18.

Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republi-
ke Slovenije postanejo lastniki nepremičnin v Republiki 
Sloveniji.

– Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili 
priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapeča-
teni pisemski ovojnici na Ministrstvo za infrastrukturo, 
Direkcijo RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljub ljana 
v vložišče soba 21/1, in sicer najkasneje do dne 22. 12. 
2014 do 10. ure. Na pisemski ovojnici mora biti obvezno 
navedeno:

1. Za nepremičnino parc. št. 1676/223, parc. 
št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 
in parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga: javna draž-
ba za prodajo nepremičnine parc. št. 1676/223, parc. 
št. 1676/169, parc. št. 1676/171, parc. št. 1676/220 in 
parc. št. 2042/2, vse k.o. 2212 – Žaga – številka zadeve 
47803-116/2013 – Ne odpiraj.

2. Za nepremičnino parc. št. 312/4, parc. št. 313/5, 
parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 2205 – Strmec: 
javna dražba za prodajo nepremičnine parc. št. 312/4, 
parc. št. 313/5, parc. št. 313/6 in parc. št. 313/8, vse k.o. 
2205 – Strmec – številka zadeve 47805-14/2014 – Ne 
odpiraj.

– Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora 
vsebovati naslednja dokazila:

– firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma 
naslov dražitelja;

– kopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma 
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme 
biti starejši od 30 dni;

– kontaktna številka dražitelja;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj dr-

žavljan oziroma tuja pravna oseba oziroma samostojni 
podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga 
izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne in-

Javne dražbe



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 87 / 5. 12. 2014 / Stran 2683 

stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
dražitelje. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti, 
pa mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, 
s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo iz-
javlja, da ima plačane davke in prispevke);

– potrdilo, da dražitelj nima blokiranega TRR (ve-
lja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike 
posameznike – tuja pravna oseba oziroma samostojni 
podjetnik posameznik mora predložiti potrdilo, ki ga 
izdajo institucije v dražiteljevi državi, enakovredne in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
pravne osebe oziroma samostojne podjetnike posame-
znike. Če takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa 
mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s ka-
tero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, 
da nima blokiranega TRR);

– pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, če dra-
žitelj za zastopanje na javni dražbi pooblasti drugo ose-
bo ali če predstavnik pravne osebe, ki sodeluje na javni 
dražbi, ni hkrati zakoniti zastopnik pravne osebe;

– originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo 
številke računa za primer vračila varščine.

Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te toč-
ke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, 
izločeni iz postopka.

Drugi pogoji prodaje nepremičnine:
– Davke (davek na promet nepremičnin oziroma 

davek na dodano vrednost), stroške vknjižbe lastninske 
pravice, stroške notarske overitve ter vse morebitne 
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pogodbo, plača 
kupec.

– Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-ku-
pljeno«.

– Kupec bo dolžan po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe v dogovorjenem roku odstraniti nadstrešnico 
objekta opuščenega mejnega prehoda. Strošek odstra-
nitve nadstrešnega dela je bil upoštevan pri določitvi 
kupnine.

– Uspeli dražitelj je dolžan v roku 15 dni po opra-
vljeni javni dražbi skleniti z upravljavcem kupoprodajno 
pogodbo. Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene v nave-
denem roku, lahko upravljavec podaljša rok za sklenitev 
pogodbe največ za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. 
Če uspeli dražitelj pogodbe ne sklene niti v podaljšanem 
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.

Opozorilo:
Ta objava ne zavezuje upravljavca k sklenitvi kupo-

prodajne pogodbe. Vlada Republike Slovenije ali Stalna 
komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvar-
nega premoženja Direkcije Republike Slovenije za ceste 
lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti 
postopek brez obrazložitve in brez odškodninske od-
govornosti, upravljavec pa je dolžan dražiteljem v roku 
30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka vrniti vpla-
čane varščine brez obresti ter povrniti morebitne druge 
izkazane stroške.

Ministrstvo za infrastrukturo,  
Direkcija RS za ceste

Št. 478-292/2014-8 Ob-4118/14

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Voj-
kova cesta 55, 1000 Ljub ljana, skladno z 21. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 30. členom Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) objavlja
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javno dražbo
za prodajo motornih vozil

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova 
cesta 55, 1000 Ljub ljana.

Javno dražbo vodi pristojna komisija.
2. Predmet prodaje, izklicna cena, najnižji znesek 

višanja in višina varščine
2.1 Osebna vozila

Sklop št. 1

Dražbena 
št.

Zap. 
št. SV Vrsta in tip vozila Številka šasije Letnik 

izdelave

Izklicna 
cena

za sklop 
(evri)

Najnižji 
znesek
višanja
(evri)

Višina 
varščine

(evri)

1

017 AUDI 80 S2 WAUZZZ8CZSA053451 1994

1850 100 200

022 FIAT BRAVO 1.4 SX ZFA18200004475225 1997

024 FIAT BRAVA 1.4 SX ZFA18200004440583 1997

032 FIAT PANDA 
TREEKING / 4x4 ZFA141A0001197209 1995

056 SUBARU LEGACY 2.0 
GL4WD JF1BF5DL0EJ057919 1993

085 SEAT ALHAMBRA 1.9 VSSZZZ7MZVV508560 1997

Sklop št. 2

Dražbena 
št.

Zap. 
št. SV Vrsta in tip vozila Številka šasije Letnik 

izdelave

Izklicna 
cena

za sklop 
(evri)

Najnižji 
znesek
višanja
(evri)

Višina 
varščine

(evri)

2

063 VW GOLF 1.8 CL WVWZZZ1HZSW477508 1995

2650 100 300

074 VW GOLF 1.6 CL WVWZZZ1HZTW172515 1995

077 VW GOLF 1.8 CL WVWZZZ1HZTW111070 1995

078 VW GOLF 1.8 CL WVWZZZ1HZTW112361 1995

079 VW GOLF 1.8 CL WVWZZZ1HZTW212018 1995

080 VW GOLF 1.8 GL WVWZZZ1HZTW042032 1995

083 VW GOLF 16V GTI WVWZZZ1HZSW144681 1994

272 VW GOLF 1.4 CL WVWZZZ1HZTW043398 1995

274 VW GOLF 1.4 CL WVWZZZ1HZTW043553 1995

276 VW GOLF 1.4 CL WVWZZZ1HZTW433201 1996

277 VW GOLF 1.4 CL WVWZZZ1HZVW206469 1996

278 VW GOLF 1.4 CL WVWZZZ1HZTW043081 1995

282 VW POLO 1,0 WVWZZZ6NZXY432357 1999

293 VW GOLF 1.4 CL WVWZZZ1HZTW043228 1995

294 VW CARAVELLE 
SINCRO WV2ZZZ70ZVH013779 1996
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Sklop št. 3

Dražbena 
št.

Zap. 
št. SV Vrsta in tip vozila Številka šasije Letnik 

izdelave

Izklicna 
cena

za sklop 
(evri)

Najnižji 
znesek
višanja
(evri)

Višina 
varščine

(evri)

3

271 RENAULT CLIO 1.2 VF1BB0A0F19095268 1998

1400 100 150

273 RENAULT MEGANE 
1.6 VF1BA0B0525204208 2001

279 RENAULT EKSPRES VF1F40RP514068789 1996

284 RENAULT TRAFIC T2 
BF VF1T2WF0514141042 1995

295 RENAULT MEGANE VF1BA0B0525204417 2001

039 RENAULT R5 
CAMPUS VF1B4010510640335 1993

049 RENAULT R5 / FIVE VF1B4070512127522 1994

050 RENAULT R5 / FIVE VF1B4070514636122 1996

Osebna vozila se prodajajo po sklopih. Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo tudi za več sklopov.

2.2 Terenska vozila

Dražbena 
št.

Zap. 
št. SV Vrsta in tip vozila Številka šasije Letnik 

izdelave

Izklicna 
cena
(evri)

Najnižji 
znesek
višanja
(evri)

Višina 
varščine

(evri)

4 93 LAND ROVER DISCOVERY 
S +motor 4.2 SALLJGML8HA010726 1997 350 20 50

5 98 LAND ROVER DISCOVERY 
TDI + al. naprava SALLJGMF8VA741369 1997 500 20 100

6 115 STEYR-DAIMLER-PUCH 250 
GD VAG46033817906411 1990 800 50 100

7 118 STEYR-DAIMLER-PUCH 300 
GD G VAG46033317903364 1986 1000 50 200

8 123 STEYR-DAIMLER-PUCH 300 
GD 6 VAG46033317903392 1986 400 20 50

9 140 STEYR-PUCH PINZGAUER 
710 M 5755332 1976 300 20 50

10 158 STEYR-PUCH PINZGAUER 
401 5761316 1983 250 20 50

11 285 STEYR-DAIMLER-PUCH 300 
GD 6 WDB46033317075583 1991 300 20 50

12 286 STEYR-DAIMLER-PUCH 230 
GE VAG46121717907817 1992 150 20 30

13 287 STEYR-DAIMLER-PUCH 230 
GE, brez motorja VAG46121717907920 1992 200 20 30

14 288 STEYR-DAIMLER-PUCH 230 
GE VAG46121717907832 1992 500 20 100

15 289 STEYR-DAIMLER-PUCH 300 
GE VAG46322717907565 1991 1500 100 200

Terenska vozila se prodajajo posamezno. Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo tudi za več vozil.
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2.3 Tovorna vozila

Dražbena 
št.

Zap. 
št. SV Vrsta in tip vozila Številka šasije Letnik 

izdelave

Izklicna 
cena
(evri)

Najnižji 
znesek
višanja
(evri)

Višina 
varščine

(evri)

16 163 TAM 80 T5 00000000860001805 1986 250 20 50

17 164 TAM 80 T5 B 860004139 1986 250 20 50

18 166 TAM 80 T5 D 870006672 1987 250 20 50

19 167 TAM 80 T5 B 840009576 1984 400 20 50

20 169 TAM 80 T50 E 900005124 1990 250 20 50

21 186 TAM 110 T7 BV 4x4 770003875 1977 600 50 100

22 190 TAM 110 T7 BV 4x4 770005653 1977 700 50 100

23 191 TAM 110 T7 BV 4x4 790001133 1977 400 20 50

24 194 TAM 110 T7 BV 4x4 780003424 1978 700 50 100

25 199 TAM 110 T7 BV 4x4 800001795 1980 600 50 100

26 203 TAM 110 T7 BV 4x4 760004509 1976 700 50 100

27 244 TAM 5500 DVABH 740004217 1974 900 50 200

28 245 TAM 5500 DVACV 730006785 1973 1000 50 200

29 248 FAP 1314 SV / A 54268 1975 800 50 100

30 251 TAM 5000 740005194 1974 1000 50 200

31 252 TAM 5000 / D 00000000720004787 1972 700 50 100

32 254 TAM 5000 / D 730006113 1973 1000 50 200

33 258 FAP 1921 / BT 106182 1985 1000 50 200

34 259 FAP 1921 / BT 106189 1985 800 50 100
Tovorna vozila se prodajajo posamezno. Posamezni ponudnik lahko odda ponudbo tudi za več vozil.

Večina vozil je primerna za rezervne dele.
Seznam motornih vozil s splošnim stanjem, njiho-

ve fotografije in zemljevid so objavljeni na spletni strani 
http://www.mo.gov.si/javne_objave/ravnanje_s_premič-
nim_premoženjem/javne_drazbe/.

3. Ogled predmetov prodaje: ogled bo mogoč 
v skladiščnih prostorih vojašnice Slovenske vojske Celje 
Bežigrad (izvoz Celje vzhod) 17. in 18. decembra 2014 
od 10. do 14. ure po predhodnem dogovoru z osebo 
za stike Nikolajem Ciglerjem ali Milanom Toplerjem, 
tel. 051/663-289, vsaj en dan vnaprej.

4. Višina varščine
Ponudniki morajo pred datumom javne dražbe pla-

čati varščino v višini, kot je navedena v tabeli druge toč-
ke objave, na transakcijski račun Ministrstva za obram-
bo, št. 01100-6370191114, sklic 00 201000-08012015, 
koda namena: GOVT in namen plačila: varščina za 
dražbeno št. … (navedite dražbeno št.).

Z vplačilom varščine se ponudnik obveže, da bo 
pristopil k javni dražbi, in sprejme razpisne pogoje jav-
ne dražbe.

Vplačana varščina se bo uspešnemu dražitelju šte-
la v kupnino ali bo zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, 
ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena 
v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.

Varščina ponudnikov, ki bodo vplačali varščino in ne 
bodo pristopili k javni dražbi, se zadrži.

Če uspešni dražitelj ne plača kupnine, se varščina 
prav tako zadrži.

5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z naj-
ugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po končani javni 
dražbi.
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1. Če je dražitelj samo eden, je predmet prodaje 
prodan za izklicno ceno.

2. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
3. Če sta dražitelja dva ali jih je več, ki dražijo 

najvišjo ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne 
zviša cene.

9. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala v četrtek, 8. januar-

ja 2015, v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova 
cesta 55a (avditorij), 1000 Ljub ljana, in sicer:

– za 2.1 in 2.2, z začetkom ob 9. uri,
– za 2.3, z začetkom ob 12. uri.
10. Ustavitev postopka
Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla po-

stopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo 
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne 
dokumentacije.

11. Dodatne informacije o predmetu prodaje in javni 
dražbi

Za več informacij o predmetu prodaje lahko pokli-
čete od 8. do 12. decembra 2014 od 10. do 13. ure na 
tel. 051/663-289.

Za dodatne informacije o javni dražbi lahko intere-
senti pišejo na elektronski naslov: janka.pavsek.ban-
tan@mors.si ali joze.gorsic@mors.si

Ministrstvo za obrambo

 Ob-4129/14

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, 
Ljub ljana, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub ljana, na pod-
lagi 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, 
št. 6/11), prve alineje prvega odstavka 20. člena, tre-
tjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in 
30.–34. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) razpisuje

elektronsko javno dražbo, št. 2-2014
za prodajo poslovnih prostorov  

v Zelenem gaju na Brdu v Ljub ljani
I. Predmet prodaje in izklicna cena:
1. Poslovni prostor s komercialno oznako 

LBR5FL04 v pritličju poslovno – stanovanjske stavbe 
z naslovom Ljub ljana, Ulica Angele Vode 7, v izme-
ri 38,4 m2, k. o. Vič (1723) – identifikator: 1723-9927-53. 
Vrednost: 48.100,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti s komercialnima 
oznakama 133 in 134 v 1. etaži (podzemni garaži), 
v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič (1723) – identifika-
torja: 1723-9926-128 in 1723-9926-129. Vrednost: 
18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2, 
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1392/42-0. Vrednost: 
2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 1. skupaj 
znaša 83.570,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

2. Poslovni prostor z oznako LBR5FL05 v pritličju 
poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ulica An-
gele Vode 7, v izmeri 73,0 m2, k.o. Vič (1723) – identi-
fikator: 1723-9927-54. Vrednost: 79.000,00 EUR, brez 
22 % DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti 193 in 194 v 1. etaži 
(podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič 
(1723) – identifikator: 1723-9926-179 in 1723-9926-180. 
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

6. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega 

računa prodajalca najpozneje v roku 15 dni po izstavitvi 
računa.

Na podlagi pete točke 5. člena Zakona o davku 
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) cena 
ne vključuje DDV-ja.

Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bi-
stvena sestavina pravnega posla.

7. Sodelovanje na javni dražbi in njeni pogoji (način, 
mesto in rok oddaje vseh zahtevanih dokumentov)

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 
osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki premičnin.

Na javni dražbi lahko sodelujejo tisti, ki bodo do 
roka, ki je naveden v tej točki, priložili naslednje doku-
mente:

– potrdilo o vplačani varščini, iz katerega je raz-
vidna dražbena številka, in TRR za morebitno vračilo 
varščine;

– pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj 
ni zastopnik;

– kopijo osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali 
potnega lista) za fizične osebe, samostojne podjetnike 
ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb.

Predložiti je treba tudi davčno številko oziroma 
ID-številko za DDV, matično številko, e-naslov in tele-
fonsko številko.

Na javni dražbi lahko sodelujejo le ponudniki, ki 
bodo predložili dokumente v zaprti ovojnici do 5. janu-
arja 2015 do 13. ure na naslov Ministrstvo za obrambo, 
Vojkova cesta 55, 1000 Ljub ljana, po pošti ali osebno 
na vložišče.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno:
Javna dražba za nakup motornih vozil
Številka zadeve: 478-292/2014
Z oznako »Ne odpiraj – Javna dražba – 08012015«.
Na zadnji strani ovojnice morata biti navedena na-

ziv in naslov ponudnika.
Zainteresirani dražitelji morajo pripraviti ponudbo 

v slovenskem jeziku.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, 

in ne bo prispela do organizatorja javne dražbe, ta za to 
ni odgovoren.

Predmeti prodaje bodo prodani po načelu videno 
kupljeno, pri čemer se šteje, da dražitelj ob pristopu 
k javni dražbi pozna stanje vozila, zato morebitne re-
klamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upo-
števane.

Javna dražba se bo opravila ustno, v slovenskem 
jeziku.

Vse morebitne stroške, povezane s prenosom la-
stništva, in druge stroške, ki bi nastali v zvezi s pro-
dajo (stroški nalaganja na prevozno sredstvo, stroški 
prevoza itn.), plača kupec. Kupec prevoznih sredstev 
ne sme uporabljati v barvni razporeditvi in oznakah Ci-
vilne zaščite in Slovenske vojske. Kupec mora vozila 
prevzeti in odstraniti iz skladiščnih prostorov vojašnice 
SV Celje Bežigrad v roku desetih dni od plačila celotne 
kupnine.

Če ne bodo izpolnjeni navedeni pogoji, ni mogoče 
pristopiti k draženju. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali na-
vedenih pogojev, bodo po odločitvi komisije, ki bo vodila 
javno dražbo, izločeni iz postopka.

8. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni 

dražbi.
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– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 21,0 m2, 
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1392/43-0. Vrednost: 
3.500,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 2. skupaj 
znaša 123.098,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

Nepremičnini pod 1. in 2. se prodajata skupaj 
z izklicno ceno 206.668,00 EUR z vključenim 22 % 
DDV-jem.

3. Poslovni prostor z oznako LBR5FL01 v pritličju 
poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ulica An-
gele Vode 17, v izmeri 59,2 m2, k.o. Vič (1723) – identi-
fikator: 1723-9928-81. Vrednost: 67.500,00 EUR, brez 
22 % DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti 261 in 262 v 1. etaži 
(podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič 
(1723) – identifikator: 1723-9926-253 in 1723-9926-254. 
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 19,0 m2, 
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1392/44-0. Vrednost: 
3.200,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 3. skupaj 
znaša 108.702,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

4. Poslovni prostor z oznako LBR5FL02 v pritličju 
poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ulica An-
gele Vode 17, v izmeri 38,3 m2, k.o. Vič (1723) – identi-
fikator: 1723-9928-80. Vrednost: 48.000,00 EUR, brez 
22 % DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti 255 in 256 v 1. etaži 
(podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič 
(1723) – identifikator: 1723-9926-259 in 1723-9926-260. 
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2, 
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1392/45-0. Vrednost: 
2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 4. skupaj 
znaša 83.448,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

5. Poslovni prostor z oznako LBR5FL03 v pritličju 
poslovno – stanovanjske stavbe z naslovom Ulica An-
gele Vode 17, v izmeri 37,1 m2, k.o. Vič (1723) – identi-
fikator: 1723-9928-79. Vrednost: 46.500,00 EUR, brez 
22 % DDV-ja ter

– pripadajoči parkirni mesti 329 in 330 v 1. etaži 
(podzemni garaži), v skupni izmeri 25,0 m2, k.o. Vič 
(1723) – identifikator: 1723-9926-312 in 1723-9926-313. 
Vrednost: 18.400,00 EUR, brez 22 % DDV-ja ter

– nadkrit prostor pred lokalom, v izmeri 12,0 m2, 
k.o. Vič (1723) z ID znakom 1723-1392/46-0. Vrednost: 
2.000,00 EUR, brez 22 % DDV-ja.

Izklicna cena za nepremičnine pod točko 5. skupaj 
znaša 81.618,00 EUR z vključenim 22 % DDV-jem.

Nepremičnini pod 4. in 5. se prodajata skupaj 
z izklicno ceno 165.066,00 EUR z vključenim 22 % 
DDV-jem.

Opis predmeta prodaje:
Splošen opis:
Poslovni prostori se nahajajo v novozgrajeni sose-

ski Zeleni gaj na Brdu v Ljub ljani. Nahajajo se v sklo-
pu dveh stanovanjsko – poslovnih stavb. Zgrajeni so 
bili na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, 
št. 351-2399/2007-38 z dne 5. 2. 2009, izdajateljice 
Upravne enote Ljub ljana, Izpostava Vič – Rudnik in 
nimajo pridobljenega uporabnega dovoljenja, ki ga bo 
moral za vsak poslovni prostor pridobiti novi lastnik gle-
de na dokončanje.

Podrobnejši opis:
izhaja iz tehnično komercialnega opisa in komerci-

alnih skic, ki so skupaj priloge besedila te elektronske 
javne dražbe in so objavljene na spletni strani Stano-
vanjskega sklada RS: http://ssrs.si/si/757/pozivi-in-raz-
pisi/druge-objave/javna-dra %C5 %BEba.html.
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II. Ogled nepremičnin, številka sklica, znesek var-
ščine, način poteka elektronske javne dražbe in datum 
izvedbe elektronske javne dražbe:

a.) Ogled nepremičnin bo možen na sami loka-
ciji dne 18. in 19. decembra 2014, v času med 10. 
in 14. uro po predhodnem dogovoru preko e-naslova: 
projekti@ssrs.si ali na tel. 01/471-05-77, in sicer mora 
biti dogovor o ogledu potrjen najkasneje do dne 17. 12. 
2014, do 10. ure.

b.) Podatki o sklicu in znesku varščine v višini 10 % 
izklicne cene predmeta draženja:

Nepremičnina Številka sklica Znesek varščine v višini 10 % izklicne cene

1 in 2 00 7184-1-2014 20.668,00 EUR

4 in 5 00 7184-2-2014 16.507,00EUR

3 00 7184-3-2014 10.870,00 EUR

c.) Elektronska javna dražba se bo izvedla v skladu 
z Zakonom o stvarnem premoženju države in samo-
upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14 – v nadaljevanju: 
ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju drža-
ve in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13, 10/14 – v nadaljevanju: Ured-
ba) ter pravili javne e-dražbe objavljenimi na https://ed-
razbe.si/sl/Splosni-pogoji.

d.) Elektronska javna dražba bo potekala skladno 
z določilom tretjega odstavka 21. člena ZSPDSLS-ja, in 
sicer na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si. Javna 
dražba bo potekala na način videno – kupljeno glede 
na tehnično komercialni opis, ki je objavljen na spletni 
strani prodajalca in ne na stanje razvidno na ogledu 
nepremičnin.

Javna dražba se bo izvedla na sledeči način:
– najprej kot prodaja poslovnega prostora s pripa-

dajočimi parkirnimi mesti in zemljišči pod zaporednima 
številkama 1. in 2. I. točke kot enotnega predmeta te 
dražbe z izklicno ceno 206.668,00 EUR dne 24. 12. 
2014, z začetkom ob 9. uri in prodaja skupaj poslovne-
ga prostora s pripadajočimi parkirnimi mesti in zemljišči 
pod zaporednima številkama 4. in 5. I. točke kot enotne-
ga predmeta te dražbe z izklicno ceno 165.066,00 EUR 
dne 24. 12. 2014, z začetkom ob 10. uri. V primeru uspe-
šnega nakupa bo prodajalec upoštevajoč željo kupca 
izvedel ali ne izvedel predelno steno med poslovnima 
prostoroma 1. in 2. I. točke ter 4. in 5. I. točke v roku 
30 dni po prejemu pogodbene kupnine. Elektronska 
javna dražba za poslovni prostor s pripadajočima par-
kirnima mestoma in zemljiščem pod zaporedno številko 
3. I. točke z izklicno ceno 108.702,00 EUR se bo izvedla 
dne 24. 12. 2014, z začetkom ob 11. uri.

III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javno dražbo lahko kot dražitelji pristopijo sub-

jekti, ki najkasneje do 22. 12. 2014 do 12. ure posredu-
jejo izpolnjen obrazec 'Podatki o dražitelju' in potrdilo 
o vplačani varščini iz točke IV. te objave, ter so:

1. pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije 
ali tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo 
v eni od držav članic Evropske unije, kar izkažejo z iz-
piskom iz ePRS (AJPES) oziroma drugimi ustreznimi 
dokazili v primeru, da v ePRS ni vpisano ažurno stanje 
(v tem primeru se predloži npr. kopija notarskega zapi-
sa predlaganega vpisa, spremembe in dopolnitve itd.). 
Izpisek iz ePRS (AJPES) – sodnega registra oziroma 
druge ustrezne evidence, je lahko star največ 30 dni;
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2. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepre-
mičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna 
pogodba, ki jo ratificira Državni zbor.

IV. Varščina:
Dražitelji morajo najkasneje do roka, ki je postavljen 

za dostavo izpolnjenega obrazca 'Podatki o dražitelju' iz 
točke III. te objave plačati varščino v višini opredeljeni 
v točki II. b.). Varščino je potrebno nakazati na transak-
cijski račun, št. SI5601100-6270960211, odprt pri Banki 
Slovenije, z navedbo sklica iz točke II. b.) in namena: 
'Plačilo varščine 2-2014'.

Dražitelj mora najkasneje do dne 22. 12. 2014 do 
12. ure dostaviti Stanovanjskemu skladu RS, Poljanska 
cesta 31, 1000 Ljub ljana podpisan in (v primeru pravne 
osebe) žigosan:

1. obrazec s podatki o dražitelju (Obrazec 'Podatki 
o dražitelju');

2. kopijo potrdila o plačilu varščine, skladno z zgor-
njimi zahtevami.

Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost 
pristopiti k elektronski javni dražbi. Vplačilo varščine se 
šteje kot sprejem izklicne cene ne glede na to ali dražitelj 
dejansko pristopi k elektronski javni dražbi. Če dva ali 
več dražiteljev vplača varščino, pa ne dražijo – potem iz 
tega izhaja, da so podali enako ceno. Uspešen bo tisti, 
ki je prvi vplačal varščino.

Stanovanjski sklad RS bo podatke, potrebne za 
pristop k elektronski javni dražbi, posredoval na elek-
tronski naslov, naveden na obrazcu 'Podatki o dražitelju' 
izključno dražiteljem, od katerih bo do dne 22. 12. 2014 
do 12. ure na naslov: Stanovanjski sklad RS, Poljanska 
cesta 31, 1000 Ljub ljana, s pripisom 'Javna elektron-
ska dražba 2-2014', Prejel zgoraj navedena dokumenta. 
Dražitelji lahko namesto pisnih dokumentov posredujejo 
skenirane izpolnjene obrazce tudi na elektronski naslov: 
ejavnedrazbe@ssrs.si do dne 22. 12. 2014 do 12. ure. 
Prejem dokumentov poslanih s strani dražiteljev na na-
slov izvajalca javne dražbe do postavljenega termina je 
pogoj, da bo lahko izvajalec javne dražbe pravočasno 
posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne 
podatke za sodelovanje na elektronski javni dražbi.

Plačana varščina se bo uspešnemu dražitelju (kup-
cu) vračunala v kupnino.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varšči-
na vrnjena brez obresti v 10. dneh po končani elektron-
ski javni dražbi.

V. Pravila elektronske javne dražbe:
1. javna dražba poteka izključno elektronsko preko 

portala na spletnem naslovu http://www.edrazbe.si (do-
stop je mogoč z aktualnim spletnim brskalnikom, kot je 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari ipd., vse aktu-
alne verzije) ali preko namenske aplikacije za pametni 
telefon (aplikacija e-Drazbe na Google Play – za Android 
platformo). Ponudb, ki ne bodo oddane skladno s temi 
pravili, Stanovanjski sklad RS ne bo upošteval.

2. Dražiteljem, ki bodo pravočasno posredova-
li Stanovanjskemu skladu RS podatke – dokumente 
na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do 
dne 23. 12. 2014 do 10. ure, na elektronski naslov, ki 
ga bodo posredovali, prejeli potrebne identifikacijske 
podatke za dostop do posamezne elektronske javne 
dražbe. Identifikacijski podatki enolično določajo draži-
telja, zato jih morajo kot take ustrezno varovati in jih ne 
razkriti tretjim osebam, da ne bi prišlo do zlorab. Dražijo 
lahko le dražitelji, ki bodo pravočasno posredovali v ce-
loti izpolnjen obrazec 'Podatki o dražitelju' s priloženim 
potrdilom o plačani varščini – v zneskih in sklicem kot 
navedeno v točki II. b.).

3. Dražitelj bo za vsako dražbo prejel svoj identi-
fikacijski podatek (žeton) – v elektronskem sporočilu 
bo natančno navedeno, za katero dražbo velja identi-
fikacijski podatek (žeton) ter kdaj se začne elektronska 
javna dražba. Posamezen žeton je uporaben samo za 
dražbo, ki ji je namenjen (če je npr. dražitelj vplačal 
varščino za vse tri predmete draženja, bo prejel tri ele-
ktronska sporočila s tremi različnimi identifikacijskimi 
podatki (žetoni)).

4. V primeru, če dražitelj do navedenega roka ne bo 
prejel elektronskega sporočila z identifikacijskimi podatki 
za dostop do elektronske javne dražbe, naj najprej pre-
veri, če je bil sporočilo preusmerjeno med 'Nezaželena 
sporočila', sicer naj kontaktira tehnično pomoč (tel. 0590 
75 608 ali podpora@praetor.si). Tehnično pomoč lahko 
dražitelj kontaktira tudi za druga tehnična vprašanja.

5. Za elektronsko javno dražbo veljajo splošni po-
goji uporabe sistema edrazbe.si, ki so dosegljivi na 
https://www.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji in jih dražitelji 
potrdijo pri identifikaciji v informacijski sistem.

6. V primeru, da bo varščino plačal le en dražitelj se 
šteje, da je z vplačilom varščine dražil z izklicno ceno. 
V primeru, da ne bo noben ponudnik vplačal varščine, 
pa se bo javna dražba štela za neuspešno.

7. V primeru več dražiteljev, se bo javna dražba 
štela za uspešno, kolikor bo vsaj en dražitelj podal v sis-
tem vsaj eno ponudbo, ki bo višja najmanj za najmanjši 
korak višanja. V primeru, da noben dražitelj ne poda 
izboljšane ponudbe, se šteje, da je uspešen tisti med 
njimi, ki je prvi vplačal varščino.

8. Prva elektronska dražba za poslovna prosto-
ra pod zaporednima številkama 1. in 2. I. točke se bo 
začela dne 24. 12. 2014 ob 9. uri, ostale pa po urniku, 
navedenem v točki II. d.). Posamezna elektronska javna 
dražba bo potekala 30 minut z možnostjo podaljšanja 
največ za 30 minut. Sistem pogojnega podaljševanja 
je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnjih dveh 
minutah pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj 
uspešno zvišal ceno, se bo dražba avtomatično podalj-
šala za nadaljnji dve minuti (kar bo razvidno vsem po-
nudnikom v realnem času znotraj sistema). Če bo nato 
manj kot dve minuti pred iztekom novega (podaljšanega 
roka) spet katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo 
dražba spet podaljšala za nadaljnji dve minuti in tako 
dalje. To pomeni, da se bo dražba podaljševala, dokler 
je interes dražiteljev za draženje, vendar največ za pol 
ure. Po eni uri se javna dražba ne bo več podaljševala in 
bo aktualno zadnje draženje najuspešnejšega dražitelja.

9. Najmanjši možni korak višanja cene v dražbe-
nem postopku znaša 3.000,00 EUR. Dražiteljem bo 
sistem ves čas, od začetka elektronske javne dražbe, 
ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa 
do zaključka elektronske dražbe, morebitna podaljšana 
elektronske javne dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, 
vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo 
je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan 
v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje 
nove cene, ki bo najmanj za 3.000,00 EUR višja od vsa-
kokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da 
ponudnik želi zvišati ceno za več kot trikratnik najmanj-
šega možnega koraka višanja cene, ga informacijski 
sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim 
opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik 
mora tako ceno ponovno potrditi, šele nato se le-ta po-
šlje v informacijski sistem.

10. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni 
podana višja ponudba, na dražbi pa uspe dražitelj, ki 
ponudi najvišjo ceno.
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11. Ponudba veže do zaključka dražbe in dražitelj 
do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način 
razveljaviti.

12. Neposredno po zaključku elektronske javne 
dražbe sistem vsem vpisanim dražiteljem izpiše dnev-
nik s potekom draženja, iz katerega je razviden celoten 
potek draženja, prejete uspešne in neuspešne ponudbe 
vsakega od dražiteljev s časi draženja, ter najuspešnejši 
dražitelj z uspešno ponudbo.

13. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogo-
če podati pisno, priporočeno s povratnico, na naslov: 
Stanovanjski sklad RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljub-
ljana najkasneje dva dni po zaključku elektronske javne 
dražbe. O rešitvi ugovora bosta obveščena pritožnik in 
najugodnejši dražitelj.

VI. Z najugodnejšim dražiteljem se bo sklenila pro-
dajna pogodba v 15 dneh po končani elektronski javni 
dražbi. Stanovanjski sklad RS lahko najugodnejšemu 
dražitelju podaljša rok za podpis pogodbe za največ 
15 dni. Če izbrani dražitelj v podaljšanjem roku ne pod-
piše pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil 
od podpisa pogodbe, Stanovanjski sklad RS pa zadrži 
vplačano varščino.

Kupnina mora biti v celoti plačana v roku trideset 
dni po izdaji računa na podlagi veljavno sklenjene pro-
dajne pogodbe.

Vplačana varščina se všteje v kupnino. Kupnina se 
vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada 
RS. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – ku-
pnine, prejme kupec zemljiško knjižno dovolilo.

Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bi-
stvena sestavina prodajne pogodbe. Vračunana var-
ščina v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja 
v kupnino ne obrestuje.

Davčne dajatve in vse ostale stroške, kot npr. 
overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v ze-
mljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani 
dražitelj.

VII. Postopek elektronske javne dražbe se lahko 
ustavi kadarkoli vse do sklenitve pravnega posla, pri 
čemer se dražiteljem ne povrnejo stroški. Dražiteljem 
se bo v tem primeru najkasneje v 8 delovnih dneh vrnila 
vplačana varščina brez obresti.

VIII. Podrobnejše informacije so interesentom elek-
tronske javne dražbe na voljo na Stanovanjskem skladu 
RS, preko e-naslova: ejavnedrazbe@ssrs.si.

Obrazec 'Podatki o dražitelju' 
 
Navodilo: dražitelj izpolni in podpiše obrazec, ter ga skupaj s kopijo potrdila o 
plačani varščini posreduje Stanovanjskemu skladu RS na način in do roka, kot je 
to navedeno v razpisnih pogojih elektronske javne dražbe. 
 

Podatki o elektronski dražbi: JAVNA DRAŽBA 2-2014 za prodajo   
poslovnih prostorov v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani 

 
Podatki o dražitelju: 
 
(se izpolni, če je dražitelj pravna oseba) 
Firma/naziv:                    ........................................................... 
 
Sedež/Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 
Matična številka pravne osebe:  ........................................................... 
 
Kontaktna oseba (ime, priimek):........................................................... 
 
 
(se izpolni, če je dražitelj fizična oseba) 
Ime in priimek dražitelja:  ........................................................... 
 
EMŠO:    ........................................................... 
 
 
Naslov (ulica, hišna št.):  ........................................................... 
 
Poštna št., kraj, država:   ........................................................... 
 
 
(se izpolni v vsakem primeru): 
Elektronski naslov: ........................................................... 
(email, na katerega bodo posredovani podatki, potrebni za vstop v sistem elektronskih dražb) 
 
Telefonska (GSM) številka za kontakt: .................................................. 
 
TRR, na katerega Stanovanjski sklad RS vrne vplačano varščino: 
 
Številka TRR:   ........................................................... 
 
Odprt pri banki:   ........................................................... 
 
 
Izjavljam, da izpolnjujem pogoje za pridobitev nepremičnine, kot so navedeni v 
točki III. objave razpisa javne elektronske dražbe. Zavedam se, da v primeru, da 
ne bom mogel pridobiti lastninske pravice na nepremičnini zaradi zakonskih 
omejitev na moji strani, Stanovanjskemu skladu RS zapade moja varščina. 
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Izjavljam, da sem razumel pravila elektronske javne dražbe in se z njimi 
v celoti strinjam ter jih potrjujem. 
 
 
Kraj in datum:     Ime in priimek/Zakoniti zastopnik                        
 
.....................................   ..................................... 
 
       Lastnoročni podpis:  
 
 
 
 
 
Stanovanjski sklad RS se zavezuje osebne podatke varovati skladno z veljavno 
zakonodajo in jih uporabiti izključno za potrebe postopka izvedbe razpisane 
elektronske dražbe ter vračila vplačane varščine. 
 
 
 
 
 
OBVEZNA PRILOGA: 

1. Sken Izpisa potrdila o vplačani varščini! 
 

Stanovanjski sklad RS
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Št. 191/11/2014 Ob-4076/14

Svet zavoda OŠ Antona Globočnika Postojna, Ce-
sta na Kremenco 2, 6230 Postojna, na podlagi Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 
20/11) in 6. sklepa seje Sveta zavoda z dne, 30. 9. 2014, 
razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje funkcije ravnate-

lja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne 
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Izbrani kandidat/ka bo imenovan/na za mandatno 
dobo petih let.

Predviden začetek dela bo 1. 6. 2015.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 

pogojev morajo vsebovati: dokazila o izobrazbi, nazivu, 
opravljenem strokovnem in ravnateljskem izpitu, delovnih 
izkušnjah v vzgoji in izobraževanju ter potrdila o nekazno-
vanosti (izpis iz kazenske evidence (Ministrstvo za pravo-
sodje), potrdilo pristojnega okrajnega sodišča da kandi-
dat/ka ni v kazenskem postopku ter pisno izjavo, da zoper 
kandidata/ke ni uveden kazenski postopek pri katerem 
koli drugem sodišču zoper spolno nedotakljivost). Prijavi 
je potrebno priložiti še program vodenja zavoda za man-
datno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.

Vaše vloge sprejemamo do vključno 13. 12. 2014 
na zgornjem naslovu s pripisom: »Razpis za ravnatelja 
– Ne odpiraj«.

Kandidati/ke bodo pisno obveščeni o imenovanju 
v zakonitem roku.

Kontaktna oseba: Erika Koren Plahuta (erika.ko-
ren-plahuta@guest.arnes.si).

Svet zavoda OŠ Antona Globočnika Postojna

Št. 110-54/2014 Ob-4117/14

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona 

o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 
21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13– ZODPol, 
47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1):

– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca 
na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti.

Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki iz polnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev v so dniško funkcijo, določene 
v 8. členu Zako na o sodniški službi (Uradni list RS, 
št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 69/13; ZSS), in 
posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega 
državnega tožilca, določene v 25. členu ZDT-1.

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 prebi vališča,
– kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektron-

ski naslov kandidata.
Prijavi kandidata je potrebno priložiti:
– ži vljenjepis v obliki Europass z opisom strokovne 

dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili,
– izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje 

dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki 
jo vodi ministrstvo.

Kandidat, ki še ni bil imenovan za držav nega tožil-
ca, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmo žnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenske ga jezika, 

če ni opravil pravniškega državne ga izpita v Republiki 
Sloveniji.

Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega 
odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 
pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

 Ob-4122/14

Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona 
o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečišče-
no besedilo, 33/07, 45/08 in 91/13), Notarska zbornica 
Slovenije na predlog notarke Marije Murnik iz Kranja 
razpisuje:

– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri 
notarki Mariji Murnik iz Kranja (za določen čas – eno 
leto in pol).

Za notarskega pomočnika je lahko imenovan uni-
verzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz. 1., 
2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 8. člena Zakona 
o notariatu. Pisne prijave na razpisano mesto notarske-
ga pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica 
Slovenije, Ljub ljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.

Notarska zbornica Slovenije

Št. 100-51/2014/2 Ob-4128/14

Razpisna komisija Občine Radeče, Ulica Milana 
Majcna 1, 1433 Radeče, na podlagi 9. člena Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekre-
acijski center Radeče (Uradni list RS, št. 35/01, 57/01, 
48/02, 79/05), 13. člena Statuta javnega zavoda Kul-
turno turistični rekreacijski center Radeče in sklepa 2. 
redne seje Občinskega sveta Občine Radeče z dne 
25. 11. 2014, objavlja javni razpis za delovno mesto

direktor javnega zavoda KTRC Radeče / Kultur-
no turistični rekreacijski center Radeče (m/ž).

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba ekonomske ali druge 

ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na 

vodstvenih delovnih mestih,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– državljanstvo Republike Slovenije,

Razpisi delovnih mest
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– znanje uradnega jezika,
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi 

naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 
dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper kandidata ne sme biti vložena pravnomoč-
na obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti.

Kandidat mora k prijavi priložiti:
1. Pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zah-

tevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja 
in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila 
izobrazba pridobljena. Zaželeno je, da kandidat prijavi 
priloži tudi fotokopijo diplome oziroma druge listine, iz 
katere je razvidno, da izpolnjuje pogoje glede zahteva-
ne izobrazbe.

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno iz-
polnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. 
V opisu delovnih izkušenj mora kandidat navesti datum 
pridobljenih izkušenj pri posameznem delodajalcu ter 
opisati delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.

3. Program razvoja javnega zavoda.
4. Pisno izjavo, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega 

kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju 
več kot šest mesecev,

– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna ob-
tožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
ganja po uradni dolžnosti.

5. Pisno izjavo, da za namen tega postopka dovo-
ljuje organu preverjanje in pridobitev podatkov o izpol-
njevanju pogojev iz 1., 2., in 4. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da kandidat prijavi priloži življenjepis 
ter da v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga 
znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Mandat direktorja traja 4 leta. Razpisna komisija si 
pridržuje pravico, da kandidate, ki izpolnjujejo zahtevane 
pogoje razpisa, povabi na razgovor. Z izbranim kandida-
tom bo delovno razmerje sklenjeno za polni delovni čas. 
Kraj opravljanja dela je: JZ KTRC Radeče, Ulica Milana 
Majcna 1, 1433 Radeče. Kandidati, ki ne izpolnjujejo 
razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstili v izbirni postopek.

Kandidati morajo pisne prijave z dokazili o izpolnje-
vanju pogojev poslati priporočeno v zaprti ovojnici na 
naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 
Radeče, s pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis za direk-
torja JZ KTRC Radeče«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije in Zavodu RS za 
zaposlovanje. Prijave, ki bodo oddane na pošto po na-
vedenem roku, se kot prepozne zavržejo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 
v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije glede javnega razpisa so na 
voljo na tel. 03/568-08-00 (Nataša Žnidaršič Mavri).

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, za-
pisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške.

Razpisna komisija Občine Radeče
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 Ob-4108/14

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, ZUJIK – UPB 1, 
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in v povezavi s 95. členom 
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11, Odl.US: U-l.297/08-19, 
90/12 in 111/13) ter Pravilnikom o izvedbi javnega po-
ziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in 
kulturnih projektov (Uradni list RS, 43/10) Ministrstvo za 
kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) 
objavlja

javni poziv
za sofinanciranje državne javne službe muzejev  

v pooblaščenem muzeju, ki jo bo v letu 2015 
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 

namenjenega za kulturo  
(programski poziv, oznaka JPP – POM2015)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, 

Maistrova 10, Ljub ljana.
1. Predmet in področje poziva: predmet poziva je 

sofinanciranje izvajanja državne javne službe muzejev 
v pooblaščenem muzeju, ki ni javni zavod, v letu 2015.

2. Pomen izrazov
– Pooblaščeni muzej je muzej, ki je s sklepom Vla-

de Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 z dne 19. 3. 
2013 prejel pooblastilo za izvajanje državne javne služ-
be muzejev.

– Javna služba skladno s tem pozivom in 93. čle-
nom ZVKD-1 obsega: identificiranje, dokumentiranje, 
preučevanje, vrednotenje, interpretiranje, zbiranje, ak-
cesijo in inventariziranje premične dediščine, varova-
nje in hranjenje muzejskih zbirk državnega pomena, 
svetovanje lastnikom zbirk premične dediščine glede 
vodenja inventarnih knjig, pripravo in izvedbo konserva-
torsko-restavratorskih postopkov na premični dediščini 
državnega pomena ter izvajanje programov pripravni-
štva in izpopolnjevanja.

– Prijavitelj programa je odgovorni nosilec progra-
ma.

3. Temeljno področje poziva: temeljno področje po-
ziva je izvajanje državne javne službe pooblaščenih 
muzejev, ki niso javni zavodi. V ta namen se sofinan-
cira program izvajanja državne javne službe skladno 
s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 62100-1/2013/3 
z dne 19. 3. 2013 o podelitvi pooblastila.

4. Splošni pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavi le prijavitelj, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje:
– ima veljavno pooblastilo Vlade Republike Sloveni-

je za izvajanje državne javne službe muzejev,
– ni javni zavod,
– če je bil pogodbena stranka ministrstva v letu 

2014, ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do 
ministrstva (dokazilo ni potrebno, preverba po uradni 
dolžnosti);

– ne prijavlja istega programa, ki je bil že posredo-
van ali izbran na drugem programskem ali projektnem 
razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo ali drugih 
neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov, za 
sofinanciranje v letu 2015;

– prijavljeni program bo realiziral do konca leta 
2015.

5. Kriteriji poziva
Kriteriji javnega poziva so:
– kakovosten in prepoznaven program,
– vsebinska zaokroženost programa,
– predvidena prezentacija zbirk, ki jih hrani muzej, 

v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni 
javnosti,

– realno finančno ovrednoten in uravnotežen pro-
gram,

– predvidena dostopnost do informacij o programu 
v javnosti.

6. Uporaba kriterijev
Program prijavitelja bo izbran, če bo v postopku 

preverjanja izpolnjevanja kriterijev ugotovljeno, da vklju-
čuje večji del nalog iz izvajanja državne javne službe in 
da presega lokalni pomen.

Povzetek načina ocenjevanja
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja kriterijev bo 

izvedla imenovana strokovna komisija, ki bo ocenila po-
polno vlogo in predlagala vsebino in višino financiranja 
prijavljenega programa.

7. Vrednost sredstev: skupna okvirna vrednost raz-
položljivih sredstev, namenjenih za ta poziv za leto 2015 
je največ 34.300,00 EUR.

8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2015 oziroma v plačilnih rokih, kot jih 
določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 
in 2015.

9. Upravičeni stroški: upravičeni stroški, ki jih lahko 
v okviru posredovane finančne konstrukcije sofinancira 
ministrstvo, so vsi stroški, ki so neposredno povezani 
z izvedbo programa in brez katerih programa ne bi 
bilo mogoče izvesti. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj 
uveljavlja za sofinanciranje s strani ministrstva, morajo 
biti predstavljeni v finančni konstrukciji programa. Izpla-
čila upravičenih stroškov se izvedejo na podlagi zah-
tevka, ki mu je za vsak posamezen uveljavljan strošek 
v okviru pogodbenega zneska priložena tudi verodostoj-
na knjigovodska listina.

10. Rok poziva: besedilo javnega poziva z ozna-
ko JPP – POM2015 se objavi v Uradnem listu RS dne 
5. 12. 2014 in na spletnih straneh Ministrstva za kulturo 
(http://www.mk.gov.si).

11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– obrazce: prijavnica, program dela za leto 2015, 

finančni načrt za leto 2015 in izjave prijavitelja.
Dokumentacijo poziva lahko prijavitelj dvigne v vlo-

žišču 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.

Dokumentacija poziva je dostopna tudi na spletni 
strani ministrstva http://www. mk.gov.si.

12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijav-

nih obrazcih za posamezen program ter mora vsebovati 
vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumen-
taciji poziva.

Druge objave
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Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo 
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, v zapečatenem 
ovitku z izpisom na sprednji strani: Ne odpiraj – prijava 
na javni poziv JPP – POM2015.

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in naslov (sedež).

12.2 Prijavitelj lahko sam dopolnjuje vlogo do dneva 
njene obravnave s strani strokovne komisije ministra.

12.3 Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana 
priporočeno na pošto do vključno 5. 1. 2015 oziroma do 
tega dne poslana ali predložena v vložišču ministrstva.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji in kriteriji poziva. Ministrstvo bo po odpiranju 
vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijavite-
ljev, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in jih zavrglo.

13. Pristojni uslužbenec: pristojni uslužbenec 
za dajanje informacij in pojasnil je mag. Marija Brus, 
tel. 01/369-59-17, elektronska pošta: marija.brus@gov.si 
Uradne ure po telefonu in elektronskem mediju ministr-
stva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure 
ter vsako sredo od 14. do 16. ure.

14. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane 
osebe imajo vpogled v dokumentacijo poziva v vložišču 
ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljub ljana), kot je nave-
deno pod točko 10.

15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministr-
stvo bo prijavitelje o izidu poziva obvestilo najpozneje 
v enem mesecu po obravnavi v strokovni komisiji mi-
nistra.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-4119/14

Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih 
priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona 
o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – 
popr.) in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo 
(Uradni list RS, št. 62/11), objavlja

javni poziv
k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma 

priznanja na področju prostovoljstva za leto 2014
Javni poziv in vsa zahtevana dokumentacija sta 

na voljo na spletni strani Ministrstva za javno upra-
vo pod rubriko NEVLADNE ORGANIZACIJE/aktualno: 
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_or-
ganizacije/aktualno/.

Ministrstvo za javno upravo

Št. 94/2014 Ob-4075/14

Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, 
objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 z dopolnitvami), Zakonom o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 
z dopolnitvami) in 46. člena Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11)

povabilo k oddaji ponudb
za najem poslovnega prostora

objavljeno na spletni strani Uradnega lista RS, dne 
5. 12. 2014 in spletni strani Bolnišnice Topolšica, pod 
domeno Aktualno/splošna obvestila.

I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne 
najemnine:

Nepremičnine*:
Parc. št. 852/2 – njiva s funkcionalnim objektom, 

v izmeri 4442,00 m2,

Parc. št. 852/4 – ekstenzivni sadovnjak, v izmeri 
2492,00 m2,

Parc. št. 852/6 – travnik, v izmeri 4396,00 m2,
Parc. št. 852/1 – dvorišče, v izmeri 560,00 m2.
* iz razpisa se izloči del nepremičnine, ki ga ima 

v uporabi gasilno društvo Topolšica za namene izvajanja 
gasilnih vaj, v izmeri cca. 400,00 m2.

Poslovni prostori:
Objekt Vrtnarija
Parc. št.: 852/5 – objekt, v izmeri 250,00 m2.
Poslovni prostor obsega: sanitarije, pisarne, obla-

čilnico, shrambo, rastlinjak, toplotno podpostajo, klet.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor 

ter druge nepremičnine skupaj znaša 10.168,00 EUR 
letno oziroma 847,00 EUR mesečno.

Z izbranim ponudnikom se opravi pogajanje o konč-
ni višini najemnine.

II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja 
ponudb:

Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opra-

vljanje dejavnosti oziroma (Priloga št. 1)
1. za s.p.: priglasitveni list
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega regi-

stra, ki izkazuje zadnje stanje
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega re-

gistra
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem 

prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti – reference 
ponudnika. Bistvene opredelitve na največ dveh straneh 
A4. (Priloga št. 2)

3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski 
uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni 
podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih 
sredstvih/likvidnosti, in sicer: (Priloga št. 3)

1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo tran-
sakcijske račune,

2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov 
v preteklem letu,

3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih 

AJPES,
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski 

uporabniki) morajo predložiti izjavo s katero se zave-
zujejo v primeru podpisa najemne pogodbe, ob podpi-
su pogodbe z naročnikom na TRR naročnika izplača-
ti predujem najemnine v višini treh po pogodbi oprede-
ljenih mesečnih najemnin. (Priloga št. 4)

5 – Vsi ponudniki morajo predložiti parafirano in žigo-
sano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora in 
je priloga temu javnemu zbiranju ponudb. (Priloga št. 5)

6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo 
izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za na-
jem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za 
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za 
poslovne prostore, ki jih najemajo. (Priloga št. 6)

7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki 
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. (Priloga št. 7)

8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne 
31. 1. 2015. (Priloga št. 8)

9 – Izjavo o izpolnjevanju davčnih obveznosti na 
dan oddaje ponudb. (Priloga št. 9)

III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo v najem za določen 

čas 5. let, z odpovednim rokom 3. mesecev skladno 
z Uredbo o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 z dopol-
nitvami). Možnost podaljšanja pogodbe se uredi med 
pogodbenima strankama.
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– Najemnik nima pravice oddati poslovnega pro-
stora v podnajem.

– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavb-
nega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za 
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

– Način poplačila vlaganj v prostor se uredi med po-
godbenimi strankami na pogodbeni ravni. Če najemnik 
odstopi od najemne pogodbe pred dogovorjenim rokom 
trajanja pogodbe po lastni volji oziroma brez utemeljenih 
razlogov, ni upravičen do poplačila vložene vrednosti, ki 
bi sicer bila poravnana v pogodbenem roku iz naslova 
najemnin.

– Izhodiščna najemnina se letno usklajuje z inde-
ksom cen življenjskih potrebščin v RS.

– Najemnik na podlagi najemnega razmerja ni upra-
vičen do uveljavljanja predkupne pravice na nepremični-
nah, ki so dane v najem.

– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni 
od dneva prevzema poslovnega prostora.

– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 20. 
v mesecu za tekoči mesec.

– Odpovedni rok po najemni pogodbi znaša 3 me-
sece.

Posebni pogoji najema:
– Bolnišnica Topolšica si pridružuje pravico, da 

o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg predhodnih 
formalnih predpostavk in višine ponujene najemnine 
odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem pro-
storu in pretekle reference ponudnika. Razmerje med 
kriterijema je 50 % za višino ponujene najemnine in 
50 % za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru 
in predložene reference.

– Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in 
sicer:

– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru 
z relacijo do popestritve ponudbe kraja;

– reference ponudnikov;
– opredelitev ciljne skupine kupcev – uporabni-

kov;
– pripravljenost izvesti investicijo v prostor 

po predhodnem ogledu prostora.
O razmerjih glede investicij v prostor, se dogovorita 

ponudnik in naročnik v okviru neposredne pogodbe.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik 

dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene 
najemnine in 35 točk za program, ki se bo izvajal v po-
slovnem prostoru ter 15 točk za reference.

IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo 
ponudbe

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno 
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na 
naslov; Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topol-
šica, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za na-
jem poslovnih prostorov – Ne odpiraj«. Na zadnji strani 
ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov 
ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 22. 12. 
2014 do 10. ure. Ponudbe bodo po preteku razpisnega 
roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb 
prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo 
biti v slovenskem jeziku.

V. Postopek javnega zbiranja ponudb
Upravljavec po oddaji ponudb, komisijsko pregle-

da popolnost (vsebinsko in tehnično ustreznost) vsake 
prispele vloge po vrstnem redu prispetja. Če vloga ni 
popolna bo upravljavec predlagatelja najkasneje v roku 
3. dni pozval na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 

3 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po pre-
jemu dopolnjene vloge upravljavec dopolnjeno vlogo 
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji 
v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.

Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega poziva 
ali so vsebinsko neustrezne, se izločijo iz nadaljnjega 
postopka (se zavrnejo).

Kriteriji za izločitev so:
– prijavitelj ne izpolnjuje pogoja usposobljenosti za 

opravljanje dejavnosti,
– prijavitelj ni likvidnostno sposoben oziroma je in-

solvenčen,
– prijavitelj ni predložil obrazca št. 4 – avans naje-

mnine v primeru podpisa pogodbe,
– prijavitelj predloži neparafiran predlog pogodbe 

oziroma pogodbe ne priloži,
– neposredni proračunski uporabniki ne predložijo 

izjave predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za na-
jem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za 
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za 
poslovne prostore, ki jih najemajo,

– prijavitelj ne predloži izjave o ponujeni višini me-
sečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 
najemnine oziroma predloži izjavo z nižjo najemnino, 
kot je opredeljena,

– prijavitelj ne predloži obrazca št. 8 o vezanosti 
ponudbe,

– prijavitelj nima poravnanih davčnih obveznosti na 
dan oddaje ponudb.

VI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja 
ponudb

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne 
ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno od-
dali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, 
lahko komisija:

– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji 
nove ponudbe ali

– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna po-
gajanja ali

– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno draž-
bo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svo-
jih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Direktor naročnika lahko ustavi začeti postopek od-
daje do sklenitve pravnega posla.

Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogod-
be in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh 
po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od 
svoje ponudbe.

VII. Rok veljavnosti ponudbe
Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je do 

dne 31. 1. 2015.
VIII. Postopek javnega odpiranja ponudb
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 22. 12. 

2014 ob 12. uri na naslovu: Topolšica 61, Topolšica, 
v sejni sobi v 4. nadstropju,

2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru 
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom 
ponudnika. (s.p. z lastno navedbo)

3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala 
komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike ob-
vestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 7. 
dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

IX. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslov-

nih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite 
v Splošno pravno kadrovski službi Bolnišnice Topolšice 
pri Janezu Sevčnikarju, v času delovnih dni – uradnih 
ur (od ponedeljka do peteka med 8. in 12. uro) ali po 
tel. 031/783-770.
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Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov 
po predhodni najavi:

Datum Ura Kraj
8. 12. 2014 10.–11. Topolšica
17. 12. 2014 14.–15. Topolšica

                                
                                                                                /2014 
Na podlagi Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 
83/2001, 32/2004 in 40/2007), Zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih  (Ur.l. SRS, št. 18/1974 z 
dopolnitvami) in Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 
34/2011),  skleneta 
 
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA,  
Topolšica 61,  
3326 Topolšica,  
ki jo zastopa direktor   
Prim. Leopold Rezar, dr. med.,  
spec. int. med. in pnevmologije  
Matična številka: 5820570 
ID za DDV: SI 64971635                 
v nadaljevanju: najemodajalec, 
 
in 
 
Ime, Priimek/ naziv pravne osebe 
______________________________ 
Naslov/sedež  
___________________________________ 
Davčna: ____________________________ 
Matična: ____________________________ 
EMŠO:_____________________________ 
v nadaljevanju: najemnik,  
 
naslednjo 

(osnutek)  
NAJEMNO POGODBO 

I. 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 

- da je javni zavod Bolnišnica Topolšica lastnik in 
upravitelj parcel; 
Parc. št. 852/2 -  njiva s funkcionalnim 
objektom v izmeri 4442,00 m2,  
Parc. št. 852/4 - ekstenzivni sadovnjak v izmeri 
2492,00 m2,  
Parc. št. 852/6 - travnik v izmeri 4396,00 m2,  
Parc. št. 852/1 – dvorišče v  izmeri 560,00 m2., 
vse k.o. Topolšica. 

- da je javni zavod Bolnišnica Topolšica lastnik in 
upravitelj stavbe, poslovnega objekta Vrtnarija 
v izmeri 250,00 m2 na parceli s parcelno št. 
852/5, k.o. Topolšica. 

- da se del travne površine, parcele s parc. št. 
852/8, k.o. Topolšica,  uporablja za namene 
izvajanja gasilskih vaj, Gasilnega društva 
Topolšica v obsegu cca 400,00 m2, za kateri 
del se pogodbeni stranki dogovorita, da bo 
najemnik dovolil Gasilnemu društvu Topolšica, 
da lahko izvaja vaje ob določenih terminih. 
Grafična priloga območja na katerem se 
izvajajo gasilske vaje je priloga tej pogodbi,  

- da je objekt Vrtnarija ter okolica vrtnarije 
potrebna sprotnega vzdrževanja. 

II. 
Stranki se s to pogodbo dogovorita, da najemodajalec da 
najemniku v najem: 
a) parcele 
Parc. št. 852/2 -  njiva s funkcionalnim objektom v izmeri 
4442,00 m2,  
Parc. št. 852/4 - ekstenzivni sadovnjak v izmeri 2492,00 
m2,  
Parc. št. 852/6 - travnik v izmeri 4396,00 m2,  
Parc. št. 852/1 – dvorišče v  izmeri 560,00 m2. 
 
b) Poslovni objekt 
Objekt Vrtnarija v izmeri 250,00 m2 na parceli s parcelno 
št. 852/5, k.o. Topolšica. 
 
Prostor se odda v najem skladno z namenom, z opremo 
in z vsemi priključki. 
Najemna pogodba se sklepa za določen čas za obdobje 
petih let od  …………….  do……………….z možnostjo 
podaljšanja. 
 
VSEBINA DEJAVNOSTI 
III. 
Namen oddaje poslovnega prostora v najem je v 
izvajanju poslovne dejavnosti …………………….. v 
okviru Objekta Vrtnarija, Bolnišnice Topolšica. 
 
Vsebina poslovne dejavnosti, ki jo bo izvajal najemnik 
je………………………… 
Pri čemer bo upošteval…............................................. 
  
NAJEMNINA 
IV. 
Višina najemnine skupaj za najem parcel in poslovnega 
objekta, kot to izhaja iz II. člena tega pogodbe,  znaša  
………….. EUR/mesečno, oziroma ………. EUR letno, 
ki jo bo najemnik plačeval na TRR najemodajalca 01100 
- 6030279155, UJP, Območna enota Žalec do 20. v 
mesecu za tekoči mesec. 
Najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih 
potrebščin v RS. 
 
V znesku najemnine niso zajeti individualni obratovalni 
stroški (za dobavljeno elektriko, vodo), ter skupni 
obratovalni stroški za obratovanje skupnih delov stavbe 
(npr. stroški čiščenja prostorov, odvoz smeti). Te stroške 
je najemnik dolžan plačati po posebej izstavljenih računih 
s strani dobaviteljev oz. izvajalcev storitev 
 
V. PREDUJEM 
Najemnik se zavezuje ob podpisu najemne pogodbe, na 
TRR 01100 - 6030279155, UJP, Območna enota Žalec, 
najemodajalcu izplačati predujem najemnine v višini treh 
po pogodbi opredeljenih mesečnih najemnin. 
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VI. 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo najemnik v 
obdobju od…………………do…………………….. v objekt 
Vrtnarija in okolico vložil…………………………….. 
 
Vsak vložek v nepremičnino se izvede po predhodno 
odobrenem predračunu, predloženem najemodajalcu, 
zapisano v aneks k tej pogodbi. 
 
Najemnina po IV. členu te pogodbe se poračuna z 
odobrenimi vložki v nepremičnine v razmerju 
………………………., kar pomeni, da najemnik v 
navedenem obdobju v nepremičnino na mesečni ravni 
oziroma v ustreznem referenčnem obdobju vloži ……. 
EUR, razliko v najemnini v višini…………pa izplača na 
TRR najemodajalca, kot je to navedeno v IV. členu. 
 
Najemnik se poleg vložkov v objekt vrtnarija zaveže 
ustrezno urediti okolico objekta – popraviti obstoječo 
ograjo, jo dograditi,  urediti izgled gredic, kositi travo,…. 
 
Strošek popravila ograje se poračuna z odobrenimi vložki 
po predloženih predračunih. Urejanje okolice se ne šteje 
kot vložek v infrastrukturo in je obveznost najemojemalca 
sama po sebi. 
 
VII. 
Najemnik se zaveže nemudoma obvestiti najemodajalca 
o vseh nepravilnostih oziroma posebnostih, ki bi jih le ta 
opazil na objektu. 
 
Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v 
poslovni prostor oziroma okolje niti ne pridobi nikakršnih 
pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. 
 
Če najemnik odstopi od najemne pogodbe pred 
dogovorjenim rokom trajanja pogodbe po lastni volji 
oziroma brez utemeljenih razlogov, ni upravičen do 
poplačila vložene vrednosti, ki bi sicer bila poravnana v 
pogodbenem roku iz naslova najemnin. 
 
Najemnik na podlagi najemnega razmerja ni upravičen 
do uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah, ki 
so dane v najem. 
 
VIII. 
Najemodajalec lahko odstopi od najemne pogodbe in 
zahteva izpraznitev poslovne stavbe oziroma poslovnega 
prostora ob vsakem času, ne glede na pogodbene ali 
zakonske določbe o trajanju najema: 
 
- če najemnik tudi po njegovem opominu uporablja 
poslovno stavbo oziroma poslovni prostor v nasprotju s 
pogodbo ali jih uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da 
se dela občutnejša škoda; 
 
- če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva 
meseca od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil; 

- če najemodajalec iz vzroka, za katerega ni odgovoren 
trajno ne more uporabljati prostorov, v katerih je opravljal 
svojo dejavnost, in zato poslovno stavbo oziroma 
poslovni prostor sam potrebuje. 
 
IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa 
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem 
pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 
organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije 
iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je nična. 
 
X. 
Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v 
podnajem. 
 
XI. 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da mora najemnik 
začeti z dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema 
poslovnega prostora. Ob predaji se oblikuje 
predajno/prevzemni zapisnik. 
 
XII. 
Pogodbo je mogoče odpovedati s 90 dnevnim 
odpovednim rokom. 
 
XIII. 
Morebitne spore bosta stranki poskušali rešiti 
sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za reševanje 
sporov pristojno stvarno pristojno sodišče. 
 
XIV. 
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki. 
 
XV. 
Sporazum je sestavljen v treh enakih izvodih; enega 
prejme najemnik, dva najemodajalec. 
 
Datum: 
Najemodajalec: 
 
BOLNIŠNICA TOPOLŠICA,  
Direktor  
prim.  Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in 
pnevmologije 
 
žig 
 
Ime, Priimek/Pravna oseba

 
 
 

Kraj: 
 

 Datum:

Bolnišnica Topolšica
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Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, na 
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14), 35. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13 in 10/14) ter Letnega načrta ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem Občine Škocjan za leto 2014 
(št. 478-0020/2013), objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Škocjan

1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja 
ponudb: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.

2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna 
cena

Predmet prodaje je nepremičnina s parcelno 
št. 1839/1, k.o. 1306 – Čatež, v izmeri 1816 m2, stavbno 
zemljišče, na katerem stoji objekt, z naslovom Čateška 
ulica 28, 8250 Brežice. Nepremičnina se prodaja kot ce-
lota. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Izhodiščna 
neto cena: 32.670,00 EUR. Davek na promet nepre-
mičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne 
pogodbe, plača prodajalec.

3. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik mora plačati 
varščino v višini 100,00 EUR na račun Občine Škocjan, 
IBAN SI56 0132 1010 0015 410, SWIFT CODE: BSLJ-
SI2X, sklic na številko: 492-0003-2014.

4. Pogoji prodaje:
– nepremičnina se prodaja po načelu »videno – 

kupljeno«;
– predkupna pravica ne obstaja;
– plačana varščina se bo uspelemu ponudniku od-

štela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo 
vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire naju-
godnejšega ponudnika;

– prodajno pogodbo in vse v zvezi z zemljiško-
knjižnim prenosom bo pripravila Občina Škocjan;

– izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno po-
godbo v roku 15 dni po uspešno opravljenem izboru 
najugodnejšega ponudnika. Kolikor ponudnik pogodbe 
ne po sklenil v predpisanem roku, se bo štelo, da od 
nakupa odstopa in ima Občina Škocjan pravico zadržati 
vplačano varščino;

– župan lahko postopek prodaje nepremičnine 
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponu-
dnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za 
prevzem razpisne dokumentacije.

5. Ponudba:
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, pravna ose-

ba, naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcij-
skega računa z nazivom banke (za vračilo varščine);

– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene 
izhodiščne cene nepremičnine;

– priloge:
– potrdilo o plačani varščini;
– fotokopijo osebnega dokumenta – fizične ose-

be;
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne ose-

be), ki ni starejši od treh mesecev;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za 

pravne osebe in samostojne podjetnike; Potrdilo DURS 
o plačanih prispevkih in davkih ne sme biti starejše od 
30 dni;

– izjavo o sprejemanju pogojev iz javnega zbira-
nja ponudb.

6. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se lahko plača v več obrokih, največ v 60-

ih mesečnih obrokih revalorizirano z indeksom cen 
življenjskih potrebščin. Prodajalec bo neplačani del ku-
pnine zavaroval skladno z drugim odstavkom 29. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 
24/13 in 10/14). Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu 
nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa 
lastninske pravice v zemljiško knjigo. Plačilo kupnine 
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega 
posla;

7. Postopek zbiranja ponudb in izbira najugodnej-
šega ponudnika:

Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti 
na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, 
v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – ponudba za 
nepremičnino«. Ponudbe so lahko oddajo tudi osebno 
v vložišču na naslovu Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 
Škocjan, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, do roka, 
določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne gle-
de na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča 
prispeti do spodaj navedenega roka, sicer bodo štele za 
prepozne (prejemna teorija).

Rok za oddajo ponudbe je 22. 12. 2014 do 10. ure.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 2014 ob 11. uri, 

v prostorih Občine Škocjan (sejna soba). Ponudniki se 
morajo izkazati z osebnim dokumentom oziroma poobla-
stilom ponudnika, kadar gre za pravno osebo.

Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponud-
be), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponud-
be) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih 
in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne 
bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postop-
kov, o čemer bo Občina Škocjan obvestila ponudnika. 
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, 
bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik, ki je 
oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima 
pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni 
do odpiranja ponudb.

Občina Škocjan kor prodajalka ni zavezana k skle-
nitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim 
ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve 
pravnega posla kadarkoli ustavi.

Ponudniki so vezani na dano ponudbo 30 dni od 
dneva javnega odpiranja ponudb in do tedaj od nje ne 
morejo odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razve-
ljaviti.

Merilo za izbor je najvišja ponujena cena.
V primeru, da bo prispelo več najugodnejših po-

nudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako ku-
pnino, najkasneje v roku 8 dni pozvala k oddaji nove 
ponudbe ali k dodatnim pogajanjem.

8. Kontaktne osebe
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo v času javnega 

zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo 
na Občini Škocjan, kontaktna oseba: Petra Pozderec, 
tel. 07/384-63-11.

Besedilo javnega razpisa – zbiranja ponudb je ob-
javljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine 
Škocjan: http://www.obcina-skocjan.si/.

Občina Škocjan

Št. 478-0069/2012-12 Ob-4082/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ura-
dni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14), 35. člena Uredbe 
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o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) ter Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na 
Koroškem št. 382, z dne 30. 1. 2013, Občina Ravne na 
Koroškem objavlja poziv za

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja jav-
nega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, 
MŠ: 5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 
Ravne na Koroškem.

2. Predmet prodaje je nepremičnina, enosobno sta-
novanje št. 2, na naslovu Dobja vas 11, v izmeri 33,7 m2. 
Nepremičnina je v slabem stanju.

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbi-
ranja ponudb, je prodaja.

4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplača-
ni varščini v višini 10 % ponujene cene. Varščina se 
nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gač-
nikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun 
št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina za nakup 
stanovanja št. 2, Dobja vas 11 – javno zbiranje ponudb«.

5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma 

firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično 
številko, davčno številko, številko transakcijskega ra-
čuna, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti 
potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene 
ter natančno navesti ponujeno ceno.

– Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje 
v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti 
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Ponud-
ba za nakup stanovanja št. 2, Dobja vas 11 – Ne odpi-
raj«. Ponudbo lahko zainteresirani ponudniki dostavijo 
osebno v sprejemni pisarni ali s priporočeno pošiljko 
na navedeni naslov. Na hrbtni strani ovojnice mora biti 
označen naslov pošiljatelja.

– Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se v roku 
15 dni po opravljeni izbiri sklene prodajna pogodba, ki jo 
pripravi prodajalec. Rok za sklenitev pogodbe se lahko 
podaljša, vendar ne več kot za 15 dni ali pa prodajalec 
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne 
podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, lahko proda-
jalec zadrži varščino.

6. Izhodiščna cena za nepremičnino kot celoto zna-
ša 6.848,07 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun 
Občine Ravne na Koroškem št. 01303-0100009987, 
z navedbo »kupnina za stanovanja št. 2, Dobja vas 11«.

7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina 
pravnega posla.

8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca 
postopka javnega zbiranja ponudb.

9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje 
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil 
prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega 
razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek 
prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega 
ne morejo zahtevati odškodnine, povrnejo se jim lahko 
samo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem 
dokumentacije.

10. Ostale določbe:
– kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom la-

stništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa 
lastninske pravice v zemljiško knjigo) in stroške cenitve;

– nepremičnina se prodaja po načelu videno – ku-
pljeno;

– upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake 
ali višje od izhodiščne cene;

– prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih poga-
jaj z najugodnejšimi ponudniki;

– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo 
županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim 
ponudnikom;

– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 
8 dni od javnega odpiranja ponudb;

– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta 
v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh 
od prejema sklepa o izboru.

11. Informacije o predmetu prodaje, za namen obli-
kovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo 
v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 
11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 
17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure 
pri Ireni Došen, na tel. 02/821-60-36. Ogled je možen 
na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: 
irena.dosen@ravne.si.

12. Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 12. 2014 
ob 11. uri, v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

Občina Ravne na Koroškem

Št. 478-41/2013 Ob-4096/14

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10 in spr.) in 35. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11 in spr.) ter 545. sklepa Občin-
skega sveta Občine Jesenice z dne 21. 11. 2013, obja-
vlja Občina Jesenice

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja  

v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so:
– posamezen del stavbe z ident. št. 2172-372-1, 

poslovni prostor s kletjo, shrambo v 3. in 2. etaži, v iz-
meri 108,87 m2, v stavbi na naslovu Hrušica 5, Hrušica,

– posamezni del stavbe z ident. št. 2172-372-5, 
klet v 1. etaži, v izmeri 12,85 m2, v stavbi na naslovu 
Hrušica 5, Hrušica,

– pripadajoče zemljišče v deležu 1/3 na parc. 
št. 2172-6/12-0, k.o. Hrušica, k stavbi na naslovu Hru-
šica 5, Hrušica.

Izklicna cena za poslovni prostor in klet v stavbi 
2172 – 372 znaša 39.780,00 EUR, za pripadajoče ze-
mljišče v deležu 1/3 na parc. št. 6/12 pa 1.100,00 EUR. 
Skupna izklicna cena za navedene nepremičnine znaša 
40.880,00 EUR.

Nepremičnine se prodajajo kot celota.
2. Nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja 

ponudb so last Občine Jesenice.
3. Pogoji za udeležbo na razpisu
V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične ose-

be, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumen-
tacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti 
kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup ne-
premičnine – poslovnega prostora s pripadajočim zemlji-
ščem« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po 
pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 
Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi 
ime, točen naslov, telefonsko številko, ter e-mail poši-
ljatelja.

Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, 
so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot 
garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10 % (de-
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set odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za 
katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki 
virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, 
odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 
18 75400-2001004-00000014, s pripisom »varščina za 
nakup poslovnega prostora«. Plačana varščina bo izbra-
nemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponu-
dnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva 
odpiranja ponudb.

4. Potek razpisa:
Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifič-

ni podatki o poslovnem prostoru in številko poslovne-
ga prostora, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni 
pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, 
kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvi-
dni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo 
interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, v sobi P 9, 
Marija Lah, vsak delovni dan, od dne objave javne po-
nudbe dalje.

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 22. 12. 2014 
do 12. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika 
bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka 
za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na 
svojo ponudbo.

Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele 
po 22. 12. 2014 po 12. uri ne bodo upoštevane.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku 
javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih po-
nudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve 
pravnega posla ustavi.

Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini 
Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za 
okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/586-93-04 ali po 
elektronski pošti: marija.lah@jesenice.si.

Občina Jesenice

Št. 478-0007/2014-2/3 Ob-4097/14

Občina Kamnik, objavlja na podlagi 33 in 22. čle-
na Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in občin (Uradni list RS, 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14) 
in določil Uredbe o stvarnem premoženju države, po-
krajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14)

javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnine: mobilno drsališče  

s hladilnim agreagatom
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Kamnik, Glav-

ni trg 24, Kamnik.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
Predmet prodaje je premičnina, mobilno drsališče 

v velikosti cca 15 × 20 m, ponudba obsega hladilni agre-
gat, napravo za hlajenje tekočine, cevni hladilni sistem, 
absorbcijske preproge in ograjo drsališča (višina 1 m). 
Okvirne tehnične karakteristike in zahtevana zmogljivost 
hladilnega agregata in njegovih komponent za potrebe 
delovanja umetnega drsališča površine 300 m2.

Izhodiščna cena: 16.900,00 EUR (brez DDV).
DDV ter morebitne druge dajatve in stroške, ki bi 

nastali pri prodaji plača kupec. Premičnina se proda po 
načelu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za 
stvarne napake predmeta prodaje. Odvoz premičnine 
izvede kupec na lastne stroške.

3. Dodatne informacije, ogled nepremičnine
Dodatne informacije v zvezi s prodajo premičnine 

lahko dobite vsak delovni dan, na tel. 01/831-81-10 ali 
e-naslovu: nika.ovijac@kamnik.si. – kontaktna oseba 
Nika Ovijač. Ogled premičnine je možen po predhodnem 

dogovoru s Katarino Marinovič, tel. 031/511-021, pre-
mičnina se nahaja v skladišču v Ljub ljani – industrijska 
cona Rudnik.

Priloge razpisne dokumentacije so obrazec Ponud-
ba, na katerem ponudniki oddajo svojo ponudbo, doka-
zilo o plačilu varščine ter vzorec pogodbe, v katerem 
so določene pogodbene obveznosti kupca premičnine. 
Razpisna dokumentacija iz prejšnjega odstavka je na 
voljo na spletni strani Občine Kamnik: www.kamnik.si, 
v tiskani verziji jo lahko ponudniki prevzamejo osebno 
pri kontaktni osebi na Občini Kamnik. Razpis je objavljen 
tudi v Uradnem listu RS.

4. Pogoji za udeležbo v postopku:
4.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost 

ponudbe v višini 2.000,00 EUR ponujene cene na ra-
čun Občine Kamnik št. SI56 01243-0100002257, sklic 
na št. 720001300, in sicer do roka za oddajo ponudbe.

Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. 
Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se varščina 
vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. 
Varščina se ne obrestuje.

Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino:
– če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe 

v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbiri,
– če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni 

od dneva sklenitve prodajne pogodbe ter prodajalec za-
radi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

4.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se pripravi tako, da ponudnik vpiše zah-

tevane podatke v obrazec ponudba, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije. Upoštevane bodo ponudbe, ki 
bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 22. 12. 
2014, do 10. ure na naslov: Občina Kamnik, Glavni 
trg 24, 1240 Kamnik, z oznako: »Ne odpiraj – Ponud-
ba – mobilno drsališče«. Na hrbtni strani kuverte mora 
biti označen polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.

Ponudba, ki ne bo pravočasno dostavljena na na-
slov prodajalca, bo neodprta vrnjena ponudniku. Po-
nudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo 
tudi osebno, vsak delovni dan na vložišču prodajalca na 
naslovu Glavni trg 24, Kamnik.

4.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1.) ponudbo za nakup premičnine, ki ne sme biti niž-

ja od izhodiščne, in izjavo o vezanosti na dano ponudbo 
do dne 28. 2. 2015 (ponudba na predpisanem obrazcu 
in dokazilo o plačilu varščine – priloga 1),

2.) vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na 
vsaki strani parafirano in pravne osebe tudi žigosano 
prodajno pogodbo – priloga 2.

5. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo 
dne 22. 12. 2014, ob 13. uri, v prostorih Občine Kamnik, 
Glavni trg 24, Kamnik (soba št. 17). K javnemu odpiranju 
ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov 
pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo.

6. Izbor najugodnejšega ponudnika, sklenitev po-
godbe in plačilo kupnine

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale 
vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje 
od izhodiščne cene.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena 
najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več 
ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje 
poziv k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi doda-
tna pogajanja ali se opravi med najugodnejšimi ponu-
dniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi 
ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši 
ponudniki.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 87 / 5. 12. 2014 / Stran 2703 

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
obveščeni v 8 dneh po izbiri. Izbrani ponudnik mora 
skleniti pogodbo v roku 8 dni po prejemu obvestila o iz-
biri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa 
odstopil.

7. Drugi pogoji in pogodbene obveznosti: izbrani 
ponudnik mora prevzeti premičnino v roku 7 dni po 
plačilu celotne kupnine, in sicer na način in pod pogo-
ji, ki so določeni v prodajni pogodbi. Po poteku roka 
za prevzem preide nevarnost naključnega uničenja ali 
poškodovanja stvari na kupca. V primeru, da izbrani 
ponudnik ne prevzame premičnine v roku iz prejšnjega 
odstavka, ima prodajalec pravico zaračunati izbranemu 
ponudniku pogodbeno kazen v višini 150,00 EUR za 
vsak dan zamude.

8. Ustavitev postopka: prodajalec si pridrži pra-
vico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, 
do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek 
prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane 
varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.

Občina Kamnik
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Št. 2153-4/2011/22 Ob-4077/14

V register političnih strank se pri politični stranki 
Stranki za ekosocializem in trajnostni razvoj Slove-
nije – TRS, s skrajšanim imenom Stranka TRS, s kra-
tico imena TRS in s sedežem v Ljub ljani, Parmova 
ulica 41 ter z matično številko: 4036697000, vpiše spre-
memba statuta stranke.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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 Ob-4078/14

Skladno z določilom tretjega odstavka 75. člena 
ZGD-1, samostojni podjetnik MAP Maks Polajžer s.p., 
s sedežem Podturn 2A, 3241 Podplat, matična šte-
vilka 5138032000, obveščam upnike in poslovne par-
tnerje, da bom dne 31. 12. 2014 prenehal opravljati 
dejavnost oziroma prenesel dejavnost na novoustano-
vljeno družbo z omejeno odgovornostjo, s prenosom 
sub jekta samostojnega podjetnika na to družbo, po po-
stopku in na način, kot je opredeljen v ZGD-1.

MAP Maks Polajžer s.p.

Objave gospodarskih družb
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Izvršbe

In 1067/2011 Os-3988/14

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 
24. 5. 2012, opr. št. In 1067/2011 je bil dne 28. 6. 2012 
opravljen v korist upnice NLB d.d., Trg republike 2, 
Ljub ljana, ki jo zastopa odvetnica Alenka Šušteršič, Slo-
venska cesta 27, Ljub ljana, rubež poslovnega prostora 
v soseski ŠS 8/2 Nove Dravlje Občine Ljub ljana - Šiška, 
v objektu B-16, ki stoji na parc. št. 102/1, k.o. Dravlje 
– poslovni prostor v pritličju stavbe, Brilejeva 1, Ljub-
ljana, in obsega 58,14 m2 površine + 11,80 m2 poslovne 
površine v kleti, last dolžnice Milene Hvale, Beblerjev 
trg 3, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 12. 11. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0374 VL 212317/2012 Os-3939/14

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upni-
ka T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektron-
skih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A 150, 
Ljub ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Sašo Todoro-
vić, proti dolžniku Andreju Lipar, ki ga zastopa zakoniti 
zastopnik odvetnik začasni zastopnik Izet Hodžić, Cesta 
prvih borcev 40, p.p. 57, Brežice, sedaj neznanega prebi-
vališča, zaradi izterjave 561,28 EUR s pp sklenilo:

dolžniku Andreju Lipar, prej Hrastinska pot 36, Bre-
žice, sedaj neznanega bivališča, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet 
Hodžić, Cesta prvih borcev 40, p.p. 57, Brežice.

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 7. 11. 2014

0374 I 93/2013 Os-3940/14

Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi 
upnice Nove Ljub ljanske banke d.d., Ljub ljana, Trg re-
publike 2, Ljub ljana, proti dolžniku Karolju Kiš, Grobljan-
ska 25, Srbija, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik 
Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40, Brežice, sedaj ne-
znanega prebivališča, zaradi izterjave 25.901,32 EUR 
s pp sklenilo:

dolžniku Karolju Kiš, prej Grobljanska 25, Srbija, 
sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postop-
ku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
postavi začasni zastopnik

Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet 
Hodžič, Cesta prvih borcev 40, Brežice.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do ta-
krat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 11. 2014

Z 36/2014 Os-3985/14

Okrajno sodišče v Kočevju je na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi 
in zavarovanju – ZIZ, v zadevi zavarovanja upnice Za-
varovalnice Triglav d.d., OE Novo mesto, Novi trg 8, 
Novo mesto – dostava, zoper dolžnico Bojano Cankar, 
katera v Republiki Sloveniji nima prebivališča, zaradi iz-
terjave 815,28 EUR s pp, dolžnici postavilo začasnega 
zastopnika, odvetnika Janež Zvoneta, Škrabčev trg 54, 
Ribnica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžnici 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 13. 11. 2014

P 115/2014 Os-3950/14

Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodni-
ku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke 
Viljem Pirnat, stanujoč Senuše 41, p. Leskovec pri Kr-
škem, ki ga zastopa odvetnica Marija Vrisk iz Krškega, 
zoper toženo stranko Maks Bogolin, stanujoč Senuše 2, 
p. Leskovec pri Krškem, sedaj neznanega naslova, za-
radi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 1.517,05 EUR, 
izven naroka dne 12. 11. 2014, sklenilo:

toženi stranki Maksu Bogolinu, sedaj neznanega 
naslova, se postavi začasni zastopnik odvetnik Bojan 
Klakočar iz Krškega, ki bo zastopal toženo stranko 
v pravdni zadevi z opr. št. P 115/2014.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 12. 11. 2014

1913 I 2918/2012 Os-3712/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
Republike Slovenije, Dunajska 21, p.p. 3561, Ljub-
ljana, proti dolžniku Petru Kumše, Tržaška cesta 40, 
Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave nadomestila pre-
živnine, sklenilo:

Objave sodišč



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 87 / 5. 12. 2014 / Stran 2707 

dolžniku Petru Kumšetu se na podlagi 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zasto-
pnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Špela 
Flis, Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala, do-
kler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 14. 10. 2014

VL 124964/2014 Os-3941/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek 
za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: 2 
PI finančno in računalniško svetovanje, d.o.o., Ko-
menda, Sadarjeva ulica 10, Komenda, ki ga zastopa 
zakonita zastopnica Petra Grošelj, Sadarjeva ulica 10, 
Komenda, po odvetniku Župevec Bojanu Hrvatski trg 3, 
Ljub ljana, proti dolžniku Gašperju Pečjak, Lovšeto-
va ulica 12, Ljub ljana - Polje, ki ga zastopa zakoni-
ta zastopnica odvetnica Mihaela Mordej Sitar, Verov-
škova ulica 64, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
1.562,00 EUR, sklenilo:

dolžniku Gašperju Pečjak, Lovšetova ulica 12, 
Ljub ljana - Polje, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju 
– ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Miha-
ela Mordej Sitar, Verovškova ulica 64, 1000 Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 10. 11. 2014

VL 71140/2014 Os-3958/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Javno 
podjetje Energetika Ljub ljana d.o.o., Verovškova 62, 
Ljub ljana, proti dolžniku Gopal Puri, Hollywood Plaza 
610 Nathan Road, Hong Kong, ki ga zastopa zač. zast. 
odv. Gregor Mramor, Komenskega 4, Ljub ljana – dosta-
va, zaradi izterjave 215,04 EUR, sklenilo:

dolžniku Gopal Puri, Hollywood Plaza 610 Nathan 
Road, Hong Kong, 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 odv. Gregor 
Mramor, Komenskega 4, Ljub ljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen 
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil 
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 12. 11. 2014

III P 1278/2013 Os-4017/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodniku mag. 
Francu Kopšetu, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavod 
RS za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljub-

ljana, proti toženi stranki Ani Jarc, Zagrebška cesta 72, 
Maribor, zaradi vrnitve sredstev pcto: 846,58 EUR s pp, 
dne 14. 11. 2014 sklenilo:

toženi stranki Ani Jarc, neznanega prebivališča, 
se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Andrej Slivnik, 
Cigaletova 7, Ljub ljana, ki bo zastopal toženo stranko 
v tem postopku.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 14. 11. 2014

VL 106534/2014 Os-4037/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Sta-
ninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga 
zastopa zak. zast. Vlado Pulko, proti dolžniku: Srečku 
Kropec, Jakob-Gschiel-Gasse 2/19, AT 8052 Graz, Av-
strija, ki ga zastopa zak. zast. odv. Tamara Fugina, Tito-
va 2a, Maribor – dostava, zaradi izterjave 340,54 EUR, 
sklenilo:

dolžniku Srečku Kropec, Jakob-Gschiel-Gasse 
2/19, AT 8052 Graz, Avstrija, se na podlagi 4. točke 
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in 
zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tamara 
Fugina, Titova 2a, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse 
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 5. 1. 2014

Oklici dedičem

D 60/2014 Os-3866/14

Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski 
postopek po dne 8. 3. 1914 umrli Mariji Virant, rojeni 
Žgavc, hčerki Albini, rojeni 21. 8. 1925, upokojenki iz 
Vipave, Vojkova ulica 3, državljanki Republike Slovenije.

Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, oziroma teh de-
dičev ni mogoče identificirati, sodišče poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo 
naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega 
oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni 
deski tega sodišča in na oglasni deski krajevne sku-
pnosti Vipava.

Sodišču naj se javita predvsem zapustničina prane-
čaka po njeni pokojni polsestri Olgi, rojeni Žgavc (umrli 
kmalu po letu 1984), in sicer:

– Lucija, rojena Krečič (ali Crecich), hčerka pokojne 
zapustničine nečakinje Marize, stanujoča nekje v Trstu, 
Italija; ter

– dedič neznanega imena in priimka, sicer pa sin 
pokojne zapustničine nečakinje Ondine, prav tako sta-
nujoč nekje v Italiji.

Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo za-
puščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206. člena Za-
kona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 4. 11. 2014
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D 409/2014 Os-3983/14

Bogdan Krašovec, roj. 22. 8. 1925, neznanega pre-
bivališča, je dne 15. 3. 2005 umrl in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se 
priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Neznane dediče začasno zastopa skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, iz Dekanov 209a, p. Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru  
dne 14. 11. 2014

D 171/2014 Os-4019/14

Mohorčič Ivan, nazadnje stanujočem Brič št. 32, 
Šmarje, je bil razglašen za mrtvega in določen datum 
smrti 17. 1. 1951 in ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica 
v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave tega 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 20. 11. 2014

III D 368/2014 Os-3773/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Mujičinović Mariji, hčerki Stanka, 
rojeni dne 24. 9. 1947, umrli dne 21. 12. 2013, nazadnje 
stanujoči na naslovu Pečnik 18, Ljub ljana, državljanki 
Republike Slovenije.

Sodišču niso znani dediči, ki bi lahko prišli v poštev 
za dedovanje po navedeni osebi. Glede na navedeno 
sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po 
pok. Mujičinović Mariji poziva, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 22. 10. 2014

I D 1734/2014 Os-3774/14

Pri Okrajnem sodišču v Ljub ljani je v teku zapu-
ščinski postopek po pok. Fuchs Hedviki, hčerki Jožeta, 
rojeni dne 8. 8. 1932, umrli dne 3. 4. 2014, nazadnje 
stanujoči na naslovu Črtomirova ulica 31, Ljub ljana, dr-
žavljanki Republike Slovenije.

Sodišču niso znani dediči, ki bi lahko prišli v poštev 
za dedovanje po navedeni osebi. Glede na navedeno 
sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
(ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
oziroma do sodelovanja v zapuščinskem postopku po 
pok. Fuchs Hedviki poziva, da se priglasijo sodišču 
v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 22. 10. 2014

Oklici pogrešanih

N 5/2014 Os-3995/14

Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče postopek pod opr. 
št. N 5/2014, da se razglasi za mrtvega Jožefa Močnik, 
rojen dne 13. 5. 1857, v Orehku št. 21, Cerkno.

Sodišče je postopek za razglasitve za mrtve-
ga Jožefa Močnika, Poljane 11, Cerkno, začelo 
na predlog predlagatelja Republika Slovenija, ki jo za-
stopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, od-
delek v Novi Gorici, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica.

Predlagatelj v nepravdnem postopku, ki teče pred 
naslovnim sodiščem navaja, da edino poročilo o pogre-
šanem predstavlja kupna pogodba z dne 28. 4. 1904 
z dne 7. 5. 1904 shranjena pod opr. št.: Dn 147 in na tej 
podlagi izvedena vknjižba lastninske pravice v zemljiški 
knjigi. Po tem datumu o pogrešanem ni nobenega po-
ročila ali drugega dokumenta več.

Ker predlagatelja od imenovanega zemljiško-
knjižnega lastnika ne more pridobiti lastninske pravice 
na nepremičninah, ki so del državne ceste, posledično 
ne more premoženjskopravno urediti odseka državne 
ceste RT-912/3105 Cerkno-Novaki, predlaga, da se Jo-
žefa Močnika, rojenega dne 13. 5. 1857 v Orehku, št. 21, 
Cerkno, razglasi za mrtvega.

Jožefu Močniku je bil postavljen skrbnik za posebni 
primer Center za socialno delo Idrija, Vojkova 2a, Idrija.

Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju pozivamo, da 
to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega okli-
ca, ker bo sodišče po poteku tega roka Jožefa Močnika 
razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Idriji  
dne 18. 11. 2014

N 61/2014 Os-3976/14

Pri Okrajnem sodišču v Kopru teče postopek za 
razglasitev za mrtvo pogrešane Filomene-Domenike 
Jakac, rojene dne 30. 11. 1907 v Pregari 68 (Buželi), 
ki se je poročila dne 8. 4. 1935 v Gradinu, s Štefanom 
Buzečanom in dne 11. 7. 1936 v Gradinu z Albertom 
Šavronom.

Pogrešano se poziva, da se oglasi sodišču, vse, ki 
kaj vedo o njenem življenju, pa se poziva, da to sporo-
čijo tukajšnjemu sodišču v treh mesecih od objave tega 
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano raz-
glasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 11. 2014

Oklici o začetku postopka odvzema 
premoženja nezakonitega izvora

P 2714/2014-V Os-4098/14

1. Okrožno sodišče v Ljub ljani je dne 14. 11. 2014 
prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premo-
ženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno 
številko V P 2714/2014. Predmet tožbe je odvzem pre-
moženja nezakonitega izvora. V 1. točki tožbenega 
zahtevka se predlaga, da sodišče razsodi, da se ugo-
tovi, da je a) nepremičnina: hotelska enota – apartma 
št. 106 v I. nadstropju v stavbi št. 2270, oznaka 6/I, 
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na naslovu Stopniška pot 1a, Portorož, v izmeri 803 
5 m2, ID znak 2631-2270-18, (ID 5507372), last An-
dreja Lovšina, b) 49.650 vrednostnih papirjev z oznako 
IEKG, izdajatelja Intereuropa, d.d., last Andreja Lovši-
na, c) nepremičnina: hotelska enota – apartma št. 108 
v I. nadstropju v stavbi št. 2270, oznaka 8/I, na naslo-
vu Stopniška pot 1a, Portorož, v izmeri 35,20 m, ID 
znak 2631-2270-20 (ID 5507374), last Lucije Lovšin, 
d) nepremičnina: stanovanje št. B14 na naslovu Žele-
zna cesta 10B, Ljub ljana, ID znak 2636-3866-214 (ID 
5792236), s parkirnim mestom ID znak 2636-3866-752 
(ID 5792405), oboje last Lucije Lovšin, e) nepremič-
nina: stanovanje št. 77 z oznako J 1500 v etaži 10 
objekta Vila Urbana, Barvarska steza 6, Ljub ljana, ID 
znak 1727-1066-77 (ID 5626285), s shrambo št. 65, 
ID znak 1727-1066-165 (ID 5626516) in dvema parkir-
nima mestoma ID znak 1727-1066-210 (ID 5626570) 
ter ID znak 1727-1066-211 (ID 5626573), vse last Lu-
cije Lovšin f) nepremičnina: hotelska enota – apartma 
št. 105 v I. nadstropju v stavbi št. 2270, oznaka 5/I, na 
naslovu Stopniška pot 1a, Portorož, v izmeri 35,20 m2, 
ID znak 2631-2270-17 (ID 5507371), last Marije Lo-
všin, g) avtomobil Volkswagen EOS/2.0/TFSI AUT., reg. 
št. KP13-31N, št. šasije WVWZZZ1FZ8V048149, last 
Lucije Lovšin, h) drugo premoženje Andreja Lovšina 
v vrednosti 899.951,74 EUR premoženje nezakonitega 
izvora.

2. Tožena stranka: 1.) Andrej Lovšin, Stopniška pot 
1a, Portorož, 2.) Lucija Lovšin, Železna cesta 10b, Ljub-
ljana, 3.) Marija Lovšin, Prijateljev trg 3, Ribnica,

3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju odvzema:
I. Ugodi se predlogu tožeče stranke za podaljšanje 

začasnega zavarovanja v pravdnem postopku z dne 
14. 11. 2014, tako, da se do pravnomočne odločitve 
o tožbenem zahtevku podaljša začasno zavarovanje 
premoženja, ki je bilo do dne 21. 12. 2014 odrejeno 
s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru pod opr. št. XI 
Kpd 21717/14 z dne 3. 6. 2014 in sicer tako, da se:

– tretje toženi stranki Mariji Lovšin prepove odtujiti 
in obremeniti nepremičnino št. 17E, hotelsko enoto – 
apartma št. 105 z oznako 5/I, v izmeri 35,20 m2, v I. 
nadstropju v stavbi ID 2270, k. o. Portorož, ID nepre-
mičnine 2631-2270-17, z zaznambo te prepovedi v ze-
mljiški knjigi,

– drugo toženi stranki Luciji Lovšin prepove odtujiti 
in obremeniti nepremičnine:

– hotelsko enoto – apartma št. 108, z oznako 8/I, 
v izmeri 35,20 m2, v I. nadstropju v stavbi ID 2270, k. 
o Portorož, ID nepremičnine 2631-2270-20, z zaznambo 
te prepovedi v zemljiški knjigi,

– stanovanje št. B14, v 3. nadstropju, v objektu »B«, 
s shrambo št. BS 14 v 2. kleti in garažnim boksom BG 
14 v 2. kleti, na naslovu Železna cesta 10B, Ljub ljana, 
k.o. 2636 Bežigrad, ID nepremičnine 2636-3866-214, 
z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi,

– stanovanje št. 77 z oznako JI 500 v 5. nadstropju 
(10. etaži) – ID 1727-1066-77, s shrambo št. 165 v 3. 
kleti (1. etaži) – ID 1727-1066-165 in dvema parkir-
nima mestoma št. 210 in 211 v 3. kleti (1. etaži) – ID 
1727-1066-210 in ID 1727-1066- 211, vse v objektu Vila 
Urbana, k. o, 1727 Poljansko predmestje, z zaznambo 
te prepovedi v zemljiški knjigi.

II. Ugodi se predlogu tožeče stranke za začasno 
zavarovanje v pravdnem postopku z dne 14. 11. 2014 
in se odredi začasno zavarovanje premoženja, tako, da 
se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku:

– prvo toženi stranki Andreju Lovšinu prepove od-
tujiti in obremeniti nepremičnino – hotelsko enoto – 
apartma št. 106, z oznako 6/I v I. nadstropju v stavbi 

ID 2270, k.o. Portorož, ID nepremičnine 2631-2270-18, 
z zaznambo te prepovedi v zemljiški knjigi,

– prvo toženi stranki Andreju Lovšinu prepove raz-
polagati z zemljiškim pismom, izstavljenim za zemljiški 
dolg v znesku 300.000,00 EUR, vknjižen dne 29. 6. 2012 
na posameznem delu stavbe št. 18 v stavbi št. 2270 k. o. 
2631 – Portorož (ID pravice/zaznambe 14792417), ter 
to zemljiško pismo komurkoli prenašati, z zaznambo te 
prepovedi v zemljiški knjigi,

– vsakokratnemu imetniku zemljiškega pisma oziro-
ma vsaki osebi, ki je po odredbi prvo tožene stranke An-
dreja Lovšina kot lastnika obremenjene nepremičnine, 
ali po odredbi morebitnih nadaljnjih imetnikov postala 
upravičeni imetnik zemljiškega pisma, prepove izplačilo 
zemljiškega dolga iz vrednosti obremenjene nepremič-
nine – posameznega dela stavbe št. 18 v stavbi št. 2270 
k. o. 2631 – Portorož, z vpisom te prepovedi v zemljiško 
knjigo,

– prvo toženi stranki Andreju Lovšinu prepove raz-
polagati z 49.650 vrednostnimi papirji – rednimi delni-
cami – z oznako IEKG, izdajatelja Intereuropa, d. d., na 
računu št. 1866987, z vpisom te prepovedi v centralni 
register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, 
Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljub ljana,

– drugo toženi stranki Luciji Lovšin prepove razpo-
lagati z zemljiškimi pismi, izstavljenimi za zemljiški dolg 
v znesku 500.000,00 EUR, vknjižen dne 1. 6. 2012 na 
posameznih delih stavbe št. 77, 165, 210 in 211, vse 
v stavbi št. 1066 k. o. 1727 – Poljansko predmestje (ID 
pravice/zaznambe 14667746), ter ta zemljiška pisma 
komurkoli prenašati, z zaznambo te prepovedi v zemlji-
ški knjigi,

– vsakokratnemu imetniku zemljiškega pisma ozi-
roma vsaki osebi, ki je po odredbi drugo tožene stranke 
Lucije Lovšin kot lastnice obremenjenih nepremičnin, 
ali po odredbi morebitnih nadaljnjih imetnikov postala 
upravičeni imetnik zemljiških pisem, prepove izplačilo 
zemljiškega dolga iz vrednosti obremenjenih nepremič-
nin – posameznih delov stavbe št. 77, 165, 210 in 211, 
vse v stavbi št. 1066 k. o. 1727 – Poljansko predmestje, 
z vpisom te prepovedi v zemljiško knjigo,

– drugo toženi stranki Luciji Lovšin prepove odtujiti 
in obremeniti nepremičnino – parkirno mesto na Železni 
cesti 10B, Ljub ljana, ID 2636-3866-752, z zaznambo te 
prepovedi v zemljiški knjigi,

– drugo toženi stranki Luciji Lovšin prepove raz-
polagati s premičnino Volkswagen EOS/2.0/TFSI AUT., 
reg. št. KP13-31N, št. šasije WVWZZZ1FZ8V048149, 
z vpisom te prepovedi v register neposestnih zastavnih 
pravic in zarubljenih premičnin,

– dolžniku prvo tožene stranke Andreja Lovšina, 
gospodarski družbi Optio, trgovina in storitve, d.o.o., 
Stopniška pot 1a, Portorož, prepove poravnati terjatev 
v višini 691.200,00 EUR prvo toženi stranki, le-temu pa 
prepove terjatev izterjati ali z njo razpolagati.

Rubež je opravljen z dnem, ko je sklep o rubežu 
vročen dolžnikovemu dolžniku.

Dolžnikov dolžnik nima pravice pritožbe zoper sklep 
o rubežu.

Z začasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica 
na predmetu zavarovanja.

4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem 
premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh 
pravic niso vedele ali niso mogle vedeti, da je bilo pre-
moženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih 
po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo 
v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, glede 
sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
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5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za po-
dajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in 
pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi 
ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbi-
jati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe 
na njihove pravice, ali pravne koristi, o katerih še ni bilo 
pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).

V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvze-
mu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so 
začeli postopke iz drugega odstavka tega člena, in tisti, 
ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika 
premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzete-
ga premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu 
Republike Slovenije poplačilo iz odvzetega premoženja, 
razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili 
mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezako-
nito (peti odstavek 33. člen ZOPNI).“

6. Dan objave oklica: 5. 12. 2014
Okrožno sodišče v Ljub ljani

dne 25. 11. 2014
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Zavarovalne police preklicujejo

Kaudik Ciril, Kauče 22, Velenje, zavarovalno polico, 
št. 50500091952, izdala zavarovalnica KD Življenje, d.d. 
gnq-334780

Drugo preklicujejo

Anžlovar Urška, Velike Češnjice 6, Šentvid pri Stič-
ni, študentsko izkaznico, št. 01010178, izdala Pedago-
ška fakulteta, v Ljub ljani. gnl-334760

Bassen Brian, Turnerjeva 25, Ljub ljana, študentsko 
izkaznico, št. 25100089, izdala Fakulteta za arhitekturo. 
gnt-334777

Boltin May, Cesta Dušana Kvedra 29, Litija, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Litija. gnj-334762

Božidar Oven s.p., Vrhovo pri Šentlovrencu 17, 
Velika Loka, licenco za tovorno vozilo št. 011335-005, 
veljavna do 30. 10. 2017, izdala Obrtna zbornica Slove-
nije. gng-334765

Bračič Mirko, Jurovci 1/B, Videm pri Ptuju, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500038519000, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnc-334769

EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015519002, 
izdana na ime Kljaić Đorđe, izdajatelj Cetis Celje, d.d. 
gnb-334770

Fabjančič Tina, Gabrje 99D, Dobrova, dijaško iz-
kaznico, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem, 
Ljub ljana. gns-334778

Filipič Marko, Pristava 14a, Ljutomer, potrdilo 
o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za 
odgovorno osebo, št. 607135, izdalo Ministrstvo za pro-
met, leto izdaje 1997. gnd-334768

Foršek matjaž, Podbrezje 177, Naklo, certifikat za 
NPK varnostnika, ki ga je izdala Zbornica za razvoj slo-
venskega zasebnega varovanja, izdan dne 7. 2. 2012, 
številka C06574. gnr-334779

Hodžić Damir, Ekartova ulica 46, Miklavž na Dra-
vskem polju, potrdilo o opravljenem tečaju za voznika 
viličarja, št. 1624, izdano 10. 3. 2008. m-106

Preklici

Izletnik Celje d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje, licenco 
št. GE005865/00223/145, za vozilo Marbus B4-080-TS, 
reg. št. CE KO-724, veljavnost od 2. 12. 2012 do 2. 12. 
2017. gnf-334766

Jaka Ovijač s.p. – Storitve Z, Polje pri Vodicah 23, 
Vodice, licenco skupnosti št. 012628/002, za vozilo Mer-
cedes-benz Actros 1835LS, reg. št. LJ 39-00X, z veljav-
nostjo do 26. 2. 2018. gne-334767

Jarc Deni, Ožbalt 7, Ožbalt, dijaško izkaznico, izdal 
SERŠ Maribor, št. 8233251. m-103

Jerenec Urška, Prelska 47, Velenje, študentsko 
izkaznico, št. N1008162, izdala FNM Maribor. m-107

Jurič Boris, Loka pri Framu 29, Fram, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500040128000, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. m-105

Kolar Branko, Sp. Slemen 49c, Selnica ob Dravi, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000815001, 
izdajatelj Cetis Celje, d.d. m-104

Korošec Kristina, Trg svobode 4, Bohinjska Bistri-
ca, študentsko izkaznico, št. 20050151, izdala Univerza 
v Ljub ljani, Pravna fakulteta. gnk-334761

Kostanjevec Gašper, Bavdkova ulica 14, Kranj, potr-
dilo o opravljenem izpitu za upravljavca žerjava vodenega 
s tal, izdal IVIS d.o.o., leto izdaje 2012. gnm-334759

Milan Nikić s.p., Šalara 33B, Koper – Capodistria, 
osnovno licenco št. 009945/002, za vozilo MAN, reg. št. 
KP CL 006. gni-334763

Milan Nikić s.p., Šalara 33B, Koper – Capodistria, 
osnovno licenco št. 009945/004, za vozilo DAF, reg. št. 
KP KV 088. gnh-334764

Moravec Aleš, Gajštova ul. 23, Maribor, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500018115001, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnp-334781

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finanč-
na uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 
Ljub ljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene 
uradne osebe: Zver Marjetka, Davčni urad Maribor, de-
lovno mesto višji davčni inšpektor; pod registrsko števil-
ko 00268, izdano dne 30. 9. 2005. Ob-4123/14

Žalar Srečko, Ivenca 26, Vojnik, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500017046001, izdajatelj Cetis Ce-
lje, d.d. gnu-334776

Žinković Ivan, Kocljeva 13, Gornja Radgona, digi-
talno tahografsko kartico, št. 1070500026053000, izda-
jatelj Cetis Celje, d.d. gnn-334758
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