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Javni razpisi

Št. 007-5/2014(O406) Ob-1181/15

Spremembe
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, za-

njo župan mag. Miran Stanko na podlagi Odloka o ogla-
ševanju v Občini Krško (Uradni list RS, št. 100/13), ob-
javlja spremembo javnega zbiranja ponudb za pridobitev 
pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah 
v lasti Občine Krško, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, dne 7. 11. 2014 ter na spletni strani Občine Krško. 
V javnem zbiranju ponudb za pridobitev pravice uporabe 
lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine 
Krško se spremeni 3. in 8. točka tako, da se glasita:

3. Začetek in čas trajanja najemnega razmerja: 
začetek pogodbenega razmerja je predvidoma od 4. 5. 
2015 za obdobje petih let.

8. Predložitev in odpiranje ponudb: ponudba se 
šteje za pravočasno, če je predložena oziroma prispe 
na naslov naročnika do dne 31. 3. 2015, najkasneje 
do 12. ure, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Po-
nudba – Javni razpis za oglaševanje št. 007-5/2014 
(O406)«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni 
strani. Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na 
naslov naročnika: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 
8270 Krško. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek 
za izbor ponudnikov bo opravila komisija dne 31. 3. 
2015 ob 12.30, v prostorih Občine Krško. Vse ostale 
določbe razpisa ostajajo nespremenjene.

Občina Krško

Št. 430-1528/2014/20 Ob-1149/15

Ministrstvo za notranje zadeve je 31. 12. 2014 
v Uradnem listu RS, št. 98/14 objavilo Javni razpis 
za izvedbo programa spodbujanja socialne vključeno-
sti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav, 
št. 430-1528/2014, ki se financira iz Evropskega sklada 
za vključevanje državljanov tretjih držav in sredstev pro-
računa RS – slovenske udeležbe.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil 
prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentaci-
je predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni 
razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni 
»Javna naročila«, naročnik objavil dokument »Dodatna 
pojasnila v zvezi s pripravo vloge, z dne 23. 1. 2015«.

Ministrstvo za notranje zadeve

 Ob-1125/15

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Trža-
ška cesta 2, 1000 Ljub ljana, na podlagi Zakona o Javni 
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 112/07, 40/12 in 63/13), Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), Pravilnika 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09 in 90/11) ter 
Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za 
knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09 in 
10/14) objavlja javni razpis za izbor kulturnih projektov 
na področjih knjige za leto 2015 (v nadaljevanju: JR3–
KNJIGA–2015).

Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce 
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa 
tudi na naslovu: www.jakrs.si. Podrobnejša navodila za 
uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo 
na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si in www.
jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave 
obvestila v Uradnem listu RS dne 30. 1. 2015 in se iz-
teče dne 3. 3. 2015.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 093-1/2015/4 Ob-1148/15

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Re-
publike Slovenije za leto 2014 in 2015 (Uradni list RS, 
št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 
84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14) in Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Urad Vlade 
RS za komuniciranje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje informativno-komunikacijskih  

in izobraževalnih projektov nevladnih  
in humanitarnih organizacij v letu 2015

Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Urad 
Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 
Ljub ljana (v nadaljevanju Urad).

1. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne in humanitarne 

organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozave-
ščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Sloveni-
je o nekaterih aktualnih tematikah.
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Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativ-
no-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevla-
dnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo 
obravnavali naslednja vsebinska področja:

2.1. Sklop A: Evropsko leto za razvoj 2015
Leto 2015 je razglašeno za Evropsko leto za razvoj 

(ELR), potekalo bo pod sloganom: »Naš svet, naše 
dostojanstvo, naša prihodnost«. Glavni namen ELR je 
približati teme mednarodnega razvojnega sodelovanja 
prebivalcem Slovenije in Evropske unije. Temeljno vodi-
lo mednarodnega razvojnega sodelovanja je prispevati 
k izboljšanju ekonomskih, družbenih in okoljskih razmer 
v državah v razvoju, predvsem v najmanj razvitih delih 
sveta. Glavni cilj je zmanjšanje in dolgoročno izkoreni-
njenje revščine. To pa podpira oblikovanje stabilnejšega, 
mirnejšega, uspešnejšega in pravičnejšega sveta, ki 
odraža soodvisnost med bogatejšimi in revnejšimi dr-
žavami ter trajnostni razvoj. Pomembno se je zavedati, 
da z dejavnostmi na lokalni ravni vplivamo na reševanje 
izzivov na svetovni ravni. Vrednote, na katerih temelji 
mednarodno razvojno sodelovanje so vzajemna odvi-
snost, solidarnost in odgovornost.

Evropska unija zagotavlja uradno razvojno pomoč 
že od leta 1957 in je največja donatorka le-te na svetu. 
Slovenija v tej vlogi nastopa od leta 2004, prizadeva-
nja pa so osredotočena zlasti na območje Zahodnega 
Balkana.

Cilj ELR 2015 v Sloveniji je informirati prebivalce 
Slovenije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in 
politikah na tem področju ter spodbuditi njihovo aktivno 
zanimanje zanj.

Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo 
prispevali k doseganju ciljev Nacionalnega delovnega 
programa ELR:

– Povečanje razumevanje tematik mednarodnega 
razvojnega sodelovanja med osnovnošolci in srednje-
šolci ter spodbujanje zavedanja globalne soodvisnosti 
(Sklop A1):

Pri osnovnošolcih in srednješolcih želimo:
– doseči večje zanimanje za globalna vprašanja in 

razumevanje mednarodnega razvojnega sodelovanja,
– krepiti zavedanje o globalni soodvisnosti in traj-

nostnem razvoju,
– spodbujati občutek skupne odgovornosti in soli-

darnosti,
– spodbujati razmišljanje o možnih rešitvah global-

nih razvojnih vprašanj in izzivov.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo spodbujali 

razmišljanje in ustvarjanje ter omogočili sodelovanje 
čim večjega števila osnovnošolcev in srednješolcev po 
vsej Sloveniji.

– Krepitev zavedanja širše javnosti in spodbujanje 
h kritičnemu razmišljanju o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju (Sklop A2)

V Sloveniji je prepoznavnost področja mednaro-
dnega razvojnega sodelovanja pomanjkljiva, obstaja pa 
pripravljenost pomagati. Urad želi podpreti projekte, ki 
bodo širšo javnost ozaveščali o vzajemni odvisnosti, 
skupni odgovornosti in solidarnosti ter hkrati prispevali 
k razumevanju tematik mednarodnega razvojnega sode-
lovanja in o njih spodbujali kritično razmišljanje.

Prednost bodo imeli inventivni projekti, ki bodo pre-
ko različnih komunikacijskih kanalov dosegali najširšo 
javnost in bodo prispevali tudi k večji medijski prepo-
znavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop A).

2.2. Sklop B: Boj proti sivi ekonomiji
Siva ekonomija ni le ekonomski, temveč tudi druž-

beni pojav. Obstaja ves čas in v vsaki družbi, problema-
tična pa postane predvsem v obdobju slabšanja gospo-
darskih in socialnih razmer, ko se njen obseg praviloma 
povečuje. Sivo ekonomijo največkrat spodbujamo tudi 
sami, ker jo imamo za samoumevno in jo toleriramo. 
Preprečevanja se moramo lotiti celovito, tako s spod-
budami in odpravljanjem poglavitnih vzrokov kakor tudi 
s pregonom in nadzorom.

Urad izvaja vladno kampanjo »Vklopi razum – zah-
tevaj račun«, s katero želi predvsem:

– spodbuditi spremembo obnašanja posameznikov 
na nivoju države, podjetij in potrošnikov.

– dvigniti splošno kulturo izpolnjevanja obveznosti.
Zelo pomembno vlogo pri zmanjševanju obsega 

sive ekonomije ima občutek odgovornosti posameznika 
do družbe, v kateri živi, ki se na pojavni ravni kaže tudi 
skozi pripravljenost izpolnjevanja obveznosti do države. 
Eden ključnih preventivnih ukrepov obvladovanja sive 
ekonomije je zato ozaveščanje javnosti, zlasti ozave-
ščanje mladih.

Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo 
mlade:

– ozaveščali in informirali o posledicah sive ekono-
mije za širšo družbo in posameznika,

– ozaveščali o pomembnosti aktivne vloge državlja-
nov pri zmanjševanje obsega sive ekonomije.

V skupino »Mladi« uvrščamo:
– učence zadnje triade osnovne šole,
– dijake,
– študente univerz in visokih šol,
– mlade med 15. in 29. letom starosti, ki niso vklju-

čeni v izobraževalni proces.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo spodbujali:
– raziskovanje problematike, npr.: eseji, seminar-

ske, raziskovalne naloge,
– kreativno obravnavo problematike: likovno ustvar-

janje (npr.: strip, fotografija), glasbeno in video ustvar-
janje ipd.,

– izmenjavo mnenj (npr.: debate, improvizacije ...)
– in bodo dosegli čim več mladih po vsej Sloveniji.
Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 

na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop B)

2.3. Sklop C: Boj proti trgovini z ljudmi
Trgovina z ljudmi je poleg trgovine s prepoveda-

nimi drogami in orožjem ter gospodarske kriminalitete 
ena najbolj donosnih dejavnosti mednarodno organizi-
ranega kriminala, ki ima tudi hude posledice za varnost, 
blaginjo in človekove pravice žrtev. Trgovino z ljudmi 
največkrat povezujemo s spolnim izkoriščanjem žensk 
in otrok, vendar gre tudi za druge oblike izkoriščanja: 
prisilno delo, prisilno beračenje, služabništvo, siljenje 
v kriminalna dejanja, trgovino z ljudmi z namenom od-
stranitve in presaditve človeških organov in podobno. 
Evropska komisija ocenjuje, da tokovi trgovine z ljudmi 
na območju Evropske unije zajemajo več sto tisoč ljudi 
letno, med njimi je veliko otrok. Vsako leto se v mreže tr-
govcev z ljudmi ujamejo nove žrtve, med katerimi so tudi 
državljani in državljanke Slovenije. V skupino posebno 
ranljivih kategorij oseb, potencialnih žrtev trgovine z lju-
dmi spadajo otroci in mladostniki ter tuji delavci.

– Projekti namenjeni mladostnikom (Sklop C1 
in C2)

Po podatkih Evropskega statističnega urada Euro-
stat so v državah EU v obdobju 2010–2012 16 % vseh 
registriranih žrtev predstavljali otroci, registriranih je bilo 
več kot 1000 otrok, ki so bile žrtev spolnega izkorišča-
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nja. Urad želi podpreti projekt(e), ki bodo mladostnike 
ozaveščali o nevarnostih trgovine z ljudmi, o načinih no-
vačenja in o nevarnostih, ki so jim izpostavljeni na spletu 
ter jih usposobili za prepoznavanje tveganja, ustrezne 
načine ukrepanja in samozaščitnega obnašanja.

Z razpisom želi Urad sredstva nameniti za:
1. izvedbo delavnic in drugih oblik neposredne-

ga komuniciranja za učence tretje triade osnovnih šol 
(Sklop C1),

2. izvedbo delavnic in drugih oblik neposrednega 
komuniciranja za srednješolce in mladostnike v vzgojnih 
zavodih, domovih in skupnostih (Sklop C2).

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zajeli mlado-
stnike v različnih regijah Slovenije in bodo ciljno javnost 
ozaveščali z inventivnimi pristopi ter tudi preko spletnih 
socialnih skupnosti.

– Projekti namenjeni tujim delavcem (Sklop C3)
V času gospodarske krize se povečuje delovno iz-

koriščanje, povečujejo se težave s pravičnim plačilom za 
opravljeno delo, zamude oziroma neizplačila plač, kršitve 
na področju zaposlovanja in dela tujcev, grožnje z izgu-
bo delovnih dovoljenj, fiktivni posredniki dela, zlorabe 
napotenih delavcev, povečujejo se nezakonite migracije. 
Kriza je tudi generator kriminalnih aktivnosti za potrebe 
grobega izkoriščanja delovne sile, zlasti tujih delavcev 
v različnih gospodarskih panogah (npr.: gradbeništvu, go-
stinstvu, kmetijstvu, prehrambeni in tekstilni industriji ter 
pri poklicih iz zabavnega in artističnega programa v noč-
nih lokalih), ob tem pa se zastavlja tudi vprašanje prisil-
nega dela kot posledice prepletenosti s trgovino z ljudmi.

Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo:
– tujim delavcem in delavcem napotenim v tujino 

nudili informacije za učinkovito uveljavljanje in varstvo 
njihovih pravic,

– delavce ozaveščali s ciljem zaščite pred izkori-
ščanjem,

– opozarjali na prepletenost izkoriščanja s prisilnim 
delom kot posledico trgovanja z ljudmi,

– delavce informirali o obnašanju, ki zmanjšuje tve-
ganja,

– identificirali morebitne žrtve, ki potrebujejo doda-
tno podporo in zaščito.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zagotavljali 
neposredno komunikacijo s tujimi delavci v različnih 
krajih Slovenije in vključevali tudi druge relevantne dele-
žnike, ki si prizadevajo za učinkovito podporo in varstvo 
pravic tujih delavcev.

– Projekti namenjeni uporabnikom storitev, ki jih 
izvajajo žrtve trgovine z ljudmi (Sklop C4)

Predpogoj trgovine z ljudmi je povpraševanje po 
blagu in storitvah, ki jih pod različnimi oblikami prisile 
izvajajo žrtve trgovine z ljudmi, zato je pozornost tre-
ba usmeriti tudi v odgovornost uporabnikov tovrstnih 
storitev. Z ozaveščanjem uporabnikov želimo prispe-
vati k zmanjševanju povpraševanja po storitvah žrtev 
in k učinkovitejšemu preprečevanju trgovine z ljudmi.

Po podatkih Evropskega statističnega urada Euro-
stat so bile v obdobju med letom 2010 in 2012 80 % vseh 
registriranih žrtev trgovine z ljudmi v EU ženske in dekli-
ce, pri 69 % žrtev pa je šlo za trgovino zaradi spolnega 
izkoriščanja. Tudi v Sloveniji največji delež identificiranih 
žrtev predstavljajo žrtve spolnih zlorab.

Z razpisom želi Urad podpreti projekte, ki bodo na-
menjeni ozaveščanju:

– uporabnikov spolnih storitev,
– zaposlenih v panogah, ki so posredno povezane 

s spolnim izkoriščanjem in spolno industrijo (turizem, 
gostinstvo, transport ipd.)

– širše javnosti.

Prednost bodo imeli kreativni oziroma inventivni 
projekti, ki bodo ciljne javnosti dosegali preko različnih 
komunikacijskih kanalov ter v partnerstvu z zasebnim 
sektorjem in mediji.

Glej 2. točko razpisne dokumentacije (Povezave 
na nekatere relevantne dokumente in spletne strani za 
sklop C)

3. Pogoji za prijavo
Upravičeni vlagatelji na vse sklope tega javnega 

razpisa so tiste nevladne in humanitarne organizacije 
s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo enega 
izmed naslednjih pogojev:

– so pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom 
o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih 
(samo zasebni zavodi) ali

– imajo pridobljen status humanitarne organizacije 
v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.

Vloge drugih sub jektov, bodisi pravnih bodisi fizičnih 
oseb, bodo zavrnjene.

Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki jih 
bodo izvajali v Sloveniji v letu 2015 in bodo zaključeni 
do vključno 31. oktobra 2015.

Vlagatelj lahko na razpis prijavi samo en projekt. 
V primeru, da vlagatelj prijavi več projektov bo komisija 
upoštevala vrstni red prejetja vlog.

Osebni podatki v vlogah bodo varovani v skladu 
z veljavno zakonodajo.

4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izve-

den po naslednjih merilih:
1. Izobraževalni, informativni oziroma komunika-

cijski pomen projekta: ustreznost projekta glede na cilje 
razpisa, ustreznost delovnega načrta projekta, ustre-
znost komunikacijske podpore projekta (do 70 točk);

2. Vključenost prostovoljcev v izvedbo projekta 
(do 6 točk);

3. Stroškovnik projekta: preglednost stroškov, 
utemeljenost in racionalnost porabe finančnih sredstev 
(do 15 točk);

4. Reference organizacije, nosilca in sodelavcev 
projekta (do 9 točk).

Merila so podrobneje razčlenjena v 3. točki razpisne 
dokumentacije.

5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih in 

humanitarnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 
2015 namenil 70.000,00 EUR, od tega za:

Evropsko leto za razvoj
Sklop A1 10.000 EUR
Sklop A2 10.000 EUR

Boj proti sivi ekonomiji 30.000 EUR

Boj proti trgovini z ljudmi 

Sklop C1 5.000 EUR
Sklop C2 5.000 EUR
Sklop C3 5.000 EUR
Sklop C4 5.000 EUR

Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu 
razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazpo-
rediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.

Posamezen projekt je lahko sofinanciran v višini 
največ 70 % upravičenih stroškov projekta, pri čemer je 
najvišji znesek sofinanciranja 5.000,00 EUR.

Če ostane del sredstev pri posameznem sklopu 
razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazpo-
rediti nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.

Izvajalec mora sofinancirani projekt izvesti v celoti.
Če vlagatelj projekt vsebinsko razdeli v dve fazi 

se lahko sredstva izplačajo v dveh delih – po izvedeni 
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posamezni fazi. Vlagatelj mora aktivnosti posamezne 
faze ter terminski in finančni načrt izvedbe opredeliti 
v obrazcu prijave (točka 8 razpisne dokumentacije) in 
v vzorcu pogodbe (točka 6.B razpisne dokumentacije). 
Za izplačilo po posamezni fazi morajo biti izpolnjeni vsi 
pogoji, kot so navedeni za primer enkratnega izplačila 
po zaključku projekta. Vrednost prve faze projekta ne 
sme presegati 50 % vrednosti celotnega projekta. Po-
samezna faza projekta je lahko sofinancirana največ 
v višini 70 % vrednosti posamezne faze projekta.

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

Upravičeni bodo izdatki, ki bodo nastali od dneva 
objave razpisa v Uradnem listu RS do vključno 31. ok-
tobra 2015.

Upravičeni stroški in prispevki so podrobneje raz-
členjeni v 4. in 5. točki razpisne dokumentacije.

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

Vloge morajo prispeti na naslov: Urad Vlade RS za 
komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljub ljana. 
Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane na 
naslov Urada najkasneje do 3. marca 2015 do 14. ure. 
Prav tako pa bodo kot pravočasne upoštevane tudi vse 
vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne 3. ma-
rec 2015.

Vlogo natisnite obojestransko in je ne spenjajte 
s spiralo.

Vlogo pošljite v zaprtem ovitku, ki mora biti označen 
»Ne odpiraj – Vloga – Razpis NVO 2015 – Sklop ___«. 
Vlagatelj mora na ovojnici in v razpisnem obrazcu jasno 
označiti, na kateri sklop se prijavlja.

Na hrbtni strani mora biti napisan naslov vlagatelja.
8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog se bo pričelo v sredo, 4. marca 2015 

v prostorih Urada in ne bo javno. Pri odpiranju bo stro-
kovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, 
ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Vlagatelji 
nepopolnih vlog bodo v roku 8 dni od odpiranja pisno 
pozvani k dopolnitvi vloge.

9. Postopek izbora projektov za sofinanciranje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na pod-

lagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opra-
vila strokovna komisija, ki jo imenuje direktor Urada. 
Vsak član komisije oceni posamezno vlogo, nato pa se 
izračuna skupna ocena kot povprečje ocen posameznih 
članov komisije.

Po končanem ocenjevanju se vloge za posamezen 
sklop razvrsti glede na povprečno število doseženih 
točk. Projekti, ki ne bodo dosegli vsaj 70 točk, ne morejo 
biti sofinancirani. Sredstva se dodelijo v višini zaproše-
nega zneska najbolje ocenjenim projektom za posame-
zen sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do 
porabe razpoložljivih sredstev.

Če je več vlog ocenjenih z enakim številom točk, 
se sredstva dodelijo projektom, ki dosežejo višje števi-
lo točk pri merilu – Izobraževalni, informativni oziroma 
komunikacijski pomen projekta (merilo pod zaporedno 
številko 1). Če so vloge tudi pri tem merilu ocenjene 
z enakim številom točk, se sredstva dodelijo projektu, 
ki je prejel višje število točk pri merilu 1a – Ustreznost 
projekta glede na cilje razpisa.

10. Odločitve o vlogah
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je dolo-

čen v 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale sestavin in prilog, ki so zah-

tevane v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji in ne 
bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo vloge:
– ki ne bodo v skladu s predmetom iz 2. točke jav-

nega razpisa;
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev 

za prijavo;
– ki ne bodo dosegle zadostnega števila točk stro-

kovne komisije (gl. 9. točko tega razpisa).
Sklep o izboru za prejemnika sredstev bo izdan 

vlagateljem z najbolje ocenjenimi projekti za posamezen 
sklop (najprej tistim z najvišjim številom točk) do porabe 
razpoložljivih sredstev.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči 
direktor Urada, na podlagi predloga strokovne komisije.

Urad bo pisanja vlagateljem vročal v skladu z Zako-
nom o upravnem postopku.

11. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: organizacije, ki se bodo odzvale na 
razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpo-
zneje v roku 60 dni od začetka odpiranja vlog.

12. Sklenitev pogodb
Z izbranimi izvajalci bo Urad sklenil pogodbe o so-

financiranju. Izbrani izvajalci se morajo na poziv Urada 
k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od dneva pre-
jema sklepa o sofinanciranju, ki ga izda direktor Urada. 
V nasprotnem primeru se šteje, da je vlagatelj odstopil 
od svoje zahteve za dodelitev sredstev.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in 
bodo objavljeni na spletnih straneh, na katerih se naha-
ja razpisna dokumentacija. Po zaključku sofinanciranih 
projektov bo na podlagi predloženih končnih poročil iz-
vajalcev pripravljena informacija o izvedenih aktivnostih 
in vsebinah, ki bo objavljena na spletnih straneh, na 
katerih se nahaja razpisna dokumentacija.

13. Pravna sredstva
O pritožbi zoper sklep o izboru prejemnika sredstev 

oziroma obvestilu o odločitvi glede dodelitve sredstev 
odloča direktor Urada. Vlagatelj lahko vloži pritožbo na 
Urad v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. 
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, 
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne 
morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vlo-
žena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vla-
gatelji. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. 
Zoper sklep o pritožbi se lahko sproži upravni spor.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 

strani http://www.ukom.gov.si/si/komuniciranje_eu_
vsebin/sodelovanje_z_nvo/. Naročite jo lahko tudi na 
tel. 01/478-26-21, vsak delavnik med 9. in 15.30 ali na 
e-naslov: lidija.herek@gov.si.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lah-
ko dobite na Uradu, kontaktna oseba: Lidija Herek, 
tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.

Potencialni vlagatelji so dolžni spremljati spletno 
stran Urada Vlade RS za komuniciranje, kjer bodo ob-
javljane morebitne dodatne informacije v zvezi z javnim 
razpisom.

Urad Vlade RS za komuniciranje

 Ob-1126/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13; v na-
daljevanju: ZUJIK), 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10, v nada-
ljevanju: Pravilnik) in skladno s Sporazumom med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sode-



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 6 / 30. 1. 2015 / Stran 103 

lovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list 
RS, št. 5/02, MP5/02, v nadaljevanju: Sporazum) ter 
35. in 36. členom 3. delovnega programa o sodelovanju 
v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republi-
ke Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 
2014 do 2016 (z dne 17. 12. 2013) Ministrstvo za kulturo 
(v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov programa, 

namenjenega pripadnikom nemško govoreče 
etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo  

v letu 2015, na podlagi  
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije  

in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, 
izobraževanju in znanosti,  

financirala Republika Slovenija iz proračuna,  
namenjenega za kulturo  

(projektni razpis, oznaka JPR-SLOA-2015)
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Re-

publika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 
1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet oziroma področje in cilj javnega razpisa
Predmet razpisa je (so)financiranje kulturnih projek-

tov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom prav-
ne osebe zasebnega prava na podlagi 35. in 36. člena 
3. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobra-
ževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2014 do 2016 
(z dne 17. 12. 2013), ki jih bo v letu 2015 financirala Re-
publika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, 
v okviru posebnega programa ministrstva za pripadnike 
nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji 
(v nadaljevanju: projekti).

Cilj javnega razpisa je ohranjanje, razvoj in pro-
mocija jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne 
identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine 
v Republiki Sloveniji.

3. Pomen izrazov
Kulturne nepridobitne organizacije s statusom prav-

ne osebe zasebnega prava so društva, zveze društev, 
zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, ki so re-
gistrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti 
in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Prijavitelj kulturnega projekta je odgovorni nosilec 
projekta.

Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost, 
ki je v javnem interesu in je dostopen javnosti. Projekt 
je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca.

Finančna uravnoteženost kulturnega projekta po-
meni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in 
prihodkov celotnega projekta po posameznih stroškov-
nih postavkah, prikazanih v finančni obrazložitvi, ujema-
jo (odhodki = prihodki).

Celotna vrednost projekta obsega vse načrtovane 
odhodke.

Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni 
nosilec projekta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in 
zastopa kulturno organizacijo.

Otrok je vsako človeško bitje, mlajše od osemnajst 
let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, določa, 
da se polnoletnost doseže že prej (povzeto po definiciji 
1. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pra-
vicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina ZN z reso-
lucijo št. 44/25 z dne 20. 11. 1989).

4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo le prijavitelji pro-

jektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– da so kulturne nepridobitne organizacije s sta-
tusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za 
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredo-
vanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo s pod-
pisano in ožigosano izjavo št. 1;

– da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva 
ali njegovih proračunskih uporabnikov izpolnili vse po-
godbene obveznosti, kar dokazujejo s podpisano in 
ožigosano izjavo št. 2;

– da bodo v primeru izbora omogočili javno dosto-
pnost projekta, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano 
izjavo št. 3;

– da ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je 
bil prijavljen ali že izbran na drugem programskem ali 
projektnem razpisu oziroma razpisu ministrstva, ali nje-
govih proračunskih uporabnikov, kar dokazujejo s pod-
pisano in ožigosano izjavo št. 4;

– in da bodo prijavljeni kulturni projekt realizirali 
do konca leta 2015 in dosledno uresničevali pogodbo 
z ministrstvom, kar dokazujejo s podpisano in ožigosano 
izjavo št. 5.

5. Temeljni in prednostni kriteriji razpisa
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 

21.730,00 EUR, oziroma toliko, kot bo vrednost pro-
računske postavke »Manjšinske skupine, vključene 
v meddržavne sporazume« v sprejetem rebalansu pro-
računa Republike Slovenije, v delu za kulturo, za leto 
2015.

Pri izboru projektov bo ministrstvo upoštevalo na-
slednje kriterije:

5.1. Temeljni kriteriji:
a. prispevek k ohranjanju, razvoju in promociji jezi-

kovne in kulturne raznolikosti,
b. ohranjanje in razvoj kulturne identitete etnične 

skupine v Republiki Sloveniji,
c. sodelovanje med manjšinskimi skupnostmi, tudi 

prek meje,
d. prispevek k uveljavitvi manjšinske skupnosti v šir-

še kulturno in družbeno okolje (integracija).
5.2. Prednostni kriteriji:
a. prispevek k ohranjanju kulture Kočevarjev sta-

roselcev,
b. tradicionalna integriranost v okolju,
c. sodelovanje z javnimi organizacijami s področja 

kulture,
d. vključevanje v javno kulturno infrastrukturo in 

v vzgojno izobraževalne institucije,
e. kulturna dejavnost otrok,
f. kulturna dejavnost, namenjena otrokom,
g. kulturna dejavnost starejših od 55 let ali kulturna 

dejavnost, namenjena starejšim od 55 let,
h. širjenje stvarnih informacij o kulturnem življenju, 

delu in razmišljanjih pripadnikov etnične skupine,
i. pripravljenost projekta za izvedbo,
j. izvirnost,
k. vključevanje strokovnjakov in umetnikov,
l. prispevek h razvijanju duha strpnosti in medkul-

turnega dialoga,
m. pomembno obeležje.
6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje projektov
Ministrstvo bo izbor kulturnih projektov izvedlo po 

postopku, kot ga določa Pravilnik. Izbrani in v okvi-
ru razpisanih sredstev (so)financirani bodo tisti kulturni 
projekti, ki bodo v postopku izbire ovrednoteni oziroma 
ocenjeni višje.

Temeljni in prednostni kriteriji so ovrednoteni s toč-
kami. Vsak od temeljnih kriterijev je ocenjen s točka-
mi od 0 do 5, vsak od prednostni kriterijev je ocenjen 
z 0 ali 1 točko.
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Pri temeljnih kriterijih je možno prejeti največ 5 točk, 
točke se dodelijo po sistemu: 5 točk = zelo dobro, 4 in 
3 točke = dobro, 2 točki = sprejemljivo, 1 točka = manj 
sprejemljivo ter 0 točk = nesprejemljivo.

Po temeljnih kriterijih je za posamezen projekt mo-
žno prejeti največ 20 točk, po prednostnih kriterijih pa 
največ 13 točk. Najvišje število prejetih točk za posame-
zen projekt je 33 točk.

Postopek ocenjevanja vlog bo izvedla strokovna ko-
misija za kulturno dejavnost posebnih skupin v Republiki 
Sloveniji, ki ima možnost, da v svojem predlogu pripravi 
po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projek-
tov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinan-
ciranja v primeru sprostitve ali povečanja proračunskih 
sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko 
povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih projektov.

7. Vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vre-
dnost razpoložljivih sredstev je 21.730,00 EUR, oziroma 
toliko, kot bo vrednost proračunske postavke »Manj-
šinske skupine, vključene v meddržavne sporazume« 
v sprejetem rebalansu proračuna Republike Slovenije, 
v delu za kulturo, za leto 2015.

8. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Projekt se lahko financira do 100 % vrednosti upra-

vičenih stroškov.
Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani mini-

strstva so tisti, ki:
– so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in 

so vezani na izvedbo projekta,
– niso del redne dejavnosti organizacije,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– so skladni z načeli dobrega finančnega poslo-

vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti,

– so oziroma bodo dejansko nastali in izplačani 
v letu 2015,

– so oziroma bodo prepoznavni in preverljivi,
– so oziroma bodo podprti z dokazili (računi, po-

godbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga obračunska 
dokumentacija),

– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih 
sofinancerjev projekta.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2015 oziroma v plačilnih rokih, kot jih do-
loča Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 
2015 (ZIPRS 1415, Uradni list RS, št. 101/13 in 38/14).

10. Razpisni rok
Besedilo javnega razpisa z oznako JPR-SLOA-2015 

se objavi v Uradnem listu RS dne 30. januarja 2015 in 
na spletnih straneh ministrstva (http://www.mk.gov.si).

Razpis se zaključi 2. marca 2015.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane 

po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s po-
štnim žigom do vključno dne 2. 3. 2015, in vloge, posla-
ne po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče 
ministrstva prispele do dne 2. 3. 2015. Osebno oddane 
vloge se bodo upoštevale kot pravočasne, če bodo od-
dane v poslovnem času v vložišču ministrstva do 2. 3. 
2015. Nepravočasne vloge se bodo za vrgle.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z izjavami
– in osnutek pogodbe o (so)financiranju projekta 

za leto 2015.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-

snem roku dvignejo v glavni pisarni ministrstva, Maistro-

va 10, Ljub ljana, v času uradnih ur ministrstva, ali pa si 
jo natisnejo s spletne strani ministrstva: www.http://www.
mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, poveza-
ne z izvedbo razpisa, oznaka JPR-SLOA-2015.

Ministrstvo (pristojna uslužbenka) bo zainteresira-
nim prijaviteljem na njihovo pobudo razpisno dokumen-
tacijo tudi posredovalo.

12. Način prijave, pošiljanja in vsebina vlog
12.1. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kul-

turnega projekta oddati v zaprti ovojnici, ki je na prednji 
strani označena s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na 
javni razpis JPR-SLOA-2015«, na naslov: Ministrstvo za 
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana. Na zadnji strani 
ovojnice je potrebno navesti popolni naziv in naslov 
prijavitelja.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja 
do preteka razpisnega roka.

Dopolnitev oziroma sprememba vloge mora biti na 
ovojnici izrecno označena z navedbo, na kateri razpis 
in vlogo se nanaša.

Vsi podatki vlog, prispelih na javni razpis, so infor-
macija javnega značaja skladno z zakonom, ki ureja 
dostop do informacij javnega značaja, razen tistih delov 
vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skriv-
nost skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. 
Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlo-
go ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali 
ocene vloge na podlagi razpisanih meril.

Z oddajo vloge se šteje, da se prijavitelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Na javnem razpisu lahko z istim projektom kandidi-
ra le en prijavitelj. V primeru, da bo več prijaviteljev na 
javnem razpisu kandidiralo z istim projektom, bodo vse 
vloge zavržene.

12.2. Prijavitelj mora vlogo za (so)financiranje kul-
turnega projekta izpolniti na ustreznem prijavnem obraz-
cu za posamezen kulturni projekt ter mora vsebovati 
vse obvezne podatke in priloge, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Vzorec pogodbe je potrebno prebrati in parafirati 
na vsaki strani, ni pa je potrebno izpolnjevati. S parafo 
potrdite, da ste bili ob prijavi seznanjeni s pogodbenimi 
določili. Pogodba bo dejansko podpisana v primeru, 
če bo projekt sprejet v sofinanciranje. V tem primeru 
bo opremljena z dejanskimi konkretnimi podatki, ki 
so v vzorcu puščeni prazni. Ministrstvo si pridržuje 
pravico, da vsebino pogodbe pred podpisom dopolni 
ali spremeni.

Izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra 
Republike Slovenije in statut (kopija) organizacije nista 
obvezni prilogi vloge, lahko pa z namenom pospešitve 
postopka pregleda vlog omenjeni dokazili prijavitelj prilo-
ži k vlogi. V nasprotnem primeru bo ministrstvo dokazila 
pridobilo po uradni dolžnosti.

Strokovna komisija za kulturno dejavnost posebnih 
skupin v Republiki Sloveniji bo kulturni projekt ovredno-
tila in ocenila glede na temeljne in prednostne kriterije 
v besedilu javnega razpisa za leto 2015, na podlagi ob-
razložitve prijavitelja ter priloženih prilog k prijavnemu 
obrazcu.

13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in 
pojasnil

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in poja-
snil v zvezi z razpisno dokumentacijo in potekom javne-
ga razpisa je Marjeta Preželj, tel. 01/400-79-33, elek-
tronska pošta: marjeta.prezelj@gov.si.

Pristojna uslužbenka bo v času uradnih ur ministr-
stva strokovno pomagala v fazi oblikovanja vlog prijavi-
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telja za izvedbo kulturnega projekta skladno z zahtevami 
javnega razpisa.

14. Odpiranje in pregled vlog
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje 

vlog hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, 

ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje 
v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), 
in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (for-
malna popolnost).

Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena 
oseba, ministrica zavrže s sklepom.

Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja 
pozove, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev 
vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri raz-
pis in vlogo se nanaša. Če prijavitelj vloge ne dopolni 
v zahtevanem roku, ministrica vlogo zavrže s sklepom.

Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih 
Ministrstva za kulturo RS, Metelkova 4, 1000 Ljub ljana, 
po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranju prispelih vlog 
lahko prisostvuje prijavitelj oziroma njegov predstavnik. 
Datum odpiranja prispelih vlog bo objavljen na spletni 
strani ministrstva.

15. Obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvesti-

lo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja 
vlog, ki se bo pričelo po preteku roka za oddajo vlog 
in zaključilo na dan prejema zadnje po pozivu dopol-
njene vloge.

Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje 
kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravil-
nik, in največ do vrednosti, določenih z državnim pro-
računom.

Rezultati javnega razpisa se javno objavijo na sple-
tni strani ministrstva.

Opozorilo!
Izvedba postopka javnega razpisa, oznaka 

JPR-SLOA-2015, je vezana na proračunske zmožnosti 
ministrstva, pristojnega za kulturo. V primeru, da pri-
de do sprememb v državnem proračunu ali finančnem 
načrtu ministrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo 
postopka javnega razpisa, je ministrstvo dolžno ukrepati 
v skladu s spremembami v državnem proračunu oziro-
ma finančnemu načrtu ministrstva.

Če se v času izvedbe postopka javnega razpisa, 
oznaka JPR-SLOA-2015, zmanjša obseg sredstev, ki so 
v državnem proračunu namenjena za kulturo, do takšne 
mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev javnega razpisa, 
lahko ministrstvo iz tega razloga postopek javnega raz-
pisa ustavi, oziroma v primeru že zaključenega izbora 
projektov v skladu s spremembami proračuna zniža ob-
seg sofinanciranja, spremeni ali pa prekine že sklenjene 
pogodbe o financiranju in izvedbi projektov.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1161/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si), Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,  
ki jih bo v letu 2015 sofinanciral  

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  
(v nadaljevanju: razpis, oznaka PR 2015)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov kultur-

nih društev in njihovih zvez (v nadaljevanju: projekti), ki 
bodo izvedeni kot:

– prireditve (koncerti, predstave, razstave, projek-
cije in druge javne kulturne prireditve) na navedenih 
področjih dejavnosti, ki jih pripravljajo in izvajajo kulturna 
društva in skupine na neprofiten način in so v interesu 
širše družbene skupnosti;

– izobraževanja in strokovna usposabljanja za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

– založniški, filmski in video projekti.
Področja dejavnosti so: zborovska, inštrumentalna 

(pihalni, tamburaški in mandolinski, simfonični, godalni 
in harmonikarski orkestri), gledališka in lutkovna, fol-
klorna, filmska, plesna, likovna ter literarna dejavnost. 
Posebno področje je tudi mažoretna dejavnost, ki pa je 
namenjena le krovnim organizacijam na nacionalnem ni-
voju. Pri prijavi projekta, ki vključuje različne dejavnosti, 
se mora predlagatelj odločiti za nosilno dejavnost. Na 
obrazcu mora označiti samo to (eno) dejavnost. Vlogo 
bo obravnavala komisija, pristojna za dejavnost, ki jo je 
označil predlagatelj. Vloge krovnih organizacij na naci-
onalnem nivoju obravnava posebna komisija, ne glede 
na prijavljeno dejavnost.

2. Cilji razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje ustvarjalnosti;
– podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni 

za splošni kulturni razvoj in promocijo v Sloveniji in tujini;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in po-

večanje dostopnosti kulturnih vsebin;
– podpiranje kakovostnih programov kulturne vzgoje.
3. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sred-

stev za predmet razpisa znaša 313.640,00 EUR, 
od tega predvidoma 57.500,00 EUR za zborovsko, 
28.000,00 EUR za inštrumentalno (pihalni, tambura-
ški in mandolinski, simfonični, godalni in harmonikar-
ski orkestri), 47.000,00 EUR za gledališko in lutkovno, 
28.000,00 EUR za folklorno, 12.900,00 EUR za filmsko, 
25.300,00 EUR za plesno, 28.500,00 EUR za likovno 
ter 12.900,00 EUR za literarno dejavnost. Predvidoma 
73.540,00 EUR bo namenjeno sofinanciranju projektov 
krovnih zvez društev na nacionalnem nivoju v Republiki 
Sloveniji ali v zamejstvu.

JSKD bo razdelil najmanj 90 % razpisanih sredstev.
Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spremi-

nja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim 
rebalansom proračuna RS.

4. Roki razpisa: razpis prične teči 30. 1. 2015. Za-
ključi se 2. 3. 2015.

5. Pomen izrazov
Upravičene osebe (predlagatelj projekta) po tem 

razpisu so kulturna društva in njihove zveze s statusom 
pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki delujejo na podro-
čju razpisa in izpolnjujejo razpisne pogoje; za kulturno 
delovanje Slovencev, ki živijo v zamejstvu, pa ustrezne 
krovne organizacije v kulturi, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje.
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Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v ce-
loti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, li-
kovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, 
publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek).

6. Pogoji razpisa
Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so kulturna društva ali njihove zveze, registrira-

ne kot pravne osebe v RS, ki izvajajo kulturne projekte 
s področja tega razpisa ali krovne organizacije sloven-
skih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki izvajajo 
kulturne projekte s področja tega razpisa (to dokažejo 
z ustreznim potrdilom države, kjer delujejo), ki delujejo 
na razpisnem področju trajneje, vsaj eno leto pred za-
četkom razpisa (datum se ugotavlja v registru AJPES);

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem (to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja);

– predlagateljev program ni bil sprejet v sofinancira-
nje v okviru javnega dvoletnega programskega razpisa 
za izbor kulturnih programov vrhunskih skupin, ki jih bo 
v letih 2015 in 2016 sofinanciral Javni sklad RS za kul-
turne dejavnosti (VPR-2015/2016);

– so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena 
stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD 
(to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja);

– so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbe-
na stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih 
sredstev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih (to 
dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja).

7. Splošni kriteriji razpisa
Upravičena oseba – predlagatelj posameznega 

projekta ustreza splošnim kriterijem, če:
– ima ustrezen obseg kakovostnega kulturnega 

programa v okviru dejavnosti, na katero prijavlja projekt 
(v preteklem letu je poleg redne dejavnosti samostojno 
pripravil in izvedel vsaj en dodatni projekt);

– je v zadnjih treh letih sodeloval na strokovno 
spremljanih regijskih ali državnih prireditvah v okviru 
dejavnosti, na katero prijavlja projekt;

– je prepoznaven v slovenskem kulturnem prostoru 
in/ali v mednarodni javnosti.

Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega 
razpisa, če:

– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavno sti;
– ne spada na druga področja, kot so šolstvo, mu-

zealstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo, 
domača in umetna obrt ipd.;

– je zaokrožen, aktualen, ustvarjalen in inovativen 
ter ima jasno in kvalitetno vsebinsko in oblikovno za-
snovo;

– ni komercialen; člani izvajalske skupine za izved-
bo ne prejemajo plačila;

– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki 
= odhodki);

– ima realno finančno konstrukcijo;
– je izvedljiv glede na razpoložljive vire;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 

10 % in ni večji od 50 % vseh predvidenih stroškov;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji 

od 200,00 EUR in ni višji od 3.500,00 EUR;
– bo v celoti izveden v letu 2015.
Predlagani projekt ne ustreza splošnim kriterijem 

tega razpisa, če je:
– osnovno delovanja kulturnega društva;
– po zahtevnosti presega izvajalske zmožno-

sti predlagatelja;
– izobraževanje, ki ga ne izvajajo ustrezno uspo-

sobljeni mentorji;

– jubilejna slavnost ali razstava;
– novoletna ali božična prireditev;
– prireditev ob krajevnem ali državnem prazniku;
– program na prireditvi, ki ima pretežno zabavno 

družabni značaj, turistični ali narodnozabavni prireditvi 
ali veselici;

– gostovanje po Sloveniji ali v tujini;
– promocija projekta ali društva (koledarji, razgled-

nice, jubilejni zborniki);
– izdaja nosilcev zvoka ali slike ali postavitev in 

oblikovanje spletne strani;
– publikacija, ki ni povezana z delovanjem kulturnih 

društev in njihovih zvez;
– samostojna razstava posameznega ustvarjalca, 

pregledna letna razstava društva, ex-tempore, likovno 
srečanje ali natečaj (z denarnimi nagradami in odkupi), 
likovna kolonija (če morajo udeleženci prepustiti dela 
organizatorju);

– samostojna knjiga posameznega ustvarjalca, šol-
sko glasilo, literarni časopis ali revija, ki nima izdane vsaj 
ene številke, literarni natečaj;

– založniški projekt na literarni dejavnosti, ki nima 
leposlovne vsebine;

– založniški projekt, ki ne bo izveden v skladu z do-
ločili Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) 
(Uradni list RS, št. 69/06 in nadaljnji);

– projekt mažoretne ali twirling dejavnosti, če pred-
lagatelj ni krovna organizacija na nacionalnem nivoju;

– ponovna izvedba v preteklih letih sofinanciranih 
projektov.

Ne glede na določila tretjega odstavka tega člena 
sklad lahko sofinancira:

– jubilejno slavnost ali razstavo, ki vsebuje po-
membne novosti v pristopu in programu prireditve ali 
gre za zelo pomembno obletnico;

– gostovanje po Sloveniji ali v tujini, če je bistvene-
ga pomena za slovensko ljubiteljsko kulturno dejavnost;

– jubileni zbornik, v primeru, da je predlagatelj krov-
na organizacija na nacionalnem nivoju;

– izdajo nosilcev zvoka ali slike ter postavitev in 
oblikovanje spletne strani, če gre za vrhunske zasedbe 
z izvirnim programom, ki zagotavlja promocijo kvalitetne 
slovenske ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru.

8. Vsebinski kriteriji razpisa
Projekti bodo ocenjeni na podlagi vsebinskih krite-

rijev glede na:
a) obseg in učinke realizacije projektov predlagate-

lja na področju izbrane dejavnosti v preteklih treh letih 
– do 25 točk:

– produkcijo in postprodukcijo predlagatelja (do 
5 točk);

– dosežke na strokovno spremljanih preglednih pri-
reditvah (do 15 točk);

– odmevnost v medijih in strokovni javnosti (do 
3 točke);

– status društva v javnem interesu na področju 
kulture (0/2 točki).

b) zasnovo in izvedbo predlaganega projekta – do 
55 točk:

– kakovost avtorskega pristopa / tematska izvirnost 
in vsebinska tehtnost / aktualnost (do 40 točk);

– reference strokovnega vodstva projekta (do 
15 točk).

c) pomen in vpliv projekta na razvoj dejavnosti – do 
20 točk:

– spodbujanje splošnega kulturnega razvoja / dvig 
kakovosti društvene ustvarjalnosti (do 20 točk).

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih projektov so del 
besedila razpisa in niso objavljeni posebej.
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9. Uporaba kriterijev: projekte bodo presojale stro-
kovno programske komisije za posamezna področja 
dejavnosti na podlagi podatkov iz vlog. Za sofinancira-
nje bodo predlagale tiste projekte, ki bodo v postopku 
ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije razpisa 
in bodo na podlagi vsebinskih kriterijev uvrščeni višje.

10. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2015.

11. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na domači stra-

ni JSKD www.jskd.si in obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki 

o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o pro-
jektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (iz-
java).

12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski 

obliki na: https://razpis.jskd.si ter v tiskani obliki poslana 
na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefa-
nova 5, p.p. 1699, 1000 Ljub ljana, do 2. 3. 2015 oziroma 
najpozneje ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali 
na pošti kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vlo-
ge se šteje datum na pošti oddane priporočene pošiljke 
oziroma datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD. 
Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani 
obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno 
označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na razpis predloži 
skupaj največ dve vlogi za posamezno področje dejav-
nosti (glasbena, gledališka …), razen če je predlagatelj 
zveza kulturnih društev ali krovna organizacija sloven-
skih kulturnih društev in skupin iz zamejstva, ki lah-
ko predloži največ pet vlog za posamezno področje 
dejavnosti. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog 
od predpisanih, bo komisija z žrebom določila projekte, 
ki jih bo obravnavala.

Posamezni predlagatelj mora predložiti vsako vlo-
go v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog mora 
ustrezati pogojem popolne vloge.

13. Popolne vloge
Vloga na razpis je popolna, če:
– je predložena na prijavnih obrazcih razpisa PR 

2015;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), 
B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov 
projekta), I (izjava);

– vsebuje vse zahtevane podatke;
– vsebuje obvezne priloge (obvezna priloga je za-

dnja izdana številka literarnega časopisa v primeru pri-
jave izdaje le-tega);

– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 

vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 

določilih prvega odstavka 12. točke razpisa. Rok oddaje 
se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa PR 2015 ugotavlja 
pristojni uslužbenec za vodenje postopka.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub 

pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 
Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izkazalo, 
da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke.

14. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informa-

cij in vsebinskih pojasnil sta: Urška Bittner Pipan, 
urska.bittner@jskd.si, 01/2410-502, Matej Maček, 
matej.macek@jskd.si, 01/2410-518.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 11. ure.

15. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis PR 2015 

bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji poslo-
vanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal 
praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne 
komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-1162/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si), Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni dvoletni programski razpis
za izbor kulturnih programov vrhunskih skupin  

na področju zborovske  
in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti,  

ki jih bo v letih 2015 in 2016 sofinanciral  
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  

(v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2015/2016)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-

ne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.
1. Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa VPR-2015/2016 je sofi-

nanciranje javnih kulturnih programov na področju ljubi-
teljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva 
s statusom pravne osebe zasebnega prava v javnem 
interesu na področju kulture izvedla v letih 2015 in 2016. 
Razpisni področji sta zborovska in folklorna dejavnost.

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

2. Cilji razpisa
Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih kultur-

nih društev, ki delujejo v javnem interesu in je njihovo 
dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju prepo-
znano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za ure-
sničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih 
kulturnih dobrin.

Izbranih bo največ pet javnih kulturnih programov, 
ki po obsegu, raznolikosti, kakovosti in dostopnosti iz-
stopajo in so nepogrešljivi pri razvoju posamezne ume-
tniške zvrsti na nacionalni ravni.

3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Javni kulturni program (v nadaljevanju: program) 

je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota pro-
gramskih dejavnosti. Je v celoti in v svojih delih dosto-
pen javnosti in bo izveden v letih 2015 in 2016. Javni kul-
turni program sestavljajo posamezni programski sklopi.
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Programski sklop je del programa, ki je po vsebini, 
zasnovi in obsegu zaključena celota, ter je v celoti in 
v svojih delih dostopen javnosti. Vrste programskih sklo-
pov so opredeljene v okviru posameznega razpisnega 
področja. Programski sklop je sestavljen iz posameznih 
projektov.

Programski sklopi v okviru zborovske dejavnosti so: 
I. Koncerti/posebni projekti; II. Nova avtorska dela ali za-
ložništvo; III. Gostovanja po Sloveniji oziroma zamejstvu 
ali mednarono sodelovanje.

Programski sklopi v okviru folklorne dejavnosti so: 
I. Založništvo; II. Nova avtorska dela – glasbene in pev-
ske priredbe ter koreografije; III. Prireditve in/ali posebni 
projekti.

Prijavitelj mora v vlogi na razpis izbrati po dva pro-
gramska sklopa za vsako od let sofinanciranja (2015 
in 2016).

Projekt je konkretna programska aktivnost, na pri-
mer: koncert, notna izdaja, mednarodni dogodek ipd.

Upravičene osebe (prijavitelj programa) po tem raz-
pisu so kulturna društva s statusom pravne osebe za-
sebnega prava v javnem interesu na področju kulture, 
registrirana v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje.

Upravičeni stroški
Izvajalec na razpisu izbranega programa je upra-

vičen do sofinanciranja naslednjih stroškov za izvedbo 
programa:

– programski materialni stroški (stroški, nastali z iz-
vedbo posameznega programa),

– stroški nakupa opreme, ki je nujno potrebna za 
izvedbo programa v višini do 30 % sredstev, ki jih bo za 
program prispeval JSKD,

– avtorski honorarji za umetniške vodje in korepeti-
torje ter avtorski honorarji za zunanje sodelavce,

– stroški udeležb na tekmovanjih in festivalih v tujini 
v višini do 40 % sredstev, ki jih bo za program prispeval 
JSKD.

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani JSKD 
so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, nave-
denih v razpisni prijavi prijavitelja. Upravičeni stroški so 
tisti, ki so:

– nujno potrebni za uspešno izvedbo programa in 
so vezani na izvedbo programa,

– 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.
Finančna uravnoteženost programa pomeni:
– uravnoteženost upravičenih stroškov programa 

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

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

odhodke.
4. Predvidena vrednost razpisa
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev 

za predmet razpisa VPR-2015/2016 znaša 50.000,00 
evrov na letni ravni. Višina razpisanih sredstev se lah-
ko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter 
morebitnim rebalansom proračuna RS.

JSKD bo razdelil najmanj 90 % razpisanih sredstev.
5. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo upravičene osebe, ki 

izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so kulturna društva, vsaj 3 leta pred začetkom 
razpisa registrirana kot pravne osebe v RS, ki izvajajo 
kulturni program s področja tega razpisa;

– imajo status pravne osebe zasebnega prava v jav-
nem interesu na področju kulture;

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in 
programskih enot javnosti in medijem;

– so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena 
stranka JSKD, izpolnile vse svoje obveznosti do JSKD;

– so v primeru, da so bile v letu 2014 pogodbena 
stranka sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sred-
stev, izpolnile vse pogodbene obveznosti do njih;

– ne prijavljajo enot, ki so že bile izbrane na pro-
gramskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministr-
stva za kulturo in niso izbrane v večletno sofinanciranje 
na zadnjem večletnem razpisu Ministrstva za kulturo;

– posamezni prijavitelj se na razpis prijavlja samo 
enkrat in poda vlogo le na eno osnovno razpisno po-
dročje.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev s pod-
pisanimi izjavami v predpisanem prijavnem obrazcu. 
V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna po-
trdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih 
alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

5.1 Pogoji za sodelovanje na razpisu v okviru zbo-
rovske dejavnosti:

– pevski zbor prijavitelja ima vsaj šestnajst pevcev,
– prijavitelj izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih 

pogojev:
– prejel je zlato priznanje na državnem tekmova-

nju odraslih pevskih zasedb Naša pesem v letih 2012 
ali 2014,

– bil je finalist Mednarodnega zborovskega tek-
movanja Maribor 2013,

– v okviru teh prireditev je nastopil kot gost.
5.2 Pogoji za sodelovanje na razpisu v okviru fol-

klorne dejavnosti:
– prijavitelj je v letih 2012, 2013 in 2014 na spre-

mljanih srečanjih odraslih folklornih skupin v Republiki 
Sloveniji dosegel državno raven oziroma je bil njegov 
program v letih 2012, 2013 in 2014 ocenjen s povprečno 
oceno 9 ali več.

6. Splošni kriteriji razpisa
Predlagani program ustreza splošnim kriterijem tega 

razpisa, če:
– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– ne spada na druga področja, kot so šolstvo, muze-

alstvo, šport, znanost, gospodarstvo, domoznanstvo ipd.;
– ni komercialen; člani izvajalske skupine z izjemo 

umetniških vodij in korepetitorjev za izvedbo ne preje-
majo plačila;

– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki 
= odhodki);

– ima realno finančno konstrukcijo;
– je izvedljiv glede na razpoložljive vire;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni manjši od 20 % 

in ni večji od 80 % vseh predvidenih stroškov;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 

7.000,00 evrov in ni višji od 15.000,00 evrov na letni 
ravni;

– bo v celoti izveden v letih 2015 in 2016.
7. Vsebinski kriteriji razpisa: program, prijavljen na 

programski razpis, se ocenjuje z vsebinskimi kriteriji. 
Kriteriji so ovrednoteni s točkami. Prijavitelj poleg ocene 
referenčnosti (do 80 točk) prejme točke za prijavljene 
programske sklope (do 60 točk na prijavljeni sklop). 
V prijavi mora izbrati dva programska sklopa za leto 2015 
in dva programska sklopa za leto 2016. Najvišje možno 
število vseh prejetih točk je 320.
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7.1 Zborovska dejavnost 

Kriterij: 
Število 
možnih

točk
1. OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA 80

Dosežki na strokovno spremljanih prireditvah v letih 2012 – 2014; pomembnejši samostojni 
projekti v letih 2012 – 2014; povezovanje z drugimi referenčnimi umetniki oziroma umetnostnimi 
zvrstmi v letih 2012 – 2014

80

2. OCENA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA (PROGRAMSKI SKLOPI) 240*
I. KONCERTI/POSEBNI PROJEKTI

idejna zasnova, vsebina in aktualnost;
prispevek k vsebinski pestrosti na zborovskem področju/razvoju zborovske dejavnosti 
v Sloveniji / prispevek k razvoju umetniške produkcije na zborovskem področju;
reference strokovnega vodstva oziroma strokovnih sodelavcev/gostujočih umetnikov

60

II. NOVA AVTORSKA DELA ALI ZALOŽNIŠTVO
idejna zasnova naročila ali
izbora skladb/posnetkov;
prispevek k pestrosti zborovske literature ali
k pestrosti izdaj na zborovskem področju

60

III. GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZIROMA ZAMEJSTVU ALI MEDNARODNO 
SODELOVANJE
načrt in vsebina gostovanja po Sloveniji oziroma zamejstvu ali
reference festivala/tekmovanja v tujini oziroma oblika in vsebina drugega mednarodnega 
sodelovanja ter reference sodelujočih skupin;
doprinos k pestrosti/dostopnosti zborovske ponudbe v Sloveniji oziroma zamejstvu ali
pomen udeležbe v tujini za zbor in slovensko prepoznavnost oziroma pomen gostovanja 
izbranih skupin v Sloveniji

60

* 240 točk je vsota štirih izbranih programskih sklopov v dveh letih.

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih programov so 
del besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

Ocenjevalni listi po posameznih dejavnostih vse-
binske kriterije podrobneje razčlenjujejo in so objavljeni 
na www.jskd.si in na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 
Ljub ljana.

8. Uporaba kriterijev: programe bosta presojali stro-
kovno programski komisiji za zborovsko in folklorno 
dejavnost JSKD na podlagi podatkov iz vlog. Za so-
financiranje bosta predlagali tiste programe, ki bodo 
v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne 

7.2 Folklorna dejavnost

Kriterij: 
Število 
možnih

točk
1. OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA 80

Dosežki na državnih srečanjih letih 2013 in 2014;
večji in pomembnejši samostojni projekti v letih 2012, 2013 in 2014;
medijska odmevnost

80

2. OCENA PRIJAVLJENEGA PROGRAMA (PROGRAMSKI SKLOPI) 240*
I. ZALOŽNIŠTVO

idejna zasnova, aktualnost in pomembnost z vidika arhiviranja pomembne glasbeno-plesne 
dediščine;
prispevek k razvoju folklorne dejavnosti;
reference strokovnega vodstva

60

II. NOVA AVTORSKA DELA – GLASBENE IN PEVSKE PRIREDBE TER KOREOGRAFIJE
idejna zasnova, tematska izvirnost in vsebinska tehtnost, kakovost avtorskega pristopa;
prispevek k razvoju folklorne dejavnosti;
reference avtorjev novih del

60

III. PRIREDITVE IN/ALI POSEBNI PROJEKTI
vsebinska zaokroženost, inovativnost, aktualnost;
prispevek k razvoju folklorne dejavnosti, umetniške produkcije na folklornem področju in/ali 
vključevanje posebej nadarjenih mladih domačih avtorjev in izvajalcev;
reference strokovnega vodstva

60

* 240 točk je vsota štirih izbranih programskih sklopov v dveh letih.
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kriterije razpisa in bodo na podlagi vsebinskih kriterijev 
uvrščeni višje.

9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: do-
deljena proračunska sredstva morajo biti porabljena 
v letih 2015 in 2016.

10. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na domači 

strani JSKD www.jskd.si ter v spletni aplikaciji za raz-
pise JSKD https://razpisi.jskd.si in obsega:

– besedilo razpisa;
– ocenjevalne liste;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki 

o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o progra-
mu), I (izjave).

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski 

obliki na: https://razpis.jskd.si ter v tiskani obliki posla-
na na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 
Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljub ljana, do 2. 3. 2015 
oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot pripo-
ročena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje datum 
na pošti oddane priporočene pošiljke oziroma datum 
vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, ki je 
oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se 
šteje kot neoddana.

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

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno 
označena po predlogi.

12. Popolne vloge
Vloga na razpis je popolna, če:
– je predložena na prijavnih obrazcih razpisa 

VPR-2015/2016;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), 
B (podatki o programu), I (izjave);

– vsebuje vse zahtevane podatke;
– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj vlo-

ge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena 

po določilih prvega odstavka 11. točke razpisa. Rok 
oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa VPR-2015/2016 
ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, 
ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, 
ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo 
zavržene.

13. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informa-

cij in vsebinskih pojasnil sta: Urška Bittner Pipan, 
urska.bittner@jskd.si, 01/241-05-02, Matej Maček, 
matej.macek@jskd.si, 01/241-05-18.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 11. ure.

14. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis 

VPR-2015/2016 bo potekala v skladu s Pravilnikom 
o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva ter Splo-
šnimi pogoji poslovanja JSKD.

JSKD bo prijavitelje o svojih odločitvah obveščal 
praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokov-
ne komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-1163/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si), Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju  
različnih manjšinskih etničnih skupnosti  
in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2015 

sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
(v nadaljevanju: razpis, oznaka Etn 2015)

Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljub ljana.

1. Predmet razpisa in področja dejavnosti
Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih pro-

jektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe 
zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih 
skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov 
ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti 
in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kul-
turi (v nadaljevanju: projekti). Sofinanciranje projektov 
italijanske, madžarske in romske narodne skupnosti 
ni predmet razpisa, kajti njim so namenjeni posebni raz-
pisi Ministrstva za kulturo. Izjema so projekti italijanske 
in madžarske narodne skupnosti, katerih predlagatelji 
delujejo izven narodnostno mešanega območja.

2. Cilji razpisa
Cilji razpisa so:
– spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti 

pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in 
priseljencev;

– ohranjanje kulturne identitete pripadnikov različ-
nih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skla-
dno z izraženimi kulturnimi potrebami;

– podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni 
za kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti;

– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in po-
večanje dostopnosti kulturnih vsebin;

– predstavljanje kulture manjšinskih skupnosti šir-
šemu okolju;

– vključevanje ustvarjalnosti manjšinskih etničnih 
skupnosti v slovenski kulturni prostor;

– razvijanje kakovostnih programov kulturne  vzgoje.
3. Področje razpisa
Področje razpisa je kakovostna kulturna dejavnost 

različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev 
v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na neprofiten način in 
je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: 
glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in 
literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več nave-
denih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Kulturna dejavnost po posameznih področjih ob-
sega zlasti:

– premierno produkcijo koncertov, gledaliških in ple-
snih predstav, samostojnih in skupinskih filmskih, literar-
nih, likovnih in večzvrstnih projektov;

– mednarodna sodelovanja;
– izdajo rednih in posebnih publikacij, prve izdaje 

nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih zbornikov in 
druge oblike založništva iz področja kulture za potrebe 
manjšinskih etničnih skupnosti;

– dejavnosti, namenjene kulturni vzgoji.
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4. Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev 

za predmet razpisa znaša 157.587,00 EUR.
Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spremi-

nja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim 
rebalansom proračuna RS.

5. Roki razpisa: razpis prične teči 30. 1. 2015. Za-
ključi se 2. 3. 2015.

6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna dru-

štva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne 
organizacije s statusom pravne osebe za seb nega pra-
va ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih 
v kulturi, ki delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo 
razpisne pogoje.

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v ce-
loti in v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, li-
kovna kolonija s sklepno razstavo, plesna predstava, 
publikacija, izobraževanje, kulturni dogodek).

Finančna uravnoteženost pomeni, da se v finančni 
strukturi projekta skupne vrednosti predvidenih odhod-
kov ujemajo s prihodki (odhodki = prihodki).

7. Pogoji razpisa
Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so kulturna društva, zasebni zavodi in druge ne-

vladne organizacije, registrirani za opravljanje kultur-
no-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih 
dobrin v Sloveniji, ali ustvarjalci s statusom samozapo-
slenih v kulturi, ki delujejo trajneje, vsaj eno leto pred 
začetkom razpisa, na razpisnem področju (datum se 
ugotavlja v registru AJPES);

– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov 
in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo 
s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora 
omogočil javno dostopnost;

– so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinan-
cerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih 
letih (to dokažejo s podpisano izjavo);

– ne prijavljajo projekta, ki je že sofinanciran iz dr-
žavnega proračuna, namenjenega kulturi (to dokažejo 
s podpisano izjavo).

8. Splošni kriteriji razpisa
Predlagatelj posameznega projekta ustreza splo-

šnim kriterijem, če:
– izvaja programe, ki omogočajo ohranitev posebne 

kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih sku-
pnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi 
potrebami;

– izvaja programe, namenjene manjšinskim kultur-
nim ustvarjalcem;

– izvaja programe, ki predstavljajo manjšinske sku-
pnosti širšemu okolju.

Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega 
razpisa, če:

– sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 
ustvarjalcev manjšinskih skupnosti;

– omogoča ohranitev posebne kulturne identitete 
različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev 
skladno z izraženimi kulturnimi potrebami;

– predstavlja manjšinske skupnosti širšemu okolju;
– resorno ne spada na druga področja, kot so šol-

stvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji od 10 % in 

ni večji od 80 % vseh predvidenih stroškov;
– zaprošeni znesek sofinanciranja ni nižji 

od 200,00 EUR in ni višji od 3.500,00 EUR;
– bo v celoti izveden v letu 2015;

– ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki 
= odhodki);

– ima realno finančno konstrukcijo (je izvedljiv gle-
de na razpoložljive vire ...);

– ni komercialen; člani izvajalske skupine za izved-
bo ne prejemajo plačila;

– je nov ter hkrati vsebinsko in organizacijsko zao-
krožen (ponovne izvedbe v preteklih letih sofinanciranih 
projektov niso predmet razpisa).

Predlagani projekt ne ustreza splošnim kriterijem 
tega razpisa, če gre za:

– osnovno dejavnost društva (vaje ali druga redna 
letna srečanja brez vsebinskih poudarkov niso predmet 
razpisa);

– vzdrževanje že obstoječe spletne strani;
– izobraževanje z gostujočimi strokovnjaki, ki jih 

pripravlja društvo zgolj za svoje člane (podpira se pri-
prave izobraževanj z gostujočimi strokovnjaki, če se ta 
organizirajo za več društev hkrati);

– pripravo srečanj folklornih, gledaliških in drugih 
skupin, srečanj literatov, likovnikov ipd., ki v projekt ne 
vključujejo tudi strokovnega pogovora poznavalca do-
ločnega področja z vodji skupin in pisne ocene;

– gostovanje skupin in posameznikov zunaj ma tice;
– samostojno izdajo posameznega avtorja v okviru 

literarne dejavnosti (sofinancira se izdaje kakovostnih 
leposlovnih zbornikov);

– izdajo časopisa, ki nima izdane vsaj ene šte vilke;
– druženje ob športu in zabavi;
– tekmovanje z izplačevanjem nagrad;
– založniški projekt, ki ne bo izveden v skladu z do-

ločili Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub) 
(Uradni list RS, št. 69/06 in nadaljnji).

9. Vsebinski kriteriji razpisa
Projekti bodo ocenjeni na podlagi vsebinskih krite-

rijev, glede na:
a) obseg in učinke realizacije projektov predlagate-

lja v preteklih treh letih (skupaj možnih 25 točk):
– produkcijo in postprodukcijo predlagatelja (do 

5 točk);
– dosežke na strokovno spremljanih preglednih sre-

čanjih (do 15 točk);
– odmevnost v medijih in strokovni javnosti v Repu-

bliki Sloveniji (do 3 točke);
– status društva v javnem interesu na področju 

kulture (0/2 točki).
b) zasnovo in izvedbo predlaganega projekta (sku-

paj možnih 55 točk):
– kakovost avtorskega pristopa; tematska izvirnost 

in vsebinska tehtnost; aktualnost (do 40 točk);
– reference strokovnega vodstva projekta (do 

15 točk).
c) pomen in vpliv projekta na razvoj dejavnosti (sku-

paj možnih 20 točk):
– spodbujanje kulturnega razvoja; prispevek h kul-

turni raznolikosti, spoznavanje kultur, negovanje in ohra-
njanje izročila; prispevek k dvigu kakovosti društvene 
ustvarjalnosti (do 20 točk).

Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih projektov so del 
besedila razpisa in niso objavljeni posebej.

10. Uporaba kriterijev: programe bo presojala stro-
kovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge 
in za sofinanciranje predlagala le tiste projekte, ki bodo 
v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne 
kriterije, na podlagi vsebinskih kriterijev pa prejeli višje 
število točk.

11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dode-
ljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v pro-
računskem letu 2015.
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12. Dokumentacija razpisa
Dokumentacija razpisa je dostopna na domači stra-

ni JSKD www.jskd.si ter v aplikaciji za razpise JSKD 
https://razpisi.jskd.si in obsega:

– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki 

o preteklem delovanju predlagatelja), B (podatki o pro-
jektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (iz-
java).

13. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana v elektronski obliki na: 

https://razpis.jskd.si in v tiskani obliki poslana na naslov: 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 
1699, 1000 Ljub ljana, do 2. 3. 2015 oziroma najpozneje 
ta dan oddana osebno na sedežu JSKD ali na pošti kot 
priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje 
datum na pošti oddane priporočene pošiljke oziroma 
datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD. Vloga, 
ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, 
se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno 
označena po predlogi.

Posamezni predlagatelj lahko na ta razpis predloži 
skupaj največ pet vlog. Na posamezno področje dejav-
nosti (glasbena, gledališka ...) lahko predloži največ tri 
vloge. Če bodo predlagatelji vložili večje število vlog 
od predpisanih, bo komisija z žrebom določila projekte, 
ki jih bo obravnavala.

Posamezni predlagatelj mora predložiti vsako vlo-
go v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog mora 
ustrezati pogojem popolne vloge.

14. Popolna vloga
Vloga na razpis je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih obrazcih 

Etn 2015;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki), A1 (podatki o preteklem delovanju predlagatelja), 
B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov 
projekta), I (izjave);

– vsebuje vse zahtevane podatke;
– vsebuje obvezne priloge (zadnja izdana številka 

v primeru prijave izdaje časopisa);
– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 

pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj 

vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 

določilih prvega odstavka 13. točke tega razpisa. Rok 
oddaje se ugotavlja iz poštnega žiga.

Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojni 
uslužbenec za vodenje postopka.

Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih 
ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub 
pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. 
Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izkazalo, 
da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke.

15. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informa-

cij in vsebinskih pojasnil sta: Urška Bittner Pipan, 
urska.bittner@jskd.si, 01/241-05-02, Matej Maček, 
matej.macek@jskd.si, 01/241-05-18.

Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 9. do 11. ure.

16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru

Strokovna presoja vlog, prispelih na javni razpis 
Etn 2015, bo potekala v skladu s Pravilnikom o izvedbi 
javnega razpisa in javnega poziva ter Splošnimi pogoji 
poslovanja JSKD.

JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščal 
praviloma v 30 dneh po zasedanju in odločitvi strokovne 
komisije.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 Ob-1177/15

Javni razpis
Naziv produkta: P7 2015 – mikrokrediti  

za mikro in mala podjetja 
Oznaka produkta: MK15 

Številka vloge: VMK15/0000X 
Številka sklepa: MK15/0000X

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

tništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22.
Javni razpis je pridobil soglasje Ministrstva za go-

spodarski razvoj in tehnologijo št. 303-15/2014/41.
2. Predmet produkta – mikrokrediti
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala 

podjetja.
Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite 

je 5.000.000,00 EUR. Sredstva za izvajanje produkta 
zagotavlja Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: 
Sklad).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov 
financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno po-
slovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost 
mikro in malih podjetij.

3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja 

(gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge 
z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 
50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno 
vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

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

Za opredelitev mikro in malega podjetja se upo-
števajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) 
št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 

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

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

– eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delni-
čarjev ali družbenikov drugega podjetja,

– eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati 
večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

– pogodba med podjetjema ali določba v njuni druž-
beni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da 
izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje,

– eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora, samo nadzoruje večino 
glasovalnih pravic,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju, iz prejšnjih 
alinej, preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako 
»enotno« podjetje.

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne 
vsote sta bilanca stanja na dan 31. 12. 2013 in izkaz 
poslovnega izida za leto 2013.

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

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

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

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

– bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za 
dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali dr-
žave članice, in sicer pomoč, neposredno povezano 
z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, pove-
zanimi z izvozno dejavnostjo,

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

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

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

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

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

– imajo neporavnane davčne obveznosti do Repu-
blike Slovenije,

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

– podjetja, ki imajo neporavnane obveznosti do 
Sklada oziroma imajo neporavnane obveznosti do po-

slovnih bank po razpis Sklada z oznako P1 (Garancije 
Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).

3.2. Pogoji kandidiranja za mikrokredit
Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnje-

vati naslednje pogoje:
– imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekoče-

ga/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) 
oziroma s predložitvijo pogodb s kupci),

– bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu 
S.BON AJPES mora dosegati oceno od SB1 do vključno 
SB6 za leto 2013.

3.3. Kreditni pogoji
Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najviš-

ji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.
Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 3.4. tega 

javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški 
z DDV.

Kredit lahko krije do 85 % vrednosti upravičenih 
stroškov.

Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, 
določena v  % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogod-
bena obrestna mera je 3,5 % p.a. Obrestno obdobje, za 
katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je 
mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 
pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo 
glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične 
z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Rok za črpanje 
kredita je 4 mesece od odpiranja vlog.

Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno.
Stroški odobritve kredita se zaračunajo v viši-

ni 0,5 % enkratno, ob odobritvi kredita.
Minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in 

osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja (po lastni-
ški strukturi do fizične osebe).

3.4. Upravičeni stroški
Med upravičene stroške se upoštevajo: izdatki za 

materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup 
poslovnih prostorov), izdatki za obratna sredstva (nakup 
materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, 
za plače).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno 
prometnih sredstev.

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

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

3.5. Pogoji za črpanje kredita
Podjetje črpa kredit po sklenitvi kreditne pogodbe in 

ureditvi celotnega zavarovanja kredita. Skrajni rok črpa-
nja kredita je 20. 6. 2015. Kredit se črpa namensko za 
upravičene stroške nastale od 1. 1. 2015 do 25. 6. 2015. 
Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega 
razmerja. Črpanje je enkratno.

Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih 
kreditov ali leasing pogodb vlagatelja. S sredstvi odo-
brenega kredita ni dovoljena refundacija že plačanih 
obveznosti vlagatelja.

4. Vsebina vloge
1. Prijavni list za mikrokredit s prilogami (sple-

tni obrazec, ki je na naslovu http://evloge.podjetniski-
sklad.si/) izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski 
obliki, skladno z navodili spletnega obrazca.

2. a. Predstavitveni načrt,
b. Finančna priloga,
c. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz 

katerih sta razvidni poslovni leti 2013 in 2012 skladno 
z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES.
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3. Bonitetno dokazilo (datum izdaje bonitetnega 
dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum 
oddaje vloge):

S.BON-1 (za gospodarske družbe, za samostoj-
ne podjetnike ali za zadruge)

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od 
št. 1 do št. 3 in predložena v fizični obliki. Posredo-
vana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena 
oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti 
enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in 
elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika 
prijavnega lista.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo.

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

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

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

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

neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega skla-
da. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne 
odpiraj – Vloga za mikrokredite – P7 2015«.

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

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

6. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog je: 20. 2. 2015.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig 

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

Razpis bo odprt do 20. 2. 2015. Vloge, ki bodo pri-
spele po 20. 2. 2015, se kot prepozne zavržejo.

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

Odpiranje se bo izvedlo v roku dveh delovnih dni od 
navedenega roka za predložitev vlog.

7. Datumi odpiranj vlog: odpiranje vlog ni javno.
8. Merila za izbor
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev 
na osnovi kvalitativne ocene (na podlagi vsebine pred-
stavitvenega načrta in kvalitete zavarovanja).

Na podlagi kvalitativne ocene vloga pridobi pozitiv-
no oziroma negativno mnenje.

Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direk-
torici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in 
pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitiv-
nim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi 
več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, 
kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost 
tisti vlagatelji, ki imajo boljšo bonitetno oceno po bonite-

tnem modelu S.BON Ajpes. V primeru enake bonitetne 
ocene pa imajo prednost tisti vlagatelji, ki imajo višjo 
zavarovalno razmerje kredita.

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

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

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

Sektor državnih pomoči Sklada bo, najkasneje 
v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval 
vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi mikrokre-
dita Sklada.

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

Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi mikro-
kredita Sklada je možno sprožiti upravni spor na Uprav-
no sodišče Republike Slovenije.

Na podlagi pozitivnega sklepa o odobritvi mikrokre-
dita bo Sklad s podjetjem podpisal kreditno pogodbo in 
uredil zavarovanje kredita.

Izpolnjevanje osnovnih pogojev se bo preverjalo 
tudi pred podpisom pogodbe. V primeru, da se bo ugo-
tovilo, da podjetje ne izpolnjuje pogojev, se pogodbe ne 
bo podpisalo.

10. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in do-
datne informacije

Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, bese-
dilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravi-
čencev, vzorec prijavnega lista s prilogami in vzorec 
kreditne pogodbe.

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

Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-88, 
02/234-12-74 in 02/234-12-64 – ali na e-pošti 
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

11. Pravna podlaga za izvedbo produkta, de mini-
mis pomoč in udeležba evropskega sklada za regional-
no pomoč

Slovenski podjetniški sklad objavlja produkt mikro-
krediti P7 2015 na način javnega razpisa na podlagi Za-
kona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, 
št. 102/07 – ZPOP-1 in spremembe), Zakona o javnih 
skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in spremembe), Usta-
novitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije 
za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 
71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega 
podjetniškega sklada za leto 2015 (sklep Vlade RS, 
št. 47602-2/2015/4 z dne 20. 1. 2015) in Splošnih pogo-
jev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 
2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) 
in priglašene sheme de minimis pomoči pri Ministrstvu 
za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve 
M001-5523362-2015), Zakona o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, 
Uradni list RS, št. 44/07), Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe) ter Poslovni 
načrt programa instrumentov finančnega inženiringa za 
mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – 
PIFI za obdobje 2009–2013, ki so bile sprejete na Vladi 
RS (sklep Vlade RS, št. 30200-2/2009/5 z dne 22. 10. 
2009), 3. paket Programa ukrepov za spodbujanje go-
spodarstva sprejet na Vladi RS dne 13. 9. 2012 s skle-
pom 30000-5/2012/15.
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Mikrokredit, ki je predmet tega javnega razpisa, ima 
status državne pomoči de minimis skladno z Uredbo 
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na 
podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči 
podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za držav-
ne pomoči (št. priglasitve M001-5523362-2015) z dne 
23. 1. 2015. Šteje se, da je pomoč de minimis ne glede 
na datum plačila podjetju dodeljena takrat, ko se dodeli 
zakonska pravica do njenega prejema.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju 
– končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis 
ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju 
treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odo-
britve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati 
za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.

V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) 
št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi čle-
nov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri 
pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) 
se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de mi-
nimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 
100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati 
z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški 
ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tve-
ganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja 
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za po-
sebne okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupnih 
izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni 
dodeljena za določene upravičene stroške ali je nave-
denim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira 
z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe 
o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.

Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je izračunan 
na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dode-
litvi pomoči.

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

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

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

Mikrokredit in Evropski sklad za regionalni razvoj
Sredstva za izvajanje razpisa prispeva sklad 

PS-PIFI-MG.
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer 

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

Slovenski podjetniški sklad

 Ob-1178/15

Na osnovi Pravilnika o podeljevanju Jakopičeve 
nagrade, Jakopčevih priznanj in Jakopičeve nagrade za 
življenjsko delo, sprejetega 2. 2. 2012, ki ga je sprejel 
Odbor za podelitev Jakopičeve nagrade in potrdil Ume-
tniški svet ZDSLU objavljamo

razpis
za nagrado in za priznanji  

Riharda Jakopiča 2015
Nagrado prejme avtor, ki deluje v slovenskem kul-

turnem prostoru in izven njega. Če kandidat ni član 
ZDSLU, je nagrada tudi povabilo za včlanitev v zvezo. 
Kandidat za Jakopičevo nagrado in Jakopičevi prizna-
nji 2015 je lahko nagrajen samo enkrat. Nagrada se 
podeli za najboljše likovno-vizualno delo, razstavo ali 
izvajano delo, predstavljeno v javnosti v preteklih petih 
letih do dneva razpisa nagrade. Nagrada Riharda Jako-
piča se lahko podeli tudi za življenjski opus. Kandidate 
lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali 
državljani RS. Odbor za nagrado Riharda Jakopiča bo 
upošteval vse predloge, ki bodo vsebovali strokovno 
dokumentacijo in utemeljitev ter bodo vključno do 1. 3. 
2015 prispeli na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, 1000 
Ljub ljana, z oznako »Odbor za podelitev nagrade Rihar-
da Jakopiča 2015«.

Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, bodo neod-
prte vrnjene pošiljatelju. V razpisu uporabljeni izrazi, ki 
se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški 
spol.

Predstavniki so v Odbor za podelitev nagrade Ri-
harda Jakopiča voljeni za eno leto in se vsako leto 
v celoti zamenjajo. Odbor je sestavljen iz predstavnikov 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze 
v Ljub ljani, Moderne galerije v Ljub ljani, Slovenskega 
društva likovnih kritikov in ZDSLU.

Pozivamo Umetniške svete društev in posamezne 
člane ter inštitucije, ki spremljate dosežke in ustvarjanje 
naših kolegic in kolegov, da predlagate likovne ustvarjal-
ce, katerih delo predstavite Odboru za nagrado Riharda 
Jakopiča 2015 v zahtevani obliki.

Umetniški svet ZDSLU

Št. 2401-11/2015-18 Ob-1176/15

Naročnik Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 
2000 Maribor, skladno z določili Obligacijskega zakoni-
ka objavlja razpis za Storitve tiska in kuvertiranja raču-
nov naročnika (sklop 1), ter poštne storitve za račune 
(sklop 2). Od izvajalca naročnik pričakuje, da bo v sklo-
pu 1 sukcesivno izvajal storitve tiska računov (zgibank) 
formata A4 (z in brez reklamnih sporočil naročnika, po 
specifikaciji), v sklopu 2 pa naročnik išče izvajalca po-
štnih storitev, ki bo prevzemal pripravljene fakture ter 
jih ustrezno odpremil na način, da jih bodo prejemniki 
pravočasno prejemali. Ponudniki lahko oddajo ponudbe 
za enega od sklopov ali za oba sklopa. Ker gre za na-
ročnikov bistveni element poslovanja, naročnik pričakuje 
izvajalce, ki bodo izkazali ustrezne reference. Razpisno 
dokumentacijo za prijavo, skupaj z navodili za pripravo 
ponudbe in potekom postopka izbire, lahko zainteresi-
rani ponudniki dobijo na http://www.praetor.si (povezava 
Javna naročila). Rok za oddajo ponudb je 16. 2. 2015 
do 15. ure na naslov: Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 
1000 Ljub ljana, odpiranje ponudb pa bo 17. 2. 2015 ob 
10. uri na lokaciji naročnika: Energija plus d.o.o., Ve-
trinjska ulica 2, 2000 Maribor. Več informacij je na voljo 
v razpisni dokumentaciji.

Energija plus d.o.o.

Št. 671-194/2014-1 Ob-1135/15

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 – 
ZIPRS1011, 3/13), 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 
15/03 – ZOPA), 3. in 77. člena Pravilnika o pogojih, 
merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letne-
ga programa športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni 
list RS, št. 98/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – UPB, 15/12) objavlja Mestna 
občina Ljub ljana, Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana (v nada-
ljevanju: MOL)

javni razpis
za sofinanciranje programov, dodelitev domicila  

in dodelitev uporabe prostora programom  
Letnega programa športa v MOL za leto 2015
1. Pomen izrazov – povzeti po Pravilniku o pogojih, 

merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega 
programa športa v Mestni občini Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 98/13).

Izvajalec letnega programa športa v MOL (v nadalj-
njem besedilu: izvajalec) je vsakdo, ki je izbran na tem 
javnem razpisu. Izvajalcu se lahko poleg statusa izva-
jalca letnega programa športa v MOL na podlagi tega 
razpisa odobri tudi:

– sofinanciranje posameznega programa;
– uporabo javnih športnih objektov.
Konzorcij izvajalcev letnega programa športa sesta-

vljajo izvajalci, ki se za potrebe izvedbe enega ali več 
programov povežejo z namenom učinkovitega izvajanja 
programa in poslovodenja. Člani konzorcija izmed sebe 
določijo nosilca konzorcija. Vsi člani konzorcija morajo 
izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca letne-
ga programa športa v MOL.

Športna panoga je tista panoga, ki je opredeljena 
v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategori-
ziranje športnikov v Republiki Sloveniji in ima nacionalno 
panožno športno zvezo z uradnim tekmovalnim siste-
mom, v katerem lahko športniki oziroma ekipe napredu-
jejo v tekmovalne sisteme mednarodnih športnih zvez.

Prednostna športna panoga je: alpsko smučanje, 
atletika – stadionska, gimnastika – športna, gimnastika 
– ritmična, golf, hokej na ledu, judo, kajak kanu, kolesar-
stvo – cestno, kolesarstvo – gorsko in bmx, košarka, na-
mizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, smu-
čarski skoki, smučarski teki, strelstvo, tenis in vaterpolo.

Skupine športnih panog so štiri, v katerih so zdru-
ženi športi s sorodnimi značilnostmi:

– I. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v indi-
vidualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zve-
ze za naslov državnega prvaka;

– II. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v ko-
lektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zve-
ze za naslov ekipnega državnega prvaka;

– III. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne špor-
tno – rekreativne programe;

– IV. skupina: izvajalci miselnih iger.
Mreža javnih športnih objektov obsega pokrite in 

nepokrite športne površine v upravljanju Javnega zavo-
da Šport Ljub ljana. V mreži javnih športnih objektov so 
tudi pokrite in nepokrite športne površine v upravljanju 
vrtcev in osnovnih šol, vendar v času, ko ne poteka redni 
program vzgoje oziroma izobraževanja. V mrežo javnih 
športnih objektov se za potrebe izvajanja letnega pro-
grama športa lahko vključi tudi športne objekte v upra-
vljanju srednjih šol, ob soglasju pristojnega ministrstva.

Uporaba prostora v mreži javnih športnih 
objektov obsega uporabo pokritih in nepokritih šport-

nih površin in se podrobneje opredeli z letnim progra-
mom športa.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za 

sofinanciranje programov Letnega programa športa 
v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe 
prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih 
športnih objektih.

Vlagatelj poda predloge za sofinanciranje progra-
mov Letnega programa športa v MOL za leto 2015, do-
delitev domicila in dodelitev uporabe prostora športnim 
društvom in športnim zvezam za leto 2015.

Premoženjska korist, ki jo bodo vlagatelji prejeli na 
podlagi predlogov za ta razpis, bodisi v obliki denarnih 
sredstev ali brezplačne uporabe prostora, mora biti v ce-
loti namenjena v dobro končnih uporabnikov.

Programi športa izvajalcev Letnega programa špor-
ta ne smejo biti dvojno financirani za isti namen.

Sofinancirani izvajalci v vseh Programih športa 
otrok in mladine so dolžni brezplačno vključevati v svo-
je programe socialno ogrožene otroke.

I. Dodelitev domicila, Prijavni obrazec MOL 
v e- Razpisu; Obrazec 11

Dodelitev domicila za vzpostavitev sedeža za dobo 
enega leta se športnim društvom in športnim zvezam 
v javnih športnih objektih kot izvajalcem programov 
Letnega programa športa v MOL izvede z namenom 
zagotovitve prednostne uporabe poslovnih prostorov 
za vzpostavitev sedeža društva oziroma zveze, kolikor 
v javnem športnem objektu obstaja ustrezen prostor, in 
z namenom prednostne uporabe prostora v mreži javnih 
športnih objektov za izvajanje programov društva oziro-
ma zveze, ki sodijo v sklop Letnega programa športa.

II. Dodelitev uporabe prostora, Obrazci 1, 2, 3, 4, 
5, 9, 10

Dodelitev uporabe prostora v mreži javnih športnih 
objektov za izvedbo programov se izvede, ko je izvajal-
cem že dodeljen domicil na posameznih javnih športnih 
objektih.

Proste kapacitete po posameznih vadbenih enotah 
v mreži javnih športnih objektov in namen uporabe jav-
nih športnih objektov se za izvedbo Letnega programa 
športa opredelita in objavita v razpisni dokumentaciji.

Prednost pri uporabi prostora v mreži javnih špor-
tnih objektov imajo Programi interesne športne vzgoje 
otrok, mladine in študentov ter Programi športne vzgoje 
otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport.

Vadbena enota za dodeljevanje uporabe prostora 
je 45 minut.

Na podlagi števila točk, ki so jih programi vlagate-
ljev dosegli v postopku vrednotenja na posameznem 
področju Letnega programa športa, in vlog vlagateljev 
za uporabo športnih objektov, se na posameznih javnih 
športnih objektih izdela prednostni vrstni red, na podlagi 
katerega se posameznim vlagateljem – izvajalcem pro-
gramov določi obseg uporabe športnih objektov, izražen 
v urah (45 minutnih enotah).

Vlagatelj lahko zaprosi za dodelitev uporabe pro-
stora v mreži javnih športnih objektov MOL. V vlogi lah-
ko navede želeno in nadomestno lokacijo. V postopku 
dodeljevanja uporabe prostora lahko komisija v primeru 
zasedenosti želenega in nadomestnega objekta dodeli 
katerikoli prost športni objekt, ki je v mreži javnih špor-
tnih objektov MOL. Pri tem se upošteva nezasedenost 
objektov in deficitarnost oziroma primernost objektov za 
posamezne športne panoge.

Obseg uporabe prostora v javnih športnih objek-
tih se za programe športne vzgoje otrok, mladine in 
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študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
v katere so vključeni registrirani športniki, določi glede 
na starostne kategorije, kot jih opredeljujejo pravila po-
samezne panoge:

– cicibani in cicibanke v obsegu do 80 ur,
– mlajši dečki in deklice v obsegu do 240 ur,
– starejši dečki in deklice v obsegu do 320 ur,
– kadeti in kadetinje v obsegu do 400 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu do 480 ur.
Obseg uporabe prostora v javnih športnih objektih 

se za Programe kakovostnega in vrhunskega športa, 
v katere so vključeni registrirani športniki, določi v sta-
rostni kategoriji:

– člani in članice v kakovostnem športu v obsegu 
do 320 ur,

– člani in članice v vrhunskem športu v obsegu do 
640 ur.

III. Sofinanciranje programov
Odobrena denarna sredstva iz tega razpisa lahko 

izbrani vlagatelji namenijo in uporabijo zgolj za namene, 
ki so za vsako področje predvideni s tem razpisom in 
Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za sofinanci-
ranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini 
Ljub ljana (Uradni list RS, št. 98/13).

Osnovo za izračun zneskov iz četrtega od-
stavka 11. člena in tretjega odstavka 31. člena Pravilnika 
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajal-
cev letnega programa športa v Mestni občini Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 98/13) predstavljajo zneski, ki so 
bili panogam oziroma izvajalcem dodeljeni na podlagi 
Javnega razpisa za sofinanciranje programov, dodeli-
tev domicila in dodelitev uporabe prostora programom 
Letnega programa športa v MOL za leto 2014, ter so-
financiranje Programov mestnih panožnih športnih šol 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport za leto 2014.

Sofinanciranje programov Letnega programa športa 
v MOL obsega sofinanciranje programov na naslednjih 
področjih delovanja v športu:

a. Mali sonček za predšolske otroke, Obrazec 1
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader,
– uporabo prostora v mreži javnih športnih objektov.
b. Šolska športna tekmovanja in študentska športna 

tekmovanja, Obrazec 1
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader (sodniki),
– stroški organizacije (izvedba programa, propa-

gandno gradivo).
c. Interesni / animacijski programi športne vzgoje 

otrok in mladine, Obrazec 2
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje naslednjih stroškov:
– strokovni kader,
– uporabo prostora v mreži javnih športnih objektov.
d. Programi vadbe športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vadbe kako-
vostnega športa odraslih (starostna kategorija člani) ter 
vadbe vrhunskega športa odraslih (starostna kategorija 
člani), Obrazec 3

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje strokovnega kadra, najemnine objekta, mate-
rialnih stroškov programa (stroški izvedbe tekmovanj, 
stroški vadbenega procesa, športna oprema in stroški 
prevoza), meritev in spremljanja treniranosti ter nezgo-
dnega zavarovanja za programe športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 

v katere so vključeni registrirani športniki v vseh nasle-
dnjih starostnih kategorijah, kot jih opredeljujejo pravila 
posameznih panog, in sicer za sledeči obseg uporabe 
prostora:

– cicibanke in cicibani (do 10 let) v obsegu do 80 ur,
– mlajši dečki in deklice (do 12 let) v obsegu do 

240 ur,
– starejši dečki in deklice (do 14 let) v obsegu od 

240 do 400 ur,
– kadeti in kadetinje v obsegu (do 16 let) od 300 

do 800 ur,
– mladinci in mladinke v obsegu (do 19 let) od 400 

do 1100 ur.
Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, kjer se 

zagotovi stalnost športnikov v celotnem obdobju izva-
janja programa oziroma se izvaja program z omejenim 
prestopom športnikov v klube in društva, ki nimajo sede-
ža v MOL. Izvajalec programa je dolžan predhodno se-
znaniti o nameri prestopa športnika vse izvajalce Letne-
ga programa športa znotraj panoge, ki imajo prednost 
pri izvedbi prestopa brez odškodnine. Za prvi prestop 
registriranih športnikov vseh starostnih kategorij v špor-
tno društvo, ki ima sedež izven MOL, je izvajalec dolžan 
povrniti 50 % odškodnine v proračun MOL na proračun-
sko postavko PU Oddelek za šport.

Za programe vadbe športne vzgoje otrok in mladi-
ne, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v predno-
stnih športnih panogah (športna in ritmična gimnastika, 
alpsko smučanje, tenis), ki potekajo na objektih, ki jih 
MOL ne zagotavlja v svoji mreži javnih športnih objek-
tov, lahko vlagatelji zaprosijo za sofinanciranje objekta.

Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju progra-
mov kakovostnega športa članov v prednostnih športnih 
panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta 
in strokovnega kadra ter omogočanje uporabe javnih 
športnih objektov, na področju Programov kakovostne-
ga športa članov ostalih športnih panog lahko v okviru 
vloge zaprosijo za omogočanje uporabe javnih športnih 
objektov; na vsakem od obeh področij v obsegu do 320 
ur uporabe prostora.

Vlagatelji lahko v okviru vloge na področju progra-
mov vrhunskega športa članov v prednostnih športnih 
panogah zaprosijo za sofinanciranje najemnine objekta 
in strokovnega kadra ter omogočanje uporabe javnih 
športnih objektov, na področju programov vrhunskega 
športa ostalih športnih panog lahko v okviru vloge za-
prosijo za omogočanje uporabe javnih športnih objek-
tov; na vsakem od obeh področij v obsegu do 1200 ur 
uporabe prostora.

e. Programi mestnih panožnih športnih šol otrok, 
mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport, Obrazec 8

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov dela zaposlenih trenerjev v prednostnih 
športnih panogah, za polni delovni čas v obsegu 40 
pedagoških ur na teden izključno v programih športne 
vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kako-
vostni in vrhunski šport ter programih interesne športne 
vzgoje šoloobveznih otrok, ki jih izvajajo športna dru-
štva, ki so vključena v uradni tekmovalni sistem naci-
onalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez.

Na programu se sofinancira delo 100 trenerjev za 
izvajanje programa mestnih panožnih športnih šol. Za 
individualne panoge se sofinancira okvirno 56 trenerjev, 
kolektivne panoge okvirno 40 trenerjev, od tega se za 
univerzitetna društva (v kolektivnih panogah: nogomet, 
odbojka, rokomet) sofinancira okvirno 3 trenerje.

Kolikor razpisana kvota za kolektivne in individual-
ne športe ne bo porabljena, lahko komisija na podlagi 
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prispelih vlog te kvote ustrezno preoblikuje. Ravno tako 
velja za razporejanje kvot znotraj skupin individualnih in 
kolektivnih športov po posamezni športni panogi.

Predvidena razpisana kvota za posamezne pano-
ge je:

– individualni športi: alpsko smučanje 4, atletika 4, 
golf 1, judo 7, kajak-kanu 3, kolesarstvo-cestno 3, kole-
sarstvo-gorsko 1, namizni tenis 4, plavanje 7, ritmična 
gimnastika 4, smučarski skoki 2, smučarski teki 1, strel-
stvo 1, športna gimnastika 6, tenis 8,

– kolektivni športi: hokej 3, košarka 8, nogomet 11, 
odbojka 9, rokomet 8, vaterpolo 1.

Sofinancirajo se tisti programi vlagateljev, ki:
– zagotovijo stalnost strokovnih delavcev v celo-

tnem obdobju izvajanja programa,
– zagotovijo stalnost športnikov, vključenih v pro-

gram športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmer-
jenih v kakovostni in vrhunski šport, v celotnem obdobju 
izvajanja programa oziroma izvajajo program z omeje-
nim prestopom športnikov v klube in društva, ki nimajo 
sedeža v MOL,

– bodo zagotavljali, da bo trener opravil najmanj 36 
pedagoških ur vzgojno-izobraževalnega dela na terenu 
(treningi, tekme) v programih športne vzgoje otrok, mla-
dine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport in programih interesne športne vzgoje šoloobve-
znih otrok, ter največ do 4 pedagoške ure organizacij-
skega dela na teden.

Podrobnejša razdelitev vzgojno-izobraževalnega 
dela trenerjev v sklopu programa mestnih panožnih 
športnih šol je opredeljena v pogodbi za program me-
stnih panožnih športnih šol otrok, mladine in študentov, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije.

f. Programi trenerjev v športu invalidov, Obrazec 8
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje stroškov dela zaposlenih trenerjev v programih 
športa invalidov prednostnih športnih panog, za polni 
delovni čas v obsegu 40 pedagoških ur na teden v pro-
gramih športa invalidov, ki so vključena v uradni tekmo-
valni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih 
športnih zvez.

Na programu se sofinancira delo okvirno 2 trenerjev 
za izvajanje programov v športu invalidov.

g. Programi mestnih panožnih športnih centrov, 
Obrazec 8

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje stroškov dela zaposlenih strokovnih delavcev 
v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih 
športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena 
v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma medna-
rodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja, 
meritev, preventive ter drugih podpornih programov, po-
trebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih 
športnikov oziroma športnikov višjega ranga katego-
rizacije. Sofinancira se delo strokovnega delavca za 
polni delovni čas v obsegu 40 ur na teden v programih 
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport prednostnih športnih pa-
nog, ki jih izvajajo športna društva, vključena v uradni 
tekmovalni sistem nacionalnih oziroma mednarodnih 
panožnih športnih zvez.

Na programu se sofinancira delo okvirno 2 stro-
kovnih delavcev za izvajanje programov športne vzgoje 
otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport prednostnih športnih panog, ki jih izvajajo 
športna društva, vključena v uradni tekmovalni sistem 
nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih 

zvez, na področju svetovanja, meritev, preventive ter 
drugih podpornih programov, potrebnih za izvajanje ka-
kovostnejše vadbe perspektivnih športnikov.

h. Športna rekreacija odraslih- Programi vadbe ter 
Programi športa invalidov, Obrazec 4

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-
ciranje animacijskih programov vadbe za ciljne skupine, 
ki so določene v Letnem programu športa:

– strokovno vodena vadba za upokojence ali sta-
rejše od 65 let,

– strokovno vodena vadba za zdravstveno ogro-
žene in

– strokovno vodena vadba za socialno ogrožene.
Izvajalcem se dodeli uporaba prostora v mreži jav-

nih športnih objektov, in sicer iz seznama objektov, ki so 
namenjeni športni rekreaciji odraslih, za izvedbo do 80 
ur programa. Za strokovno vodeno vadbo za socialno 
ogrožene se sofinancira tudi strokovni kader in je vadba 
za udeležence brezplačna.

Vlagatelji, ki so hkrati tudi lastniki športnega objek-
ta, v katerem ciljna skupina izvaja vadbo, lahko zapro-
sijo za sredstva za sofinanciranje strokovnega kadra:

– Športno rekreativni programi za ciljne skupine na 
objektih, ki so v lasti športnih društev.

Za Programe športa invalidov lahko vlagatelji za iz-
vedbo do 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 
10 invalidov, zaprosijo za dodelitev uporabe prostora in 
sofinanciranje strokovnega kadra.

i. Športna rekreacija odraslih- Programi prireditev in 
projekti animacije, Obrazec 5

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofi-
nanciranje izvedbe naslednjih programov prednostnih 
športno rekreativnih prireditev:

– Ljub ljanski maraton,
– Maraton Franja,
– Pohod ob žici,
– Športni vikend Ljub ljanica.
Poleg naštetih prednostnih športno-rekreativnih pri-

reditev lahko vlagatelji v okviru vloge zaprosijo tudi za 
sofinanciranje:

– Športnik leta Ljub ljane,
– Študentski tek na grad,
– drugih velikih športno rekreativnih prireditev 

v MOL,
– drugih projektov animacije za pospeševanje vklju-

čevanja prebivalcev MOL v športno rekreativne pro-
grame, kot so ligaška športno rekreativna tekmovanja, 
enodnevne in večkratne animacijske športno rekreativne 
prireditve.

j. Delovanje zvez športnih društev, Obrazec 6
Za sofinanciranje delovanja lahko kandidirajo zveze 

športnih društev s sedežem v MOL.
Sofinancirajo se:
– stroški dela za strokovno-organizacijskega de-

lavca v športu, z redno zaposlitvijo za polni delovni čas 
v zvezi športnih društev;

– stroški izvajanja poslovnih funkcij (podpora trže-
nju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in računo-
vodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včlanjena 
v zvezo.

k. Program velikih mednarodnih tekmovanj in pri-
reditev, Obrazec 9

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za dodelitev 
uporabe objekta in sofinanciranje materialnih stroškov 
(dejanski stroški materiala, blaga in storitev) za progra-
me, uvrščene v Letni program športa. Za druga velika 
mednarodna tekmovanja in prireditve (3.4.6.17) pa se 
lahko dodeli uporaba objekta ali sofinancirajo materialni 
stroški za izvedbo programa.
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Sredstva za program bodo namenjena spodbuja-
nju mednarodne športne dejavnosti na območju MOL 
in v tujini ter promociji Mestne občine Ljub ljana preko 
športnih tekmovanj in prireditev.

Predmet sofinanciranja na programih 3.4.6. za: Od-
prto prvenstvo Ljub ljane v tenisu, Atletski miting Ljub-
ljane, Svetovni pokal v gimnastiki, Svetovni pokal v ka-
jaku, Kolesarska dirka Giro Rossa v Ljub ljani, Finale 
Slovenija beach volley toura, Kolesarstvo-Dirka po Slo-
veniji, Tek na Šmarno goro, Judo Nagaoka, Mednarodni 
turnir MTM ritmična gimnastika, Mednarodni plavalni 
miting Ilirija, Pokal mesta Ljub ljane v plavanju, Floorball 
Ljub ljana open, Mednarodni turnir Marjana Rožanca 
v nogometu, Evropsko prvenstvo v cheerleadingu in 
cheer plesu v Ljub ljani, Mednarodno karate tekmova-
nje Ljub ljana open, Ljub ljana open – ulična košarka ter 
drugi) ter predmet sofinanciranja izvajalcev evropskih 
ligaških tekmovanj in regionalnih mednarodnih tekmo-
vanj v košarki, rokometu, nogometu, hokeju, odbojki 
ter svetovnemu pokalu v cestnem kolesarstvu, razen 
za druga tekmovanja (3.4.6.12.), je izvajanje promocije 
mesta Ljub ljana.

Izvajalci so v okviru izvajanja programa 3.4.6. dol-
žni:

– poskrbeti za navajanje naziva »Ljub ljana« v vseh 
elektronskih in tiskanih medijih kot mesta, iz katerega 
izvajalec Letnega programa športa in prireditve prihaja,

– sodelovati pri aktivnostih Javnega zavoda Šport 
Ljub ljana in Javnega zavoda Turizem Ljub ljana za pro-
mocijo mesta Ljub ljana,

– pri izvajanju programa in pri drugih oblikah jav-
nega nastopanja ter v elektronskih in tiskanih medijih 
v zvezi z njim navajati, da je njegovo izvajanje sofinan-
cira tudi Mestna občina Ljub ljana.

Izvajalci programov evropskih ligaških tekmovanj 
in regionalnih mednarodnih tekmovanj v košarki, roko-
metu, nogometu, hokeju in odbojki, ter svetovnem po-
kalu v cestnem kolesarstvu morajo za promocijo mesta 
Ljub ljana:

– na vidnem mestu dresa igralca zagotoviti napis 
Ljub ljana,

– na vseh gradivih, pri vseh objavah in predstavi-
tvah programa športa navesti, da njegovo izvajanje so-
financira MOL, ter objaviti grb Mestne občine Ljub ljana 
z napisom, skladno s celostno grafično podobo (CGP) 
(»Mestna občina Ljub ljana« z GRBOM in predpisano 
obliko pisave),

– na vseh oglasnih panojih ob igrišču in na objektu, 
kjer poteka tekmovanje, skladno s CGP navajati ime 
Mestna občina Ljub ljana in GRB, »Šport Ljub ljana« in 
»Visit Ljub ljana« (kolikor se dogodek oglašuje tudi na 
reklamnih panojih in oglasnih panojih, je tudi tu potrebno 
navajati omenjene nazive iz te alineje),

– zagotoviti vidno oglaševanje mesta Ljub ljana na 
spletnih straneh ter na izdanih vstopnicah za tekme,

– zagotoviti TV oziroma internetni prenos tekem, ki 
se izvajajo v Mestni občini Ljub ljana.

l. Program mednarodne dejavnosti, Obrazec 10
Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinan-

ciranje dejanskih stroškov (blago in storitve) za progra-
me mednarodne dejavnosti, ki so določeni v Letnem 
programu športa in v katerih nastopajo športniki, izbrani 
v reprezentanco MOL.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem raz-
pisu

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo izva-
jalci, ki spadajo v naslednje kategorije:

– športna društva in zveze športnih društev na pod-
lagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno 

prečiščeno besedilo); zavodi, registrirani za opravljanje 
dejavnosti v športu, na podlagi Zakona o zavodih (Ura-
dni 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),

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje de-
javnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne, na 
podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 
– uradno prečiščeno besedilo);

– zasebniki, gospodarske družbe in druge organi-
zacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;

– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in 
srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole 
in visokošolski zavodi.

Športna društva in njihova združenja imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa 
športa.

Pravico do pridobitve statusa izvajalca ter sofinan-
ciranja programov in uporabe prostora v mreži javnih 
športnih objektov imajo izvajalci, ki:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti v športu; 
šifrant SKD: 85.510, 93.120, 93.190, 94.991;

– imajo sedež oziroma stalno prebivališče v MOL, 
delujejo za območje MOL in izvajajo dejavnost pretežno 
za prebivalce MOL;

– delujejo in imajo sedež v MOL najmanj dve leti;
– imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske 

pogoje za uresničevanje na razpis prijavljenih progra-
mov in izvajajo programe športa s svojimi strokovnimi 
kadri;

– imajo status športnega društva, katerih člani pla-
čujejo članarino, in imajo urejeno zbirko članstva in 
udeležencev programov;

– imajo status športnega društva in v kolektivnih 
športih s svojimi ekipami igrajo domače tekme na ob-
močju MOL, razen v primeru, da tega zaradi objektivnih 
razlogov ne morejo;

– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti oziro-
ma tekočih sodnih sporov z MOL in njenimi povezanimi 
osebami;

– zagotavljajo izvedbo programov športa v skladu 
z načeli trajnostnega razvoja;

– izpolnjujejo druge pogoje, določene s Pravilnikom 
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajal-
cev letnega programa športa v Mestni občini Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 98/13), letnim programom športa in 
razpisno dokumentacijo.

Status izvajalca lahko dobi vsak izvajalec, ki izpol-
njuje pogoje iz prejšnjega odstavka in:

– se mu sofinancira program iz proračuna MOL ali
– se mu dodeli uporaba prostora v mreži javnih 

športnih objektov ali
– v postopku vrednotenja programov po merilih 

prejme vsaj 50 % točk.
Na razpis lahko s programi na posameznih podro-

čjih kandidirajo tudi izvajalci, ki so združeni v konzorcij 
znotraj posamezne športne panoge, pri čemer morajo 
v vlogi na razpis s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo 
opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija 
in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. 
Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot en 
vlagatelj. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje 
za pridobitev statusa izvajalca Letnega programa športa 
v MOL.

4. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 

za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Mali 
sonček za predšolske otroke, Obrazec 1:
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Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izva-
jalec, ki:

– za vodenje programov zagotovi strokovni kader, 
ki mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposo-
bljenost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost;

– zagotovi izvajanje programov v skupinah, v kate-
rih je največ 20 udeležencev;

– zagotovi izvajanje programov v skladu s podrob-
nimi določili o predmetu in obsegu vadbe ter številu 
otrok, ki so, glede na specifiko programa oziroma nalo-
ge, določeni s tem razpisom oziroma navedeni v razpi-
sni dokumentaciji.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Šolska 
športna tekmovanja za šoloobvezne otroke in študent-
ska športna tekmovanja, Obrazec 1:

Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki:
– za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki 

mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposoblje-
nost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z licenco 
nacionalne panožne športne zveze;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost;

– za izvedbo študentskih športnih tekmovanj mora 
biti izvajalec registriran za opravljanje športne dejavno-
sti, imeti mora status pooblaščenega izvajalca progra-
mov študentskih športnih tekmovanj s strani Univerze 
v Ljub ljani in mora biti včlanjen v nacionalno študentsko 
športno zvezo – SUSA.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Interesni 
programi športne vzgoje otrok in mladine, Obrazec 2:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izva-
jalec, ki:

– za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki 
mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposoblje-
nost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost;

– za interesne športne programe v času po pouku 
za šoloobvezne otroke (program 1.2.5.1.) za termine do 
17. ure predloži dogovor o skupni kandidaturi med izva-
jalcem in osnovno šolo, na kateri bodo izvajali interesno 
športno vzgojo 1-krat tedensko vse šolsko leto. Izvajalec 
se obveže, da bo vadba ob sofinanciranju MOL v višini 
600 EUR, za vadeče oziroma njihove starše brezplačna. 
Kolikor se izvajalec z osnovno šolo dogovori za 2-krat 
tedensko izvajanje programa, se izvajalec obveže, da 
bo vadnina ob sofinanciranju največ 5 EUR mesečno 
edini strošek za vadeče oziroma njihove starše. Kakršno 
koli dodatno zaračunavanje ni dovoljeno in je v primeru 
kršitve razlog za takojšnje prenehanje pogodbe o sofi-
nanciranju;

– za športne programe v pouka prostih dnevih-po-
čitnice (program 1.2.5.2.), predloži dogovor med izva-
jalcem in upravljavcem objekta, na katerem bo izvajal 
program. Izvajalec se obveže, da bo v plačilu programa 
za udeleženca zajeta le vadnina (tečajnina) in ne tudi 
članarina;

– zagotovi izvajanje programov 1.2.5.1. in 1.2.5.2. 
v skupinah, v katerih je najmanj 10 in največ 20 udele-
žencev (otrok in mladih);

– zagotovi izvajanje »Animacijskih programov špor-
ta otrok invalidov« (program 1.2.5.4.), v skupinah, v ka-
terih je največ 10 udeležencev (otrok ali mladih) ter 
z ustreznimi zdravstvenimi potrdili dokaže, da gre za 
otroke in mladino invalide. Vsi udeleženci morajo iz-
polnjevati vse pogoje razpisanega animacijskega pro-
grama;

– za izvedbo Animacijskega programa »Gremo na 
kolo« (program 1.2.5.3.), predloži dokazilo o članstvu 
v nacionalni panožni zvezi (Kolesarska zveza Slovenije);

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Interesni 
programi športa za predšolske otroke, Obrazec 2:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavi izva-
jalec, ki:

– za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki 
mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposoblje-
nost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost;

– interesni programi športa za predšolske otroke 
»Integracijske urice za predšolske otroke v vrtcih« (pro-
gram 1.1.2.) izvaja v dopoldanskem času in le v objektih, 
ki so v upravljanju vrtcev;

– predloži dogovor o skupni kandidaturi med izva-
jalcem in vrtcem.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi 
vadbe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport, vadbe kakovostnega športa 
ter vadbe vrhunskega športa, Obrazec 3:

Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vad-
be v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe 
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, v vseh štirih starostnih kategorijah 
(mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kade-
ti in kadetinje, mladinci in mladinke) oziroma vsaj en 
program kakovostnega ali vrhunskega športa članov 
v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne 
ali mednarodne športne zveze. Starostne meje staro-
stnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih 
posamezne športne panoge. Kandidiranje v višjih sta-
rostnih skupinah je možno le ob izpolnjevanju pogoja, 
da izvajalec izvaja program skladno z vsemi določili 
v vseh predhodnih starostnih skupinah, za katere po-
tekajo uradni tekmovalni sistemi v okviru nacionalnih 
panožnih športnih zvez.

Programe v starostni kategoriji cicibani in cicibanke 
se sofinancira v obsegu do 80 ur, vendar le v primeru, 
ko izvajalec izvaja program v vseh nadaljnjih starostnih 
kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši dečki in de-
klice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke). Staro-
stna kategorija cicibanke in cicibani se ne upošteva kot 
pogoj za kandidaturo na programu športne vzgoje otrok 
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
registracija in nastop v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih športnih zvez pa ni pogoj za sofi-
nanciranje programa.

Sredstva za sofinanciranje programov v starostni 
kategoriji cicibani in cicibanke so namenjena le za stro-
kovni kader in objekt za vadbo.

Na področju programov športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lah-
ko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere 
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so vključeni registrirani športniki in tekmujejo v ura-
dnih tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih 
športnih zvez.

Na razpis za sofinanciranje programov športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vr-
hunski šport se lahko prijavi izvajalec, ki:

– za izvedbo programa zagotovi strokovni kader, ki 
mora imeti strokovno izobrazbo ali ustrezno usposoblje-
nost v skladu z Zakonom o športu;

– zagotovi, da nihče od sodelujočih pri izvedbi po-
sameznega programa ni evidentiran v kazenski evidenci 
kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega de-
janja zoper spolno nedotakljivost.

Sofinancirani izvajalci programa športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, so dolžni brezplačno vključevati v svoje programe 
socialno ogrožene otroke.

Na področju programov kakovostnega športa čla-
nov prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidi-
rajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani 
športniki in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih 
v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni 
kategoriji člani in članice.

Izvajalcem na področju programov kakovostnega 
športa prednostnih športnih panog se lahko sofinancira 
najemnina objekta in strokovni kader ter omogoča upo-
raba javnih športnih objektov. Izvajalcem na področju 
programov kakovostnega športa ostalih športnih panog 
se omogoča uporaba javnih športnih objektov.

Na področju programov vrhunskega športa čla-
nov prednostnih športnih panog lahko na razpis kandidi-
rajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani 
športniki s statusom kategorizacije mednarodnega, sve-
tovnega ali perspektivnega razreda po pravilniku OKS, 
in tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih v okviru 
nacionalnih panožnih športnih zvez v starostni kategoriji 
člani in članice.

Izvajalcem na področju programov vrhunskega 
športa prednostnih športnih panog, ki imajo športnike 
s statusom mednarodnega, svetovnega ali perspektiv-
nega razreda, se lahko sofinancira najemnina objekta 
in strokovni kader ter omogoča uporaba javnih športnih 
objektov. Izvajalcem na področju programov vrhunske-
ga športa ostalih športnih panog se omogoča uporaba 
javnih športnih objektov.

Pogoj za kandidaturo na programe kakovostnega in 
vrhunskega športa članov je izvajanje programov špor-
tne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah.

Hkratna kandidatura z isto ekipo ali z istim tekmo-
valcem na področju programov kakovostnega športa in 
programov vrhunskega športa ni možna. Vlagatelj lahko 
kandidira le na enega od navedenih programov s posa-
mezno ekipo oziroma tekmovalcem.

V programu vodilnih mestnih ekip na področju ka-
kovostnega in vrhunskega športa članskih kategorij je 
sofinanciranje programov razdeljeno na individualne in 
kolektivne panoge. Izvajalcem prednostnih športnih pa-
nog se sofinancirajo programi vodilnih mestnih ekip, 
v katere so vključeni njihovi športniki. Vodilna mestna 
ekipa v posamezni športni panogi je v kolektivnih športih 
najboljše uvrščena ekipa v najkakovostnejši državni ligi 
nacionalne panožne športne zveze v pretekli sezoni. Vo-
dilna mestna ekipa v individualni športni panogi je lahko 
sestavljena iz najboljših posameznikov iz različnih špor-
tnih društev, na podlagi uvrstitev v uradnih tekmovalnih 
sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez v pretekli 
sezoni. Sofinancira se najemnina objekta in strokovni 
kader ter omogoča uporaba javnih športnih objektov.

V programe vodilnih mestnih ekip so lahko vključeni 
le športniki, ki niso predmet sofinanciranja na programu 
Velika mednarodna tekmovanja in prireditve – Sofinan-
ciranje izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj in regio-
nalnih mednarodnih tekmovanj v košarki, rokometu, no-
gometu, hokeju in odbojki ter svetovni pokal v cestnem 
kolesarstvu. Vsaka panoga je upravičena do sredstev in 
uporabe prostora za eno ekipo.

Do sofinanciranja v programu vodilnih mestnih 
ekip v individualnih športnih panogah so upravičeni ti-
sti izvajalci, ki se znotraj posamezne športne panoge 
s konzorcijsko pogodbo dogovorijo za skupen program 
vadbe. Pogoj za sofinanciranje programa je vključe-
nost najmanj 8 registriranih športnikov. Konzorcij mora 
vključevati večino športnih društev znotraj posamezne 
panoge, ki kandidirajo na javnem razpisu. V primeru, da 
je v posamezni panogi le eno društvo, konzorcij oziroma 
kandidatura ni možna.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Pro-
grami mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine in 
študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
Obrazec 8:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih 
od 2015 do 2016 izvajali program vadbe v programih 
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport v prednostnih športnih 
panogah, in sicer:

– so v letu 2014 prejemali sredstva za stroške dela 
enega ali več trenerjev,

– v letu 2014 niso prejemali sredstev za stroške 
dela trenerjev oziroma bodo zaposlili novega trenerja.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izva-
jalci, ki:

– bodo zaposlili trenerja za polni delovni čas za 
usmerjeno vzgojno-izobraževalno delo v programih 
športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport, z ustrezno strokovno 
izobrazbo, predpisano za vzgojno-izobraževalno delo 
v športni vzgoji z Zakonom o Športu, oziroma osebo, 
ki lahko delo opravlja v skladu s 65. členom Zakona 
o športu,

– bodo s trenerjem sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
polni delovni čas. Trener je lahko zaposlen kot fizična 
oseba (pogodba o zaposlitvi; za določen ali nedoločen 
čas) ali samostojni podjetnik oziroma zasebni športni 
delavec, ki svoj edini poklic v Republiki Sloveniji opra-
vlja kot samostojni podjetnik posameznik (po določbah 
ZPIZ-1 se šteje, da podjetnik opravlja pridobitno dejav-
nost kot edini poklic, če ni v drugem delovnem razmerju, 
ne opravlja druge dejavnosti, na podlagi katere je zava-
rovan in ni na šolanju),

– bodo predložili mnenje najvišjega strokovnega 
organa panožne športne zveze o izvajalcu in trenerju za 
program posamezne mestne panožne športne šole (za 
posameznega trenerja),

– bodo predložili dolgoročen program organizirano-
sti in delovanja mestnih panožnih športnih šol za posa-
mezno športno panogo (program NPZ),

– bodo predložili individualen štiriletni program za 
posamezno mestno panožno športno šolo (za posa-
meznega trenerja), namenjen izključno športni vzgoji 
otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni 
in vrhunski šport, in v katerem so opredeljeni program 
dela, cilji, podatki o športnikih oziroma vadečih, vklju-
čenih v posamezni program, materialni in prostorski 
pogoji za izvajanje programa. Iz individualnega pro-
grama mora biti razvidno, katere selekcije in starostne 
kategorije bo posamezen trener vodil (glede na obseg 
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dela naj bi trener vodil 2 selekciji oziroma starostni ka-
tegoriji iz programov športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katere so 
vključeni registrirani športniki in tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih v okviru nacionalnih panožnih 
športnih zvez),

– bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne 
delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustre-
zno usposobljenostjo,

– bodo priložili prednostni vrstni red. Kolikor 
bo prednostni vrstni red trenerjev medsebojno uskla-
jen z izvajalci Letnega programa športa za posamezno 
športno panogo, ga bo razpisna komisija upoštevala,

– za namen financiranja zaposlenega trenerja ne 
prejemajo drugih javnih sredstev,

– bodo zagotavljali strokovni kader z visoko ravnjo 
aktivnega znanja slovenščine.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi 
trenerjev v športu invalidov, Obrazec 8:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih 
od 2015 do 2016 izvajali program vadbe v programih 
športa invalidov. in sicer:

– so v letu 2014 prejemali sredstva za stroške dela 
enega ali več trenerjev,

– v letu 2014 niso prejemali sredstev za stroške 
dela trenerjev oziroma bodo zaposlili novega trenerja.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izva-
jalci, ki:

– bodo zaposlili trenerja za polni delovni čas za 
usmerjeno vzgojno-izobraževalno delo v programu špor-
ta invalidov, z ustrezno strokovno izobrazbo, predpisano 
za vzgojno-izobraževalno delo v športni vzgoji z Zako-
nom o Športu, oziroma osebo, ki lahko delo opravlja 
v skladu s 65. členom Zakona o športu,

– bodo s trenerjem sklenili pogodbo o zaposlitvi za 
polni delovni čas. Trener je lahko zaposlen kot fizična 
oseba (pogodba o zaposlitvi; za določen ali nedoločen 
čas) ali samostojni podjetnik oziroma zasebni športni 
delavec, ki svoj edini poklic v Republiki Sloveniji opra-
vlja kot samostojni podjetnik posameznik (po določbah 
ZPIZ-1 se šteje, da podjetnik opravlja pridobitno dejav-
nost kot edini poklic, če ni v drugem delovnem razmerju, 
ne opravlja druge dejavnosti, na podlagi katere je zava-
rovan in ni na šolanju),

– bodo predložili mnenje najvišjega strokovnega or-
gana nacionalne športne zveze oziroma zveze za šport 
invalidov Slovenije o izvajalcu in trenerju za program 
posameznega trenerja v športu invalidov,

– bodo predložili dolgoročen program organizirano-
sti in delovanja za posamezno športno panogo (program 
nacionalne športne zveze oziroma ZŠIS),

– bodo predložili individualen štiriletni program za 
posamezno mestno panožno športno šolo (posame-
znega trenerja) za šport invalidov, v katerem so oprede-
ljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, vključenih 
v posamezni program, materialni in prostorski pogoji za 
izvajanje programa,

– bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne 
delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustre-
zno usposobljenostjo,

– bodo priložili prednostni vrstni red. Kolikor 
bo prednostni vrstni red trenerjev medsebojno uskla-
jen z izvajalci Letnega programa športa za posamezno 
športno panogo, ga bo razpisna komisija upoštevala,

– za namen financiranja zaposlenega trenerja ne 
prejemajo drugih javnih sredstev,

– bodo zagotavljali strokovni kader z visoko ravnjo 
aktivnega znanja slovenščine.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Programi 
mestnih panožnih centrov, Obrazec 8:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih 
od 2015 do 2016 izvajali strokovno delo v programih 
mestnih panožnih športnih centrov, in sicer:

– so v letu 2014 prejemali sredstva za stroške dela 
enega ali več strokovnih delavcev,

– v letu 2014 niso prejemali sredstev za stroške 
dela strokovnih delavcev oziroma bodo zaposlili novega 
strokovnega delavca.

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izva-
jalci, ki:

– bodo zaposlili strokovnega delavca za polni de-
lovni čas z ustrezno strokovno izobrazbo s področja dela 
v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport prednostnih 
športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena 
v uradni tekmovalni sistem nacionalnih oziroma medna-
rodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja, 
meritev, preventive ter drugih podpornih programov, po-
trebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih 
športnikov oziroma športnikov višjega ranga kategoriza-
cije (mednarodni, svetovni razred) v ustrezni starostni 
kategoriji,

– bodo s strokovnim delavcem sklenili pogodbo 
o zaposlitvi za polni delovni čas. Strokovni delavec je 
lahko zaposlen kot fizična oseba (pogodba o zaposlitvi; 
za določen ali nedoločen čas) ali samostojni podjetnik 
oziroma zasebni športni delavec, ki svoj edini poklic 
v Republiki Sloveniji opravlja kot samostojni podjetnik 
posameznik (po določbah ZPIZ-1 se šteje, da podjetnik 
opravlja pridobitno dejavnost kot edini poklic, če ni v dru-
gem delovnem razmerju, ne opravlja druge dejavnosti, 
na podlagi katere je zavarovan in ni na šolanju),

– bodo predložili dolgoročen program dela, organi-
ziranosti in delovanja za posamezno športno panogo, 
v katero so vključeni perspektivni športniki,

– bodo predložili reference izvajalca o izvajanju pro-
grama,

– bodo pri izvajanju programa vključevali strokovne 
delavce z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustre-
zno usposobljenostjo,

– za namen financiranja zaposlenega strokovnega 
delavca ne prejemajo drugih javnih sredstev,

– bodo zagotavljali strokovni kader z visoko ravnjo 
aktivnega znanja slovenščine.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna 
rekreacija odraslih – Programi vadbe ter Programi špor-
ta invalidov, Obrazec 4:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izva-
jalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da zagotovi strokovni kader, ki mora imeti stro-
kovno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu 
z Zakonom o športu,

– so strokovno vodeno vadbo v vadbeni skupini, 
s katero zaprošajo za sofinanciranje, izvajali tudi v pred-
hodnem letu,

– vsi udeleženci izpolnjujejo pogoj razpisanega pro-
grama vadbe – upokojenci ali starejši od 65 let, zdra-
vstveno ogroženi, socialno ogroženi,

– vsi udeleženci morajo predložiti ustrezno dokazi-
lo, da izpolnjujejo pogoj razpisanega programa vadbe,

– kandidirajo le na točno določene objekte MOL, ki 
so našteti na priloženem seznamu,

– da je vadba za socialno ogrožene (v primeru so-
financiranja) za udeležence brezplačna,
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– da je izvajalec programa Športno rekreativni pro-
grami za ciljne skupine na objektih, ki so v lasti športnih 
društev, hkrati tudi lastnik objekta, na katerem izvaja 
program,

– da je izvajalec programa Športno rekreativni pro-
grami za ciljne skupine na objektih, ki so v lasti špor-
tnih društev, predloži dokazilo o lastništvu športnega 
objekta.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Športna 
rekreacija odraslih – Programi prireditev in projekti ani-
macije, Obrazec 5:

Na razpis za sofinanciranje se lahko prijavijo izva-
jalci, ki:

– zagotovi strokovni kader, ki mora imeti strokovno 
izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zako-
nom o športu,

– zagotovi ustrezen sodniški in drug kader z licenco 
nacionalne panožne športne zveze.

Za program Razgibajmo Ljub ljano – animacijski 
programi se lahko sofinancira le izvajalec, ki bo izbran 
za izvedbo programa Razgibajmo Ljub ljano na področju 
Delovanja zvez športnih društev.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Delova-
nje zvez športnih društev, Obrazec 6:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki bodo v letih 
od 2015 do 2016 izvajali poslovne funkcije (podpora 
trženju, ravnanje s člani, ravnanje s financami in raču-
novodstvo ter ravnanje s kadri) za društva, ki so včla-
njena v zvezo.

Sofinancira se delovanje zvez športnih društev, ki 
so bila ustanovljena najmanj 5 let pred letom, za katere-
ga je objavljen ta javni razpis. Konzorciji športnih društev 
niso predmet sofinanciranja delovanja.

Pogoja za sofinanciranje stroškov strokovno-orga-
nizacijskega delavca sta:

– ustrezna izobrazba oziroma ustrezna usposoblje-
nost,

– da strokovno-organizacijski delavec ne izvaja dru-
gih programov letnega programa športa, ki jih sofinan-
cira MOL. Izjema so le programi Razgibajmo Ljub ljano 
– animacijski programi (Animacijske športno rekreativne 
prireditve), Športnik leta Ljub ljane (Druge velike športno 
rekreativne prireditve) in nastop mestne reprezentance 
na tekmovanju 5 mest (Mednarodna dejavnosti).

Pogoj za sofinanciranje stroškov izvajanja poslov-
nih funkcij (podpora trženju, ravnanje s člani, ravnanje 
s financami in računovodstvo ter ravnanje s kadri) je:

– da ima izvajalec sofinancirane stroške strokov-
no-organizacijskega delavca.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za področje Program 
velikih mednarodnih tekmovanj in prireditev, Obrazec 9:

Na razpis lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– organizirajo mednarodna tekmovanja in prireditve 
kot so svetovna in evropska prvenstva, svetovni pokali 
in zaključki mednarodnih ligaških tekmovanj, ki se iz-
vajajo na območju MOL in so uvrščeni v letni program 
športa, ter druga tekmovanja in prireditve,

– za razpisani program 3.4.6.19 Sofinanciranje iz-
vajalcev evropskih ligaških tekmovanj se lahko prijavijo 
izvajalci, ki v razpisanih prednostnih športnih panogah 
organizirajo druga tekmovanja in prireditve, evropske 
oziroma regionalne mednarodne pokale oziroma lige, 
in zagotavljajo TV oziroma internetne prenose tekem, ki 
se izvajajo v Mestni občini Ljub ljana.
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Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji 
za kandidiranje na javnem razpisu za Področje Program 
mednarodne dejavnosti, Obrazec 10:

Na razpis se lahko prijavi izvajalec, ki združuje 
športna društva iz več športnih panog in lahko na podla-
gi tega zagotovi kakovosten izbor športnikov za nastope 
v reprezentanci MOL.

5. Merila za izbor programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, 

s pomočjo katerih strokovna komisija izbira med tistimi, 
ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno podro-
čje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni 
dokumentaciji za vsako razpisno področje.

Merila (ne glede na področje) so vsebinska. Oce-
njuje se upravičenost programa, kakovost in realnost 
programa.

Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med ti-
stimi, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, izberejo 
prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen 
posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji 
za vsako posamezno razpisno področje posebej.

6. Okvirna višina sredstev za izvedbo razpisanih 
programov

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.

Okvirna skupna višina predvidenih razpisanih sred-
stev znaša 7.282.417 EUR.

Okvirne višine sredstev, ki so namenjene izvedbi 
razpisanih programov za leto 2015, po posameznih 
razpisnih področjih znašajo:

Šifrant Naziv Okvirni razpisan prostor  
v 45 minutnih vadbenih enotah

Okvirna razpisana sredstva  
v EUR

1. Program športa otrok in mladine 190.000 4.218.217
2. Šport odraslih 50.000 520.700
3. Razvojne in strokovne naloge v športu 1.000 2.543.500

Za Programe vadbe športne vzgoje otrok in mla-
dine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (1.4.), 
v prednostnih športnih panogah (športna in ritmična gim-
nastika, alpsko smučanje, tenis), ki potekajo na objektih, 
ki jih MOL ne zagotavlja v svoji mreži javnih športnih 
objektov, je za sofinanciranje objekta razpisana okvirna 
višina sredstev 100.000 EUR. Razdelitev sredstev se iz-
vede na podlagi in skladno z 9. in 30. členom Pravilnika 
o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajal-
cev letnega programa športa v Mestni občini Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 98/13).

Sofinanciranje programov Letnega programa špor-
ta v MOL obsega sofinanciranje programov v navede-
nih okvirnih zneskih na naslednjih področjih delovanja 
v športu:

Nosilec Obrazec Številka 
programa Program

Okvirna 
razpisana 
sredstva  
v EUR

  1. Program športa otrok in mladine 2.386.417
  1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 83.740

1.1.1. Mali sonček za predšolske otroke 23.740
Kolčan Obrazec 1 1.1.1.1. Drsalni tečaji 20.000
Kolčan Obrazec 1 1.1.1.2. Krosi 3.740
Kolčan Obrazec 2 1.1.2. Integracijske urice v vrtcih 60.000
  1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 569.055
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Nosilec Obrazec Številka 
programa Program

Okvirna 
razpisana 
sredstva  
v EUR

Plut Obrazec 1 1.2.3. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 132.055
Kolčan Obrazec 2 1.2.5. Interesni programi športne vzgoje otrok 452.000

  1.2.5.1.
Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki 
jih izvajalci ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami 
do 17. ure

384.000

  1.2.5.2. Športni programi v pouka prostih dnevih (počitniški 
programi) 30.000

1.2.5.3. Animacijski program Gremo na kolo 15.000
1.2.5.4. Animacijski programi športa otrok invalidov 8.000

  1.3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov 57.122
Plut Obrazec 1 1.3.1. Šolska športna tekmovanja za mladino 44.122
Plut Obrazec 1 1.3.2. Medfakultetna tekmovanja 13.000
  1.3.2.1. Ligaška tekmovanja med fakultetami 7.000
  1.3.2.2. Enodnevna tekmovanja 6.000

Rems Obrazec 3a 1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih 
v kakovostni in vrhunski šport 1.661.500

 Individualne panoge 821.500
 Kolektivne panoge 740.000

Programi vadbe prednostnih športnih panog na 
objektih, ki niso v mreži športnih objektov MOL 100.000

Rems Obrazec 8a 1.5. Mestne panožne športne šole 1.773.470
Rems Obrazec 8a 1.6. Trenerji v športu invalidov 36.666
Rems Obrazec 8b 1.7. Mestni panožni športni centri 36.666
  2. Šport odraslih 520.700
Rems Obrazec 3b 2.1.1. Programi vadbe kakovostnega športa 65.000

 Individualne panoge 35.000
 Kolektivne panoge 30.000
2.1.2. Programi vodilnih mestnih ekip 220.000

Individualne panoge 120.000
Kolektivne panoge 100.000

Rems Obrazec 3c 2.2. Programi vadbe vrhunskega športa 100.000
Individualne panoge 55.000
Kolektivne panoge 45.000

 2.3. Programi vadbe na področju športne rekreacije 120.700
Počervina Obrazec 4 2.3.1. Programi vadbe 23.000

2.3.1.2. Strokovno vodena vadba za upokojence ali starejše 
od 65 let 0

2.3.1.3. Strokovno vodena vadba za zdravstveno ogrožene 0
2.3.1.4. Strokovno vodena vadba za socialno ogrožene 3.000

2.3.1.5. Športno rekreativni programi na objektih v lasti 
športnih društev 20.000

Počervina Obrazec 5 2.3.2. Projekti animacije 97.700
2.3.2.1. Ligaška tekmovanja 27.400
2.3.2.1.1. Nogomet 7.500
2.3.2.1.2. Košarka 5.000
2.3.2.1.3. Odbojka 2.000
2.3.2.1.4. Tenis 1.300
2.3.2.1.5. Kegljanje 2.200
2.3.2.1.6. Namizni tenis 2.600
2.3.2.1.7. Prvenstvo MOL v ulični košarki 2.000
2.3.2.1.8. Rekreacijsko prvenstvo MOL v Floorballu 2.800
2.3.2.1.9. Ljub ljanska rekreativna badmintonska liga 2.000
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Nosilec Obrazec Številka 
programa Program

Okvirna 
razpisana 
sredstva  
v EUR

Počervina Obrazec 5 2.3.2.2. Animacijske športno rekreativne prireditve 70.300
2.3.2.2.1. Ljub ljana teče 14.500
2.3.2.2.2. Pohodništvo 4.500
2.3.2.2.3. Ljub ljana kolesari 11.300
2.3.2.2.4. Kajak – Kanu 1.000
2.3.2.2.5. Tek na smučeh 14.700
2.3.2.2.6. Plavanje 2.800
2.3.2.2.7. Drsanje 1.000
2.3.2.2.8. Rolanje 1.000
2.3.2.2.9. Curling 2.000
2.3.2.2.10. Alpsko smučanje 4.000
2.3.2.2.11. Kegljanje 1.000
2.3.2.2.12. Borilne veščine 0
2.3.2.2.13. Športno plezanje 3.000
2.3.2.2.14. Disk golf 1.000
2.3.2.2.15. Veteranski šport 0
2.3.2.2.16. Razgibajmo Ljub ljano – animacijski programi 8.500

Počervina Obrazec 4 2.4. Programi športa invalidov 15.000
  3. Razvojne in strokovne naloge v športu 2.543.500
Lebar Obrazec 6 3.1. Delovanje zvez športnih 223.500

3.1.1. Strokovno organizacijski delavec 183.500
3.1.2. Izvajanje poslovnih funkcij 30.000
3.1.2. Razgibajmo Ljub ljano 10.000

Počervina Obrazec 5 3.4. Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu 2.320.000
3.4.1. Ljub ljanski maraton 230.000
3.4.2. Pohod ob žici 120.000
3.4.2.1. Tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle 118.000
3.4.2.2. Pot ob žici – letna akcija 2.000
3.4.3. Maraton Franja 130.000
3.4.4. Športni vikend Ljub ljanica 15.000
3.4.5. Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL 20.500
3.4.5.1. Športnik leta Ljub ljane 4.500
3.4.5.2. Študentski tek na grad 2.000
3.4.5.2. Druge prireditve 14.000

Rems Obrazec 9 3.4.6. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 1.784.500
3.4.6.1. Atletski miting Ljub ljane 15.000
3.4.6.2. Kolesarstvo-Dirka po Sloveniji 20.000
3.4.6.3. Odprto prvenstvo Ljub ljane v tenisu 20.000
3.4.6.4. Svetovni pokal v gimnastiki 35.000
3.4.6.5. Svetovni pokal v kajaku 20.000
3.4.6.6. Kolesarska dirka Giro Rossa v Ljub ljani 50.000 
3.4.6.7. Tek na Šmarno goro 10.000
3.4.6.8. Judo Nagaoka 2.000
3.4.6.9. Mednarodni turnir MTM v ritmični gimnastiki 5.000
3.4.6.10. Mednarodni plavalni miting Ilirija 2.000
3.4.6.11. Pokal mesta Ljub ljane v plavanju 2.000
3.4.6.12. Finale Slovenija beach volley toura 18.000 
3.4.6.13. Floorball Ljub ljana open 2.000 
3.4.6.14. Mednarodni turnir Marjana Rožanca v nogometu 2.000 

3.4.6.15. Evropsko prvenstvo v cheerleadingu in cheer plesu 
v Ljub ljani 2.000 
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Nosilec Obrazec Številka 
programa Program

Okvirna 
razpisana 
sredstva  
v EUR

3.4.6.16. Mednarodno karate tekmovanje Ljub ljana open 2.000 
3.4.6.17. Ljub ljana open – ulična košarka 8.000 
3.4.6.18. Druga tekmovanja in prireditve 34.500

3.4.6.19. Evropska ligaška tekmovanja in regionalna 
tekmovanja ter svetovni pokal v cestnem kolesarstvu 1.535.000

Košarka – eurocup 150.000
Košarka – ABA 180.000
Rokomet – liga prvakinj 330.000 
Nogomet – pokal 330.000 
Hokej – EBEL 200.000 
Hokej – INL 20.000
Odbojka – liga prvakov 200.000 
Svetovni pokal v cestnem kolesarstvu 125.000

Počervina Obrazec 10 3.4.7. Mednarodna dejavnost 20.000
 Nastop mestne reprezentance na tekmovanju 5. mest 20.000

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

8. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo izpis 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 20. 2. 2015 (velja datum poštnega žiga).

Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana 
v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen 
izpis s podatki o vlogi in samo ta izpis, podpisan in ži-
gosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke 
razpisa. Vsa dokazila in priloge morajo biti priložena 
v e- Razpis v skenirani obliki.

Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektron-
skem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne 
bo poslan po pošti na način, opredeljen v tej točki, bo 
zavržena.

Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mo-
goče jasni.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se 
šteje kot formalno popolna:

– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOL« 
v e-Razpisu;

– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e-Razpisu;
– izjave, oddane preko e-Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane in 

oddane preko e-Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po 

obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen 

v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti 

ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo 
»Obrazca ovojnica«, ki vsebuje tudi oznako »Ne odpi-
raj – vloga na Javni razpis za sofinanciranje programov, 
dodelitev domicila in dodelitev uporabe prostora progra-
mom Letnega programa športa v MOL za leto 2015«.

9. Datum odpiranja vlog, oddanih po pošti
Odpiranje vlog bo opravila razpisna komisija. Priče-

lo se bo 25. 2. 2015 in ne bo javno.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog od-

piranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju imenovana razpisna komisija ugota-

vlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi 
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zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih 
vlog oziroma vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo raz-
pisna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje 
pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo.

10. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbra-
nih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih podro-
čjih po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica 
Mestne uprave Mestne občine Ljub ljana, o pritožbi zoper 
ta sklep pa župan MOL. Merila za izbor programov so 
določena s Pravilnikom o pogojih, merilih in postopku za 
sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Me-
stni občini Ljub ljana (Uradni list RS, št. 98/13) in pritožba 
glede izbora meril v okviru javnega razpisa ni možna.

Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa 
prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in popolnosti 
vloge.

Vlog, ki ne bodo oddane pravočasno in vloge, kate-
rih ovojnice ne bodo opremljene z »Obrazcem ovojnica« 
(razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo obrav-
navala in bodo na zahtevo vrnjene pošiljatelju.

Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način (razen gle-

de formata ovojnice), ki je določen v 8. točki besedila 
tega razpisa,

– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu 
ali elektronski pošti) ali bodo naslovljene ali dostavljene 
na drug naslov,

– ki ne bodo vsebovale vseh izjav in drugih sesta-
vin, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije za posamezno razpisno področje oziro-
ma te ne bodo oddane v e- Razpis in ne bodo dopolnje-
ne v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

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

in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega raz-
pisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno 
področje,

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

Pristojni organ bo ločeno objavil rezultate razpisa in 
ločeno izdal sklepe o sofinanciranju programov in sklepe 
o dodelitvi domicila in uporabi prostora v mreži javnih 
športnih objektov.

MOL bo vse vlagatelje o izidu razpisa obvestil o so-
financiranih programih Letnega programa športa 2015 
v roku 120 dni po zaključku odpiranja vlog, o dodelitvi do-
micila in dodelitvi uporabe prostora v mreži javnih športnih 
objektov pa v roku 240 dni po zaključku odpiranja vlog.

Z izvajalci se na podlagi sklepa sklene pogodba. 
Seznam izvajalcev z lokacijami izvajanja programov se 
objavi na spletni strani MOL. Izvajalci morajo v svojih 
komunikacijskih sredstvih s člani in drugimi javnostmi, 
v pisnih in elektronskih oblikah navajati, da program sofi-
nancira MOL ter uporabiti znak MOL, skladno s celostno 
grafično podobo (CGP), ki je objavljena na spletni strani 
MOL – Oddelek za šport.

11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija za vsako razpisno področje je od dneva te objave 
do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani 
MOL: http://www.Ljub ljana.si/si/mol/mestna-uprava/od-
delki/sport/razpisi/, kjer jo vlagatelji »on line« izpolnijo, 
elektronsko oddajo in natisnejo izpis s podatki o vlogi.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse 
dodatne informacije v zvezi z razpisom bodo zainteresi-
rani dobili pri skrbnikih društev po telefonu oziroma po 
e-pošti, in na tel. 08/200-39-00, v času uradnih ur.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 122-3/2015 Ob-1150/15

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Statuta Mestne občine 
Celje (Uradni list RS, št. 106/13) in sklepa župana, 
št. 122-3/2015 z dne 15. 1. 2015, Mestna občina Celje, 
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje projektov  

s področja socialne in zdravstvene dejavnosti  
v Mestni občini Celje v letu 2015

I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projek-
tov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti v Me-
stni občini Celje (v nadaljevanju: MOC) za leto 2015:

Sklop A:
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost ose-

bam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in 
drugi programi s področja varovanja duševnega zdrav-
ja,

– projekti, ki omogočajo neodvisno življenje invali-
dov in drugi programi pomoči invalidom,

– projekti medgeneracijskih in drugih skupin za sa-
mopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo 
za zmanjševanje socialne izključenosti,

– projekti za preprečevanje nasilja v družini,
– projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja 

zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ci-
ljem promocije zdravja,

– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije raz-
ličnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih 
zdravstvenih storitev.

Sklop B:
– projekti varnih namestitev za ženske in otroke, ki 

so žrtve nasilja in omogočajo neprekinjeno namestitev 
oziroma bivanje in so uporabnikom na voljo vse dni 
v letu.

Sklop C:
– visokopražni projekti za rehabilitacijo uporabnikov 

nedovoljenih drog, ki so uporabnikom na voljo vsaj 50 ur 
tedensko.

Sklop D:
– projekti društev upokojencev, ki delujejo na ob-

močju MOC.
Posamezne predloge lahko oddajo samo društva 

upokojencev in ne njihove zveze, združenja, pokrajine.
Sklop E:
– projekti organiziranega spremljanja umirajočih 

bolnikov in njihovih svojcev na domu za najmanj 100 
vključenih uporabnikov letno.

II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, usta nov-

ljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah 
in Zakona o zavodih ali drugih organizacijah, katerih na-
men in cilj delovanja je nepridobiten in ki so registrirane 
za izvajanje projektov na področju socialne in zdravstve-
ne dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in ima-
jo na njenem območju sedež ali enoto (dokazilo je 
najemna pogodba oziroma izjava o brezplačni uporabi 
prostora),

– projekt izvajajo za uporabnike MOC,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje 

dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– bodo prijavljeni projekt izvedli na območju MOC,
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju, ki je predmet tega razpisa,
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– imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-
drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prija-
vljenega projekta,

– predlagan projekt izvajajo v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,

– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– imajo predvideno sofinanciranje projekta s strani 

drugih sofinancerjev in lastna sredstva,
– imajo svoj sedež oziroma enoto na območju Me-

stne občine Celje najmanj 3 leta (vštevši od dneva za-
ključka razpisa nazaj),

– da prijavijo projekt. Projekt je nabor aktivnosti, 
ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z oprede-
ljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem 
izvedbe,

– da je prijavljen projekt neprofitne oziroma neko-
mercialne narave,

– da se v primeru, da ima predlagatelj v Mestni ob-
čini Celje enoto, vsebinski del in finančna konstrukcija 
projekta nanašata izključno na enoto.

Prijavitelj se lahko s svojim projektom za leto 2015 
prijavi samo na enega izmed javnih razpisov MOC. 
Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki 
za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih 
razpisih MOC v letu 2015.

Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občin-
skega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem 
financiranju iz proračuna MOC, katerih ustanoviteljica 
je MOC in predlagatelji, katerih ustanoviteljica je Vla-
da oziroma Republika Slovenija, ne morejo kandidirati 
na predmetnem javnem razpisu.

Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za 
izvedbo samo enega projekta. Predmet sofinanciranja 
ne bodo projekti, katerih vsebine vsebujejo informiranje, 
ki sodi v zakonsko obvezno javnih zavodov na področju 
socialnega in zdravstvenega varstva.

III. Merila za izbor projektov: predlogi projek-
tov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so 
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje 
vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.

IV. Vrednost sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je v proračunu 

MOC v letu 2015 zagotovljena za sofinanciranje pro-
jektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, je 
110.720,00 EUR, in sicer za projekte:

Sklop A  72.522,00 EUR
Sklop B  13.268,00 EUR
Sklop C  9.930,00 EUR
Sklop D  7.000,00 EUR
Sklop E  8.000,00 EUR
MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za 
leto 2015.

Okvirna višina sredstev, namenjena sofinanciranju 
posameznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim po-
gojem, bo odvisna od ocene projekta glede na posta-
vljene kriterije.

V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2015 
morajo biti porabljena do 31. decembra 2015, v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna, razen 
v primerih, ko MOC na osnovi predhodnega zaprosila 
soglaša s kasnejšo porabo sredstev.

VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno 

v skladu z navodili za pripravo predloga in na obrazcu 
prijave za leto 2015, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 
Prijavitelji, katerih prijave bodo nepopolne, bodo pozvani 
k dopolnitvi prijav.

Kolikor bi katerikoli od predlagateljev želel umakniti, 
spremeniti ali dopolniti že oddan predlog, lahko to stori 
samo na način, ki je opredeljen v navodilih predlagate-
ljem za pripravo predlogov.

VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno po 

pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do 
vključno 20. februarja 2015 (datum poštnega žiga). Pre-
dlogi, ki bodo oddani v glavni pisarni MOC, ne bodo uvr-
ščeni v postopek izbora za dodelitev sredstev.

Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri 
je naveden naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za 
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, 
s pripisom v zgornjem levem kotu: »Ne odpiraj – Projekti 
socialne in zdravstvene dejavnosti v 2015 (navedite 
sklop – A, B, C, D ali E)«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in 
naslov predlagatelja.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vsaka prijava izpolnjevati pogoje, da se šteje kot 
formalno popolna:

– pravilno izpolnjen prijavni obrazec, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,

– priložena obvezna dokazila in druge priloge, na-
vedene v prijavnem obrazcu,

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

VIII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo vršila komisija, imenovana 

s sklepom župana Mestne občine Celje. Odpiranje pri-
jav ne bo javno in bo v roku 8 dni od končnega roka za 
oddajo prijav. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji 
dan. Na odpiranju prijav bo komisija ugotovila pravoča-
snost, upravičenosti in popolnost predloga glede na to, 
če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru 
nepopolno izpolnjenih predlogov s pomanjkljivo doku-
mentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od 
odpiranja vlog predlagatelje pozvala, da vlogo v roku 
treh dni dopolnijo.

IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavr-
njenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil vodja 
Oddelka za družbene dejavnost MOC, o pritožbi zoper 
ta sklep pa odloči župan MOC.

Zavržene bodo prijave tistih predlagateljev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je 

določen v točki VII. besedila javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki 

jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisne doku-
mentacije ter ne bodo dopolnjene v roku, navedenem 
v sklepu za dopolnitev prijave.

Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev javnega 

razpisa, pogojev določenih v II. točki javnega razpisa 
ali drugih pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji,

– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne 
bodo prejeli zadostnega števila točk.

Predlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni, ko bo 
komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine 
Celje, zaključila svoje delo.

X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvigne-
jo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je od dneva objave javnega razpisa do izteka roka 
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za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani MOC: 
http://moc.celje.si/javna-narocila pod rubriko »Javna na-
ročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem postopku 
in javni natečaji za delovna mesta« ali pa jo zainteresirani 
izvajalci prejmejo po elektronski pošti – zahtevek je po-
trebno posredovati na naslov: branka.lazarevic@celje.si.

XI. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo za-
interesirani pri Branki Lazarevič, na tel. 426-58-88 oziro-
ma na elektronskem naslovu: branka.lazarevic@celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 603-1/2015 Ob-1151/15

Na podlagi določb Pravilnika o pogojih, merilih in 
postopkih za sofinanciranje programov in projektov 
s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje 
(v nadaljevanju: Pravilnik) (Uradni list RS, št. 118/08) 
in Sklepa župana Mestne občine Celje št. 603-1/2015 
z dne 15. 1. 2015, Mestna občina Celje, Trg celjskih 
knezov 9, 3000 Celje, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja mladinske 

dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2015
1. Navedba sofinancerja: Mestna občina Celje, Trg 

celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 

sofinanciranje mladinskih projektov na območju Mestne 
občine Celje (v nadaljevanju: MOC) v letu 2015.

3. Vsebinski okvirji predlagateljev javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavijo predlagatelji vse-

bin mladinskih projektov mladih na območju MOC, ki:
– spodbujajo aktivno in kvalitetno preživljanje pro-

stega časa,
– spodbujajo družbeno angažirano in socialno od-

govorno delovanje,
– spodbujajo nenasilje,
– spodbujajo solidarnost do drugih,
– preprečujejo diskriminacijo,
– spodbujajo sprejemanje drugačnosti,
– spodbujajo multikulturalno učenje,
– vključujejo prostovoljno delo,
– vključujejo neformalno izobraževanje in druge ob-

šolske dejavnosti,
– vključujejo informativna središča in druge oblike 

informiranja ter svetovanja mladim,
– spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
– spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih,
– spodbujajo samostojno odločanje,
– spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje,
– spodbujajo zdrav način življenja,
– spodbujajo mobilnost mladih,
– spodbujajo aktivno politično participacijo,
– spodbujajo vključevanje mladih z manj priložnost-

mi.
4. Pogoji predlagateljev, ki jih morajo izpolnjevati za 

prijavo na javni razpis
Na JR se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo 

svojo dejavnost na področju mladinske dejavnosti in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so ciljna skupina mladinskih programov in 
programov za mlade, mladi med 15-tim in 29-tim letom,

– da se vsebina njihove vloge uvršča v vsebinske 
okvirje določene s tem Pravilnikom,

– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za 
katero se prijavljajo,

– da svojo dejavnost izvajajo na območju MOC in 
imajo na tem območju sedež ali enoto,

– da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobi-
vanje dobička,

– da prijavijo program ali projekt, ki je predmet JR,
– da odgovorijo na vsa vprašanja razpisne doku-

mentacije,
– da je vsaj 95 % udeležencev progama ali projekta 

s katerim kandidirajo na JR mladih,
– da so programi in projekti po presoji strokovne 

komisije v javnem interesu MOC,
– da na področju mladinskih aktivnosti, mladinske-

ga dela aktivno delujejo vsaj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavlje-
nega programa ali projekta,

– da se prijavljeni programi in projekti izvajajo za 
mladino, ki živi, dela ali se izobražuje v MOC,

– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere 
so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih pro-
gramov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih 
sredstev, delež sredstev uporabnikov ter delež sredstev 
iz drugih virov,

– da občinski upravi redno dostavljajo poročila o re-
alizaciji programov in projektov za preteklo leto, kolikor 
so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev ter redno 
izpolnjujejo pogodbene obveznosti do MOC,

– da izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pra-
vilnikom in določili javnega razpisa.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka se za leto 
2015 določijo še naslednji dodatni pogoji:

– predlagatelji, ki so se prijavili na različne jav-
ne razpise MOC v letu 2014, morajo imeti v celoti iz-
polnjene svoje pogodbene obveznosti do MOC (velja 
za predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev v letu 
2014);

– prijavijo se lahko predlagatelji s projekti, ki se 
bodo izvajali na območju MOC in so v interesu MOC.

Na javni razpis se ne morejo prijaviti:
– predlagatelji, kot so npr.: Center za socialno var-

stvo, Nacionalni inštitut za javno zdravje, katerih usta-
novitelj je država Republika Slovenija oziroma Vlada 
Republike Slovenija ali MOC;

– predlagatelji s projekti, ki se izvajajo v okviru 
rednega izobraževanja v ustanovah, ki delujejo na po-
dročju osnovnošolskega, srednješolskega in terciarnega 
izobraževanja;

– predlagatelji znanstvenih raziskovanj in strokov-
nih srečanj;

– predlagatelji s projektom, ki ima pretežno zabav-
no-družabni – turistični značaj;

– predlagatelji s projektom, kot so gostovanja npr. 
glasbenih skupin ipd. v Sloveniji ali v tujini;

– predlagatelji s projekti, katerih namen je (samo)
promocija društva (koledarji, razglednice ipd.).

Predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo 
enega projekta.

Kolikor predlagatelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj na-
vedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadalj-
njih postopkov ter s sklepom zavržene.

5. Sofinanciranja oziroma ne sofinanciranje mla-
dinskih projektov

Pravico do sofinanciranja mladinskih projektov imajo 
neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze s se-
dežem ali dislocirano organizacijsko enoto na območju 
MOC (dokazilo je najemna pogodba), ki so nosilci projek-
tov namenjenih mladim, ki opravljajo javno koristno in ne-
profitno dejavnost namenjeno mladim in ki opravljajo svo-
jo dejavnost, s katero se prijavljajo na predmeten razpis. 
Gre za društva z mladinsko dejavnostjo in ne za društva 
s področja drugih dejavnosti (športa, kulture, sociale …).
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Sredstva se lahko dodelijo le tistim izvajalcem, ki 
za iste projekte niso prejeli sredstev že na drugih javnih 
razpisih MOC v letu 2015.

Predlagatelji, ki so prejemniki sredstev iz občin-
skega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem 
financiranju iz proračuna MOC, ne morejo kandidirati 
na predmetnem javnem razpisu.

6. Pristojnost razpisne komisije: za izvedbo javnega 
razpisa na področju mladinske dejavnosti v MOC v letu 
2015 je imenovana razpisna komisija s sklepom župana. 
Razpisna komisija opravlja svoje naloge v skladu z do-
ločili Pravilnika in Sklepa župana.

7. Merila za izbor projektov: projekti predlagateljev 
bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opre-
deljena v Pravilniku in v razpisni dokumentaciji tega jav-
nega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, 
ne morejo biti predmet pritožbe.

8. Višina sredstev in obdobje za porabo dodeljenih 
sredstev

Okvirna višina sredstev, ki je predvidena v prora-
čunu MOC za leto 2015 in namenjena za sofinancira-
nje projektov s področja mladinske dejavnosti, znaša 
31.152,00 EUR.

MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOC za 
leto 2015.

Višina sredstev namenjena sofinanciranju posame-
znega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo 
odvisna od ocene projekta glede na postavljena merila 
in kriterije za vrednotenje.

9. Rok izvedbe projektov: projekti, sofinancirani na 
podlagi tega razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno 
realizirani do 31. 12. 2015.

10. Vsebina prijavnega predloga
Prijavni predlog na javni razpis mora biti izdelan 

izključno v skladu z navodili za pripravo predloga in 
s pogoji, določenimi v javnem razpisu in vsebovati vse 
podatke in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. 
Tako izdelan predlog bo obravnavan kot popoln. Predla-
gatelji, katerih predlogi bodo nepopolni, bodo pozvani 
k dopolnitvi predlogov.

V primeru umika, sprememb ali dopolnitev že odda-
nega predloga, lahko ponudnik to stori na način, opre-
deljen v navodilih predlagateljem za pripravo predlogov.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko izvajalci s po-
dročja mladinske dejavnosti dobijo razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije o javnem razpisu

Razpisna dokumentacija bo zainteresira-
nim na voljo na spletni strani Mestne občine Celje 
http://moc.celje.si/javna-narocila pod rubriko »Javna 
naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenčnem po-
stopku in javni natečaji za delovna mesta« od dneva 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do izteka 
prijavnega roka na javni razpis. Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom lahko dobijo zainteresirani osebno 
pri višji svetovalki Mariji Lokovšek na tel. 03/426-58-90 
ali na tel. 03/426-58-60 (tajništvo Oddelka za družbene 
dejavnosti MOC).

12. Rok, do katerega morajo biti predloženi predlo-
gi: predlagatelji morajo oddati predloge izključno po 
pošti kot priporočeno pošiljko, in sicer najkasneje do 
petka, 20. 2. 2015 (datum poštnega žiga s tem datu-

mom). Ti predlogi bodo šteli kot pravočasni. Po tem 
roku prispeli predlogi bodo izločeni kot prepozni in ne-
odprti vrnjeni ponudniku. Tudi predlogi, ki bodo oddani 
v glavni pisarni MOC, bodo izločeni in ne bodo uvrščeni 
v nadaljnje postopke javnega razpisa. Predlog mora 
v celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu in razpisni 
dokumentaciji ter Pravilniku.

13. Priprava in način pošiljanja predloga na 
MOC: predlagatelji morajo pripraviti predlog v skla-
du z Navodili za pripravo predloga (v nadaljevanju: 
Navodilo) v razpisni dokumentaciji in predložiti vse 
zahtevane dokumente iz 4. točke Navodil. Predlog 
mora biti oddan v zaprti ovojnici, na kateri je naveden 
naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene 
dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pri-
pisom v spodnjem levem kotu: »Ne odpiraj – Projekt 
mladinske dejavnosti v letu 2015«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv in na-
slov predlagatelja.

14. Odpiranja predlogov
Odpiranje prispelih predlogov ne bo javno. Raz-

pisna komisija opravi odpiranje predlogov v roku, ki 
je predviden v JR in ni daljši od osem dni. Predlogi 
se odpirajo po vrstnem redu prispetja. Odpirajo se le 
tisti predlogi, ki so prispeli pravočasno – v razpisanem 
roku, v pravilno izpolnjenih in označenih kuvertah. Na 
odpiranju predlogov komisija ugotavlja popolnost predlo-
gov glede na priloženo dokumentacijo. Iz nadaljnjega 
postopka se izločijo predlogi, ki niso pri pravljeni na pred-
pisanih obrazcih oziroma ne izpolnjujejo osnovnih po-
gojev JR.

O odpiranju predlogov se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov in čas odpiranja predlogov,
– seznam razpisne komisije,
– predmet JR,
– seznam obravnavanih predlogov po vrstnem redu 

prispetja,
– ugotovitve o popolnosti predlogov,
– pripombe članov razpisne komisije in sprejete 

sklepe.
Člani razpisne komisije potrdijo zapisnik s svojim 

podpisom.
15. Dopolnjevanje predlogov: vloga, ki je bila 

v predpisanem roku oddana kot nepopolna, se mora 
dopolniti v roku 8 dni od prejema pisnega oziroma tele-
fonskega poziva za dopolnitev. Nepopolnih vlog razpi-
sna komisija po preteku tega roka ne obravnava in se 
jih s sklepom zavrže.

16. Pregled in ocena popolnih predlogov: razpisna 
komisija opravi pregled popolnih predlogov ter jih oceni 
na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje. Na tej pod-
lagi pripravi predlog sofinanciranja.

17. Sklepi in pogodbe o sofinanciranju: na podla-
gi predloga razpisne komisije bodo izdani sklepi o izboru 
in višini sofinancerskih sredstev, izbranim izvajalcem 
mladinskih projektov pa bodo hkrati s sklepom o sofi-
nanciranju v podpis posredovane tudi pogodbe o sofi-
nanciranju.

18. Ostali postopki v zvezi z javnim razpisom: po-
stopki v zvezi z javnim razpisom, ki niso navedeni v tej 
objavi, so opredeljeni v Pravilniku in razpisni dokumen-
taciji.

Mestna občina Celje
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478-21/2015-4 Ob-1180/15

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Voj-
kova cesta 55, 1000 Ljub ljana, skladno z 21. členom 
Zakona o stvarnem premoženju države in samouprav-
nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G in 50/14), 30. členom Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 
in Zakonom o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 in 85/09) 
objavlja

javno dražbo
za prodajo presežnega orožja

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 javne dražbe, izklicna cena, najnižji 

znesek višanja in višina varščine
Predmet prodaje so sklopi različnega presežnega 

orožja, in sicer:
Sklop orožja 1 (5790 kosov), izklicna cena je 

367.056,00 EUR, višina varščine je 37.000,00 EUR;
Sklop orožja 2 (5825 kosov), izklicna cena je 

368.592,00 EUR, višina varščine je 37.000,00 EUR;
Sklop orožja 3 (5856 kosov), izklicna cena je 

422.028,00 EUR, višina varščine je 43.000,00 EUR;
Sklop orožja 4 (5871 kosov), izklicna cena je 

421.932,00 EUR, višina varščine je 43.000,00 EUR;
Sklop orožja 5 (5945 kosov), izklicna cena je 

581.496,00 EUR, višina varščine je 59.000,00 EUR;
Sklop orožja 6 (6019 kosov), izklicna cena je 

587.868,00 EUR, višina varščine je 59.000,00 EUR;
Sklop orožja 7 (6018 kosov), izklicna cena je 

449.676,00 EUR, višina varščine je 45.000,00 EUR in
Sklop orožja 8 (5305 kosov), izklicna cena je 

406.548,00 EUR, višina varščine je 41.000,00 EUR.
Prodaja se vsak posamezen sklop orožja. Posa-

mezni interesent lahko odda ponudbo tudi za več sklo-
pov predmeta prodaje.

Najnižji znesek višanja za posamezni sklop je 
1.000,00 EUR.

Sestave posameznega sklopa orožja so objavljene 
na spletni strani Ministrstva za obrambo http://www.
mo.gov.si/javne_objave/ravnanje_s_premičnim_premo-
ženjem//javne_dražbe/.

3. Višina varščine
Dražitelji morajo pred datumom javne dražbe pla-

čati varščino v višini, kot je navedena v drugi točki 
objave na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, 
št. 01100-6370191114, sklic 00 201000-19022015, koda 
namena: GOVT in namen plačila: varščina za sklop pod 
z. št.: (navedite zaporedno številko). Z vplačilom var-
ščine se dražitelj obveže, da bo pristopil k javni dražbi.

Vplačana varščina se bo uspešnemu dražitelju šte-
la v kupnino ali bo zadržana, če pogodbe ne bo sklenil. 
Ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo varščina brez 
obresti v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi vrnjena 
na TRR vplačnika.

Varščina dražiteljev, ki bodo vplačali varščino 
in ne bodo pristopili k javni dražbi, se zadrži. Če uspe-

šni dražitelj ne plača kupnine, se varščina prav tako 
za drži.

4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z naj-
ugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po končani javni 
dražbi.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega 

računa prodajalca najpozneje v roku 15 dni po izstavitvi 
računa. Na podlagi 5. 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 za posamezni sklop v roku, 
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Sodelovanje na javni dražbi in njeni pogoji (način, 
mesto in rok oddaje vseh zahtevanih dokumentov) ter 
ogled predmetov

Na javni dražbi lahko sodelujejo gospodarske druž-
be in podjetniki, ki izpolnjujejo posebne pogoje za pro-
met z orožjem po Zakonu o orožju (trgovci). Dražitelji, ki 
jih to zanima, morajo do roka, ki je naveden v tej točki, 
priložiti naslednje dokumente:

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti ministra, pri-
stojnega za notranje zadeve;

– potrdilo o vplačani varščini in priloženo celotno 
številko TRR v primeru vračila varščine;

– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb 
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za ude-
ležbo na javni dražbi;

– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro 
največ 30 dni (tuji državljan mora priložiti potrdilo, ki 
ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
državljane, če takega potrdila ne more dobiti, pa lastno 
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke 
in prispevke) in

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli 
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s. p. – tuja 
pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo instituci-
je v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih 
se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, če ta-
kega potrdila ne more dobiti, pa lastno izjavo, overjeno 
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgo-
vornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranega TRR). Predložiti je treba tudi ID številko za 
DDV, matično številko, e-naslov in telefonsko številko.

Javne dražbe se lahko udeležijo le dražitelji, katerih 
dokumenti bodo prispeli v zaprti ovojnici na naslov Mini-
strstvo za obrambo,Glavna pisarna, Vojkova cesta 55, 
1000 Ljub ljana, do vključno ponedeljka, 16. februarja 
2015, do 13. ure.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navede-
no: Javna dražba za nakup orožja, številka zadeve: 
478-21/2015, z oznako »Ne odpiraj – Javna dražba 
19022015«. Na zadnji strani ovojnice morata biti nave-
dena naziv in naslov ponudnika.

Če ovojnica ne bo opremljena, tako kot je določeno, 
in ne bo prispela do organizatorja javne dražbe, ta za to 
ni odgovoren.

Če ne bodo izpolnjeni navedeni pogoji, ni mogoče 
pristopiti k draženju. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali na-

Javne dražbe
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vedenih pogojev, bodo po odločitvi komisije, ki bo vodila 
javno dražbo, izločeni iz postopka.

Predmeti prodaje bodo prodani po načelu vide-
no kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi 
 prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Javna dražba 
se bo opravila ustno, v slovenskem jeziku. Vse more-
bitne stroške, povezane s prenosom lastništva, plača 
kupec.

Ogled bo mogoč za dražitelje, ki izpolnjujejo zah-
tevane pogoje iz 6. točke, na lokaciji Vojašnice sloven-
ske teritorialne obrambe, Koščeva ulica 6 v Ljub ljani, 
10. in 11. februarja 2015 od 9. do 13. ure, po predho-
dnem dogovoru z osebo za stike Bojanom Fritschem, 
tel. 01/581-35-04, vsaj en dan vnaprej.

7. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugo-
dnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Če je dra-
žitelj samo eden, je predmet prodaje prodan za izklicno 
ceno. Izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.

Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo 
ceno, predmet prodaje ni prodan, če eden ne zviša 
cene.

8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v četrtek, 19. februarja 2015, z začetkom 
ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova 
cesta 55a (avditorij), 1000 Ljub ljana.

9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve 
pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se 
dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
za prevzem razpisne dokumentacije.

10. Dodatne informacije o javni dražbi: za dodatne 
informacije o javni dražbi lahko dražitelji pišejo na elek-
tronski naslov drazba_premicnine@mors.si.

Ministrstvo za obrambo

Št. 47803-0026/2014-5 Ob-1147/15

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, 
na podlagi 8. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, 
št. 188/14) in sklepa 30. seje Občinskega sveta Obči-
ne Radovljica z dne 18. 6. 2014 ter v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) 
objavlja

2. javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: 
Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica, 
tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84.

2. Predmet javne dražbe je nepremičnina, parcela 
št. 624/20, k.o. 2156 – Radovljica, pozidano zemljišče, 
v izmeri 408 m2.

Izklicna cena predmetne nepremičnine znaša 
47.000,00 € brez 2 % davka na promet nepremičnin.

Najnižji znesek višanja je 300 €.
3. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 15 dneh po notarski ove-

ritvi prodajne pogodbe, na podračun Občine Radovljica: 
01302-0100007805, sklic: 99.

Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistve-
na sestavina prodajne pogodbe.

Po plačilu celotne kupnine se opravi zemljiško-
knjižni prenos.

4. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba za prodajo nepremičnine bo potekala 

v ponedeljek, 16. 2. 2015, ob 10. uri, v mali sejni dvorani 
Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati var-
ščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine. Var-
ščina mora biti nakazana najkasneje do petka, 13. 2. 
2015, do 11. ure, na podračun Občine Radovljica, 
št. 01302-0100007805, sklic: 00.

Pred pričetkom javne dražbe se mora dražitelj izka-
zati s potrdilom o plačilu varščine.

Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana 
v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti 
v roku 15 dni od dneva dražbe.

5. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične 

osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije 
lahko postanejo lastniki nepremičnine.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe komisi-
ji predložiti:

– izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodne-
ga registra (pravne osebe) oziroma fotokopijo osebnega 
dokumenta in davčno številko (fizične osebe),

– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da prav-
na ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti 
drugo pravno ali fizično osebo,

– dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno 
številko računa za primer vračila varščine.

Pooblaščenci morajo pred pričetkom dražbe predlo-
žiti pisno pooblastilo.

6. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim ponudni-
kom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni 
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe 
v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, 
Občina Radovljica zadrži njegovo varščino.

7. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu vide-

no-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: 
davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe 
in stroške vpisa v zemljiško knjigo, plača kupec.

Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neu-
spešno ponovi isto najvišjo ponujeno ceno.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče po-
dati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.

Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpola-
ganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem Ob-
čine Radovljica bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti.

8. Informacije: vsa dodatna pojasnila o nepre-
mičnini in ostale informacije interesenti dobijo na 
Občini Radovljica, kontaktna oseba Marinka Šemrl, 
tel. 04/537-23-46, v delovnih dneh od 11. do 12. ure.

9. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postop-
kov razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premo-
ženjem Občine Radovljica s soglasjem župana lahko 
postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obra-
zložitve in odškodninske odgovornosti.

Občina Radovljica
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Št. 014-1/2015 Ob-1127/15

Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 8/96), Svet Centra za socialno delo 
Hrastnik, na podlagi sklepa 1. konstitutivne seje Sveta, 
razpisuje delovno mesto

direktorja/direktorice (m/ž) Centra za socialno 
delo Hrastnik.

Za direktorja je po določilih 56. in 57. člena Zakona 
o socialnem varstvu (3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 
– popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45) ter 25. in 26. čle-
na Statuta Centra za socialno delo Hrastnik ter Spre-
membe in dopolnitve Statuta Centra za socialno delo 
Hrastnik, lahko imenovan kandidat/kandidatka, nadalje 
kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zako-
nom izpolnjuje še naslednje pogoje:

– Visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih 
izkušenj. Ali višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zako-
na o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 
na področju socialnega varstva.

– Opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem 
varstvu.

– Opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, 
ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka 
opravljanja nalog direktorja.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili 

o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti 
na naslov: Center za socialno delo Hrastnik, Log 9, 1430 
Hrastnik, z oznako »Za razpis«.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri, 

v 30. dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno delo Hrastnik

Št. 9000-001/2015-001 Ob-1133/15

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih, 20., 34. in 
35. člena Statuta Doma in v skladu s sprejetim sklepom 
Sveta doma Doma za varstvo odraslih Velenje, je na 
svoji seji dne 16. 12. 2014 sprejel sklep o razpisu pro-
stega delovnega mesta

direktorja Doma za varstvo odraslih Velenje 
(m/ž).

Kandidat mora ob splošnih pogojih, določenih z za-
konom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 5 let 
delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po Zakonu 
o socialnem varstvu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, oziroma ga bo moral opraviti najkasneje 
v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktor-
ja, če ne mu mandat na podlagi zakona preneha,

– ne glede na določbe prve alineje je lahko kandidat 
tudi oseba, ki ima končano višjo strokovno izobrazbo 
iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let 

delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih 
in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega 
varstva in opravljen strokovni izpit po Zakonu o social-
nem varstvu.

Direktor bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Pri-
četek mandata je 16. 12. 2015.

Ob prijavi na razpis naj kandidat predloži kratek 
življenjepis in vizijo delovanja Doma za varstvo odraslih 
Velenje. Prijavo, kateri so priložena ustrezna dokazila, 
naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 15 dneh po 
objavi razpisa na naslov: Svet doma Doma za varstvo 
odraslih Velenje, Kidričeva 23, 3320 Velenje, z opombo 
»Razpis za direktorja« s pripisom »Ne odpiraj«!

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Dom za varstvo odraslih Velenje

Št. 110-2/2015-2/1 Ob-1143/15

Na podlagi 35. člena Statuta Doma upokojencev 
Center, Tabor-Poljane, Ljub ljana, št. 010-1/04, z dne 
30. 1. 2004, je Svet Doma upokojencev Center, Ta-
bor-Poljane, Ljub ljana, dne 22. 1. 2015 sprejel sklep 
o razpisu za imenovanje

direktorja.
1. Uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol 

se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Svet Doma upokojencev Center, Tabor-Polja-

ne, Tabor 10, 1000 Ljub ljana objavlja javni razpis za 
direktorja Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, 
Ljub ljana za 5-letno mandatno obdobje, in sicer od 
2015 do 2020. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, 
ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda mini-
ster, pristojen za socialno varstvo ali naslednji dan po 
poteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra 
izdano prej.

3. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnju-
jejo pogoje, ki jih določata 56. in 57. člen Zakona o soci-
alnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 57/12).

4. Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazo-
vati s pisnimi listinami (diploma o končanem izobraževa-
nju, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu in dokazilo 
o delovnih izkušnjah).

5. Kandidati morajo poleg zahtevanih listin iz toč-
ke 4, predložiti kratek življenjepis in program (vizijo) dela 
socialnovarstvenega zavoda (dom za starejše).

Kandidati se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni 
po njegovi objavi. Svet Doma prepozno prispelih in ne-
popolnih ponudb ne bo obravnaval.

Kandidati morajo podati vloge s priloženimi prilo-
gami in dokazili v pisni obliki, po pošti, na naslov: Dom 
upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, 1000 
Ljub ljana, z obveznim pripisom: »Razpis za direktorja 
– Ne odpiraj«.

Kandidati bodo o imenovanju obveščeni v roku 
30 dni od dneva objave razpisa.

Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane,  
Ljub ljana

Št. 110-1/2015-1-1 Ob-1144/15

Na podlagi Akta o ustanovitvi Stanovanjskega skla-
da Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list 

Razpisi delovnih mest
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RS, št. 6/11) in določb 20. člena Zakona o javnih skladih 
(Uradni list RS, št. 77/08, 8/10), Nadzorni svet Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada 
razpisuje delovno mesto

direktorja/ice Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada.

Kandidat oziroma kandidatka mora biti popolnoma 
poslovno sposoben oziroma sposobna in poleg z ZJS-1 
določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo (VII/1);
– da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih 

delovnih mestih podobne zahtevnosti;
– pripraviti mora program dela, iz katerega izhaja, 

da pozna delo in področja delovanja Sklada;
– da aktivno obvlada slovenski jezik;
– da aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik;
– da izkazuje sposobnost vodenja, organiziranja in 

koordiniranja dela;
– da ni bil/a pravnomočno obsojen/a za kaznivo 

dejanje pa obsodba ni pogojna.
Direktorja/ico imenuje in razrešuje Vlada RS 

na predlog Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije, javnega sklada. Mandat traja 4 leta 
z možnostjo ponovnega imenovanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev 
in kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v 15 dneh 
od dneva objave razpisa na naslov: Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije, javni sklad Poljanska cesta 31, 
1000 Ljub ljana, za Nadzorni svet, s pripisom: »Ne odpi-
raj – Razpis za direktorja/ico«.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike 

Slovenije, javnega sklada

Št. 0141-1/2015/1 Ob-1145/15

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno 
prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 
in 111/13), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 121/91, 451/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 
Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in 
tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javne-
ga zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 1/04, 62/08 in 75/09), Ministrstvo za 
kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja javnega zavoda Slovensko narodno 
gledališče Nova Gorica.

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kan-
didat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje 
pogoje:

– ima visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali dru-
go izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi;

– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih de-
lovnih mestih;

– poznavanje umetniške in poslovne problematike 
gledališča;

– strokovno poznavanje gledališke dejavnosti v na-
cionalnem in mednarodnem prostoru;

– aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni;
– znanje najmanj enega tujega jezika na višji ravni 

in znanje najmanj enega tujega jezika na nižji ravni.
Za visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali drugo 

izobrazbo, ki v skladu s predpisi ustreza tej izobrazbi 
se šteje, če je oseba pridobila II. bolonjsko stopnjo izo-
brazbe oziroma, če je po prejšnjih študijskih programih 
pridobila univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno 
izobrazbo s specializacijo.

Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki rav-
ni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo 
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko šti-
riletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih 
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo 
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževal-
ne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja 
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem pro-
gramu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem 
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, 
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem 
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno 
štiriletno šolo.

Izpolnjevanje pogoja višje ravni znanja tujega jezika 
se izkazuje s potrdilom oziroma certifikatom o aktivnem 
znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal 
v tujem jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnov no, 
srednjo, do- ali podiplomsko v državi, v kateri je to ma-
terni jezik) ali je dosegel VII. stopnjo izobrazbe v okviru 
študija enega izmed tujih jezikov ali je 6 mesecev ali več 
opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem 
jeziku ali je uspešno opravil izpit iz tujega jezika na do-
diplomskem študiju.

Izpolnjevanje pogoja osnovne ravni znanja tujega 
jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraže-
vanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega 
jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih 
ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem 
izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je raz-
vidno, da je bilo izobraževanje iz tujega jezika uspešno 
zaključeno, oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki iz-
kazuje znanje jezika.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– strateški načrt razvoja zavoda za obdobje petih 

let;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega 
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka štu-
dija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno 
izpolnjevanje sledečih pogojev:

– zahtevane delovne izkušnje na vodilnih delov-
nih mestih,

– poznavanje umetniške in poslovne problema-
tike gledališča,

– strokovno poznavanje gledališke dejavnosti 
v nacionalnem in mednarodnem prostoru
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma dru-
ge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opra-
vljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter 
opis dela);

– izjavo o aktivnem znanju slovenskega jezika na 
visoki ravni;

– izjavo o znanju najmanj enega tujega jezika na 
višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno;

– izjavo o znanju najmanj enega tujega jezika na 
nižji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraže-
vanja in izobraževalna institucija, v okviru katere je bilo 
znanje pridobljeno.

Ministrica, pristojna za kulturo, bo izbranega kandi-
data, po predhodnem mnenju sveta, strokovnega sveta 
in pristojnega organa lokalne skupnosti imenovala za 
direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani 
kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas 
s predsednikom sveta javnega zavoda Slovensko naro-
dno gledališče Nova Gorica.
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O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripi-
som »Javni razpis – direktor – SNG Nova Gorica« v ena-
indvajsetih dneh dneh po objavi javnega razpisa na na-
slov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana 
ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

Oseba, pristojna za posredovanje informa-
cij v zvezi z javnim razpisom, je Marjana Cven-
kel Lesjak, tel. 01/369-59-99, elektronski naslov: 
marjana.cvenkel-lesjak@gov.si.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v mo-
ški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za žen-
ske in moške.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1153/15

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni 
list RS, št. 65/09), 14., 14.a in 14.b člena Odloka o spre-
membi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi JP Komunala 
Črnomelj (Uradni list RS, št. 18/12), Nadzorni svet Jav-
nega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj objavlja javni 
razpis za izbiro kandidata za imenovanje

direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Čr-
nomelj.

Kandidat za direktorja/direktorico mora poleg splo-
šnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še na-
slednje razpisane pogoje:

1. da ima najmanj višješolsko izobrazbo;
2. da ima vsaj 3 leta delovnih izkušenj v stroki, od 

tega vsaj 2 leti na vodilnih mestih;
3. da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje 

in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih 
zaposlitev;

4. da ni že član drugega organa vodenja ali nadzora 
te družbe;

5. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega 
dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in 
socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premože-
nje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba 
ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od 
pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni za-
pora;

6. da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved;

7. da ni bil kot član organa vodenja ali nadzo-
ra družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, 
pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom 
v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslo-
vanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še 
dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Z izbranim kandidatom se sklene delovno razmerje 
za določen čas, za mandatno dobo 4 leta, z možnostjo 
ponovnega imenovanja.

Pravice in obveznosti direktorja/direktorice se do-
ločijo z individualno pogodbo, ki jo v imenu nadzornega 
sveta sklene njegov predsednik.

Pisni vlogi mora kandidat/kandidatka priložiti še:
1. življenjepis,
2. fotokopijo dokazil o izobrazbi,
3. navedbe dosedanjih zaposlitev in pridobljenih 

delovnih izkušnjah ter pisno izjavo kandidata, da bo 
v primeru izbire predložil ustrezna pisna dokazila o do-
sedanjih zaposlitvah in pridobljenih delovnih izkušnjah,

4. program dela in razvoja javnega podjetja za na-
slednje mandatno obdobje,

5. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju zgoraj 
navedenih pogojev pod točko 4, 5, 6 in 7 tega razpisa,

6. pisno izjavo kandidata, da za namen tega jav-
nega razpisa, v primeru izbire, dovoljuje Javnemu pod-
jetju Komunala d.o.o. Črnomelj, pridobitev podatkov iz 
5., 6. in 7. točke zgoraj navedenih razpisnih pogojev iz 
uradne evidence.

Prijave na razpis naj kandidati v roku 8 dneh po 
dnevu objave javnega razpisa v Uradnem listu RS 
pošljejo priporočeno na naslov: Nadzorni svet Javne-
ga podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj, Belokranjska 
cesta 24 a, 8340 Črnomelj, s pripisom »Prijava na razpis 
za direktorja – ne odpiraj«. Prepozne, neustrezno ozna-
čene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakoni-
tem roku.

Nadzorni svet
JP Komunala Črnomelj d.o.o.

Št. 9000-1/2015 Ob-1165/15

Svet CSD Tolmin, Cankarjeva ulica 6, 5220 Tolmin, 
na podlagi sklepa 4. redne seje Sveta CSD Tolmin z dne 
26. 1. 2015, v skladu z določili 34. in 35. člena Zakona 
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe) ter 
v skladu s 35. členom Statuta CSD Tolmin objavlja raz-
pis za delovno mesto

direktorja/direktorice CSD Tolmin.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan vsak, ki 

izpolnjuje pogoje iz 56., 57. in 69. člena Zakona o so-
cialnem varstvu. Mandat direktorja/direktorice traja pet 
let. Pisne vloge z overjenimi dokazili o izpolnjevanju 
zahtevanih pogojev kandidati v roku 15 dni od objave 
razpisa pošljejo po pošti na naslov Center za socialno 
delo Tolmin, Cankarjeva ulica 6, 5220 Tolmin ali jih v po-
slovnem času Zavoda oddajo osebno v tajništvo Zavoda 
v zaprti kuverti. Pisemska ovojnica mora biti opremljena 
z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico«. 
Kandidati morajo priložiti kratko vizijo razvoja Zavoda 
za mandatno obdobje in reference o dosedanjem delu. 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Svet Centra za socialno delo Tolmin

Št. 110-4/2015 Ob-1179/15

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 118. 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):

– prosto mesto vodje Okrožnega državnega to-
žilstva v Kranju.

Razpisni pogoji:
V skladu s tretjim odstavkom 117. člena ZDT-1 je za 

vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan dr-
žavni tožilec, ki je ob prijavi mlajši od 64 let in izpolnjuje 
pogoje za imenovanje v naziv višjega državnega tožilca.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti:
– življenjepis z opisom strokovne dejavnosti;
– program vodenja državnega tožilstva, ki mora 

skladno s četrtim odstavkom 118. člena ZDT-1 vsebovati 
zlasti oceno stanja na državnem tožilstvu, oceno tveganj 
in priložnosti za izboljšanje njegovega delovanja, način 
zagotavljanja izvajanja politike pregona, področja pred-
nostnega obravnavanja zadev ter navedbo ukrepov in 
rokov za dosego ciljev;

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev iz tre-
tjega odstavka 117. člena ZDT-1.

Skladno s prvim odstavkom 117. člena ZDT-1 vodjo 
okrožnega državnega tožilstva imenuje Državnotožilski 
svet, na obrazložen predlog ministra po predhodnem 
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mnenju generalnega državnega tožilca, za šest let z mo-
žnostjo ponovnega imenovanja.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosod-
je, Ljub ljana, Župančičeva 3, 30 dni po objavi razpisa, 
z oznako na ovojnici »prijava za 110 – 4/2015 – Kranj«.

Ministrstvo za pravosodje

22/01-2015 Ob-1182/15

Svet OŠ Dravlje na podlagi 28. sklepa seje z dne, 
14. 1. 2015 razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravna-

telja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – 
ZPCP-2D).

Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 19. julija 2015.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-

nih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo 
o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka 
ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi 
razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Dravlje, 
Klopčičeva ulica 1, 1117 Ljub ljana, s pripisom »Prijava 
na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«.

Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja 
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi 
kratek življenjepis.

Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Dravlje
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Št. 60404-2/2015-3 Ob-1146/15

Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim 
premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne 
družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, 
d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljub ljana, vabijo k na-
kupu premičnin: neuporabnega materiala.

Vrsta posla: neuporabnega materiala.
Lokacija: območje Ljub ljane.
Predmet prodaje obsega: cca 30 ton neuporabne-

ga bakra (kontaktni vodnik Ri 100 in bakrene pletenice 
Cu 120, z vsebnostjo sponk – inox, bron, železo).

Ocenjena vrednost prodaje znaša: 120.000,00 EUR 
brez DDV-ja.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 11. 2. 2015 
ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska 
ul. 11, 1506 Ljub ljana, Službe za nabavo in investicije 
(sejna soba 606).

Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v na-
vodilu za oblikovanje ponudb.

Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi 
vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, 
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predme-
tom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh 
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za 
prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slo-
venske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investi-
cije, in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski 
pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na 
tel. 01/291-46-34.

Slovenske železnice, d.o.o.

 Ob-1164/15

Eta Kamnik, d.o.o., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, 
preklicuje 12 neveljavnih žigov pravokotne oblike, z lo-
gotipom Eta, z vsebino: ETA živilska industrija, d.d. 1241 
Kamnik, Kajuhova pot 4, s številčnimi oznakami: 21, 6, 
5, 3, 20, 16, 22, 15, 8, 13, 12, 4.

ETA Kamnik d.o.o.

Št. 902/44 Ob-1173/15

Banka Celje d.d. je dne 16. 12. 2014 prejela Od-
ločbo Banke Slovenije o izrednih ukrepih, oznaka: 
PBH-24.20-024/13-023, z dne 16. 12. 2014 (»Odloč-
ba«), izdano na podlagi prvega odstavka 253.a člena 
in v zvezi s 1. točko 253.b člena Zakona o bančništvu 
(»ZBan-1«) s ciljem, da se v Banki Celje d.d. ponovno 
vzpostavijo pogoji za njeno dolgoročno uspešno poslo-
vanje, upoštevajoč združitev banke z Abanko Vipa d.d 
ter ohrani stabilnost finančnega sistema v Republiki 
Sloveniji.

Odločba Banke Slovenije o izrednih ukrepih določa, 
da na podlagi prvega in drugega odstavka 261.a člena 
v skladu z 261.c in 261.d členom ZBan-1 v celoti prene-
hajo vse kvalificirane obveznosti banke, ki so nastale do 
dneva izdaje Odločbe in predstavljajo:

– osnovni kapital Banke Celje d.d. (508.629 nava-
dnih imenskih delnic BCER) in

– obveznosti Banke Celje d.d. iz naslova izdanih 
podrejenih finančnih instrumentov, to so: podrejene ob-

veznice BCE10, BCE11, BCE12 in BCE16 ter podrejena 
potrdila o vlogi.

Vse kvalificirane obveznosti banke so na podlagi 
Odločbe prenehale z dnem 16. 12. 2014 in bile posle-
dično razveljavljene in izbrisane iz ustreznih registrov.

O prejeti Odločbi smo javnost obvesti-
li z obvestilom na SEOnet dne 16. 12. 2014, link: 
http://seonet.ljse.si/Default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_
ANNOUNCEMENTS&doc_id=56306. Urad ni povzetek 
Odločbe je objavljen na spletnih straneh Banke Sloveni-
je, link: http://www.bsi.si/iskalniki/sporocila-za-javnost.as
p?VsebinaId=17158&MapaId=137#17158.

Na podlagi Odločbe so bile, na dan prenehanja 
16. 12. 2014, osebe zavedene kot imetnik podrejenega 
potrdila o vlogi Banke Celje d.d izbrisane iz registra izda-
nih podrejenih potrdil o vlogi, ki ga vodi banka.

Imetniki potrdil o vlogi so bili pozvani k predložitvi 
potrdila o vlogi, zaradi razveljavitve.

Uprava banke

Št. 610-1/2015 Ob-1152/15

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 53/07, 77/07, 56/08, 
4/10, 20/11 in 111/13), v skladu z določili Pravilnika o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, 
št. 43/10) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni 
list RS, št. 38/12 in 90/12), Mestna občina Celje, Trg 
celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: MOC) objavlja

javni poziv
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala 

Mestna občina Celje v letu 2015
1. Predmet poziva: predmet poziva je izbira kultur-

nih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bo sofi-
nancirala Mestna občina Celje v letu 2015.

2. Področja poziva
Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov na 

področju:
A) društvene kulturne dejavnosti;
B) založniške dejavnosti;
C) plesne dejavnosti;
D) vizualne dejavnosti;
E) splošni stroški delovanja kulturnih zvez in orga-

nizacij;
F) dejavnost pevskih zborov in pevskih društev.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih iz-

vajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.), 
ki jo bo v letu 2015 sofinancirala MOC (sedma alineja 
2. člena ZUJIK).

Zasebne kulturne organizacije so kulturna društva, 
zasebni zavodi in druge organizacije zasebnega prava, 
ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.

Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot 
poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registri-
rani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS.

Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki 
deluje na področju kulture v javnem interesu in katere 
ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki 
izvaja ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Druge objave
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Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga iz-
polnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega poziva. 
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge predlagatelja.

Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov ce-
lotnega projekta v finančni konstrukciji ujemajo (odhodki 
= prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti vsi viri finan-
ciranja projekta in njihov obseg.

4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko pri-

javijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje 
splošne pogoje poziva:

a) za področja A) društvene kulturne dejavnosti, B) 
založniške dejavnosti, C) plesne dejavnosti, D) vizualne 
dejavnosti in F) dejavnost pevskih zborov in pevskih 
društev:

– so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavlje-
nem področju javnega poziva (dokazilo: kopija izpiska iz 
sodnega registra oziroma drugega javnega registra ali 
kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega po-
trdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran 
za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija 
veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta);

– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče na ob-
močju Mestne občine Celje najmanj 3 leta, vštevši od 
dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma naj-
manj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem 
obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na 
področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju 
države in/ali EU);

– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2015 na ob-
močju Mestne občine Celje;

– bodo predložili izjavo, da soglašajo z brezplačno 
izvedbo predstavitve prijavljenega projekta oziroma dela 
projekta iz svojih repertoarjev v okviru oživitve starega 
mestnega jedra in Celjskega gradu. Predstavitev naj bo 
vsebinsko prioritetna za projekt »Poletje v Celju, knež-
jem mestu« v letu 2015. Projekt mora izvajalec uskladiti 
s pogoji razpisne dokumentacije in s programom Zavoda 
Celeia Celje pred oddajo prijave v skladu z doseženim 
dogovorom.

Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega 
projekta v vsakem primeru, tudi če ne bodo sofinancirani 
po tem pozivu. Za to predstavitev projekta bodo prejeli 
ustrezne reference (dodatne informacije na zadnjih stra-
neh razpisne dokumentacije);

– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih do-
godkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je 
projekt sofinanciran s strani Mestne občine Celje;

b) za področje A) društvene kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le kulturna društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na 

področju A) društvene kulturne dejavnosti, ne morejo 
kandidirati na ostalih področjih (B), C), D), E) in F);

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delova-
nja najmanj 10 kulturnih dogodkov;

c) za področje B) založniške dejavnosti:
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo 

za področje B)) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši 
od dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma naj-
manj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem 
obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na 
področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju 
države in/ali EU);

– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni 
v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali 
druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu 
v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične osebe, 
ki stalno prebivajo na območju Mestne občine Celje naj-

manj 3 leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki 
so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, 
dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga 
priznanja na nivoju države in/ali EU);

d) za področje C) plesne dejavnosti in D) vizualne 
dejavnosti:

– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni 
v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali 
druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu 
v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo sedež oziro-
ma stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje;

e) za področje E) splošni stroški delovanja kulturnih 
zvez in organizacij:

– se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe za-
sebnega prava, kot so kulturne zveze in organizacije, ki 
imajo sedež oziroma enoto na območju Mestne občine 
Celje ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– v kulturno zvezo oziroma organizacijo je vključe-
nih vsaj 30 društev;

– so registrirane v MOC in delujejo najmanj 30 let;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje 

dobička;
– svojo dejavnost izvajajo na območju in v interesu 

MOC;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delova-

nje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnost 
v društvih;

– spodbujajo razvoj na področju ljubiteljskih (dru-
štvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejav-
nost v Mestni občini Celje;

– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in or-
ganizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti;

f) za področje F) dejavnosti pevskih zborov in pev-
skih društev:

– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturno-pevska 
društva oziroma skupine, katerih osnovna dejavnost je 
vokalno-instrumentalna ustvarjalnost (zborovsko petje in 
izvajanje koncertov, pevski nastopi ipd.);

– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na po-
dročju F) dejavnost pevskih zborov in pevskih društev, ne 
morejo kandidirati na ostalih področjih (A), B), C), D) in E);

– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delova-
nja najmanj 10 kulturnih dogodkov.

Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih projektov 
lahko na ta poziv prijavijo izključno en projekt na le eno 
izmed področij tega poziva. Eventualne prijave večjega 
števila projektov istega predlagatelja oziroma zakonitega 
zastopnika, ki se pojavlja v različnih pravnih in fizičnih 
osebah, ne bodo upoštevane.

5. Merila za izbor projektov: predlogi projek-
tov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so 
podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, 
ne morejo biti predmet pritožbe.

6. Delež sredstev
V proračunu Mestne občine Celje je za leto 

2015 predvidenih 187.162 EUR, na kontu št. 413302 na 
naslednjih področjih v zneskih:

A) društvena kulturna dejavnost 83.000 EUR
B) založniška dejavnost 14.000 EUR
C) plesna dejavnost 12.000 EUR
D) vizualna dejavnost 12.000 EUR
E) splošni stroški delovanja kulturnih 
zvez in organizacij 41.012 EUR
F) dejavnost pevskih zborov in 
pevskih društev 25.150 EUR
Skupaj: 187.162 EUR
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Mestna občina Celje si pridržuje pravico do spre-
membe okvirne višine sredstev v primeru, da se raz-
položljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja 
proračuna Mestne občine Celje za leto 2015.

Za predloge projektov predlagateljev na vseh po-
dročjih poziva (A) društvene kulturne dejavnosti, B) za-
ložniške dejavnosti, C) plesne dejavnosti, D) vizualne 
dejavnosti), E) splošni stroški delovanja kulturnih zvez 
in organizacij in F) dejavnost pevskih zborov in pevskih 
društev), ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so sofi-
nancirani s strani Mestne občine Celje na drugi osnovi 
za isti projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem 
pozivom.

Mestna občina Celje je vsem fizičnim osebam od 
prejetih sredstev za projekt dolžna odvesti dohodnino, 
ker le-ta po 20. členu Zakona o dohodnini (Uradni list 
RS, št. 13/11 s spremembami) ni med oproščenimi.

Sofinancirani ne bodo projekti, katerih finančna 
konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, 
da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje 
ne bi bili izvedljivi.

7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC 
bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo 
o sofinanciranju projekta v letu 2015. Projekt bo sofinan-
cirala v okviru proračunskih možnosti.

8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge predlo-
gov poziva

Poziv se prične z objavo v Uradnem listu RS z dne 
30. 1. 2015 in zaključi z dnem 2. 3. 2015.

V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale kon-
tinuirano po vrstnem redu prispetja prijave.

9. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:

1. Povabilo k oddaji vloge predloga projekta;
2. Navodila predlagateljem za izdelavo vlo-

ge predloga projekta;
3. Obrazec podatkov o predlagatelju predloga 

projekta OBR – 1;
4. Izjava o sprejemanju pogojev poziva in pravil-

nih podatkih OBR – 2;
5. Izjava o sprejemanju pogojev poziva – oži vitev 

starega mestnega jedra in Celjskega gradu OBR – 3;
6. Predlog projekta OBR – 4;
7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta 

OBR – 5;
8. Vzorec poročila o izvedbi projekta za leto 

2015 OBR – 6;
9. Dodatne informacije v zvezi s pogoji za sode-

lovanje na pozivu.
Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlagatelji 

projektov v roku poziva pridobijo na spletni strani Mestne 
občine Celje (http://moc.celje.si/javna-narocila) oziroma 
jo lahko prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora 
posredovati na elektronski naslov: vlado.kozel@celje.si 
ali tanja.opresnik@celje.si).

Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informa-
cije v zvezi s pozivom vsak dan med 9. in 11. uro, ob sre-
dah tudi med 14. in 16. uro, pri višjem svetovalcu Vladu 
Koželu, tel. 03/426-58-86, e-mail: vlado.kozel@celje.si 
ali svetovalki Tanji Oprešnik, tel. 03/426-58-87, e-mail: 
tanja.opresnik@celje.si.

10. Vsebina vloge predlogov in način pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu 

z Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga 
projekta v razpisni dokumentaciji in predložiti vse zahte-
vane dokumente 5. točke Navodila predlagateljem pro-
jektov. Rok za oddajo predlogov projektov je 2. 3. 2015. 
Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporoče-

no po pošti (datum poštnega žiga). Takšna vloga mora 
prispeti na Mestno občino Celje, Oddelek za družbene 
dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, Celje. Po tem roku se 
bodo vloge izločale kot prepozne brez odpiranja.

Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2015, 
z navedbo področja poziva, kot npr.: A) Društvene kul-
turne dejavnosti« – odvisno od tega, za katero področje 
poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga. Na hrbtni 
strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln na-
slov predlagatelja posameznega projekta.

11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo javno. 

Uradna oseba in strokovna komisija za odpiranje vlog 
Mestne občine Celje bo odpirala vloge po vrstnem redu 
prispetja. Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele 
v času od začetka pozivnega roka do zaključka poziv-
nega roka, tj. do 2. 3. 2015. Po tem roku se vloge izlo-
čajo kot prepozne brez odpiranja. Osebna oddaja vlog 
v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti MOC NE bo 
mogoča. Vloge, ki bodo oddane v Glavno pisarno MOC 
NE bodo upoštevane. Vloge, ki bodo oddane v glavni 
pisarni MOC NE bodo uvrščene v postopek izbora za 
dodelitev sredstev.

Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z Navodili predla-
gateljem za izdelavo vloge predloga projekta v doku-
mentaciji poziva, se bo štela za nepopolno vlogo predlo-
ga predlagatelja in se kot taka s sklepom zavrže.

Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje 
vlog predlogov projektov bo ovrednotila projekte glede 
na kriterije v javnem pozivu in obvestila vsakega predla-
gatelja, ki mu je ocenila vlogo, o dejstvih in okoliščinah, 
pomembnih za izdajo odločbe.

Predlagatelji bodo imeli možnost, da se bodo izjavili 
o predlogu strokovne komisije v roku 8 dni po prejemu 
obvestila. Strokovna komisija bo obravnavala v roku pri-
spele povratne izjave predlagateljev in oblikovala konč-
ni predlog sofinanciranja projektov.

Predlagatelji projektov bodo o končnem izidu po-
ziva in znesku sofinanciranja s strani MOC obveščeni 
z odločbo.

Mestna občina Celje

Št. 430-10/2015 Ob-1170/15

Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi 29. čle-
na 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 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo stvarnega premoženja  

Mestne občine Slovenj Gradec v najem
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, 

Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-55, 
faks 02/88-121-18.

2. Predmet oddaje
2.1. Predmet oddaje v najem so obcestni drogovi 

ulične razsvetljave za namen trženja oglasnih panojev. 
Oddaja se 10 drogov, ki so postavljeni na zemljiščih 
s parc. št. 1068/1, 1081 in 1088/1 vse v k.o. 850 – Slo-
venj Gradec. Mikrolokacija posameznih drogov bo do-
ločena naknadno, po pridobitvi vseh potrebnih soglasij. 
Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov in na-
prav, kamor spadajo tudi informacijsko-oglaševalski pa-
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noji, se lahko izvedejo v skladu s soglasjem upravljalca 
ceste (vplivni pas), v skladu z odlokom, ki ureja posege 
na območju postavitve in po soglasju lastnika zemljišča.

2.2. Velikost oglasnega panoja oziroma obešanke 
je 133 × 80 cm. Na vsak drog se lahko postavi en ogla-
sni pano oziroma obešanka. Stroške izdelave in posta-
vitve nosi najemnik.

3. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina je 
določena v znesku 50,00 EUR/mesec za sklop vseh 
10 posameznih oglasni panojev oziroma obešank.

4. Varščina: ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, 
morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini me-
sečne najemnine, kar znaša 50,00 EUR. Varščina se na-
kaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gra-
dec, št. SI56 01312-0100010322, sklic 900-0018-davčna 
številka ponudnika. K ponudbi je potrebno predložiti potr-
dilo o plačani varščini. Plačana varščina bo uspelemu po-
nudniku vračunana v najemnino, neuspelim ponudnikom 
pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. 
Če izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe, Mestna 
občina Slovenj Gradec obdrži varščino.

5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: me-
rilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja po-
nujena najemnina na mesec. V primeru večjega števila 
enakovrednih ponudb, lahko komisija pozove najugo-
dnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi 
opravijo dodatna pogajanja.

6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo 
fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za oprav-
ljanje dejavnosti na območju Republike Slovenije.

7. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga 
ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec ali 
na spletni strani občine, morajo vsebovati:

– podatke o ponudniku (naziv najemnika, njegov 
točen naslov, številko transakcijskega računa, EMŠO 
in davčno številko za fizične osebe, matično številko 
in davčno številko ter navedba podpisnika pogodbe za 
pravne osebe),

– predmet ponudbe: najem obcestnih drogov ulične 
razsvetljave za namen trženja oglasnih panojev,

– ponujena najemnina/mesec za sklop vseh 10 po-
sameznih oglasni panojev oziroma obešank,

– potrdilo o državljanstvu ponudnika (za fizične 
osebe),

– izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ozi-
roma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne 
smeta biti starejša od 30 dni,

– navedbo transakcijskega računa za vračilo var-
ščine,

– dokazilo o plačilu varščine v višini mesečne na-
jemnine,

– izjava, da ponudba velja 60 dni od dneva oddaje 
ponudbe,

– pisna izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne 
pogoje in da dovoljuje pridobitev drugih osebnih podat-
kov ponudnika.

8. Drugi pogoji
Najemna pogodba se sklepa za določen čas 5 let 

od dneva podpisa najemne pogodbe. Vse stroške v zve-
zi s pravnim poslom (stroški sestave najemne pogod-
be v neposredno izvršljivem notarskem zapisu) nosi 
najem nik.

Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do navede-
nega roka prispele na naslov najemodajalca in bodo 
enake ali višje od izhodiščne najemnine. Ponudnike, ki 
bodo oddali nepopolne ponudbe, bo komisija pozvala 
k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente 
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo.

9. Sklenitev pogodbe
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najka-

sneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna po-

godba najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila 
o izboru. Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne po-
godbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudni-
ka, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano 
varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom.

Vse stroške vzdrževanja in popravil oglasnih panojev 
oziroma obešank je dolžan kriti najemnik. Vso škodo, ki 
bi nastala tretjim osebam in ki izvira iz oglasnega panoja 
oziroma obešanke, je dolžan kriti najemnik. V ta namen 
mora najemnik skleniti ustrezno zavarovanje odgovor-
nosti in predložiti najemodajalcu veljavno zavarovalno 
polico. Zavarovalna polica mora biti vinkulirana v korist 
Mestne občine Slovenj Gradec.

Krivdni odpovedni razlogi za odpoved najemne po-
godbe s strani najemodajalca so: če najemnik z načinom 
rabe povzroča večjo škodo na nepremičnini najemnika; 
če najemnik uporablja predmet najema za dejavnost, ki 
ni zakonita ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v nasprotju 
z njegovo običajno rabo oziroma posebej dogovorjeno 
rabo; če najemnik ne vzdržuje oglasnih panojev oziroma 
obešank; če najemnik ne plača 2 zaporednih najemnin 
v roku, ki je določen z pogodbo ali zamuja s plačilom treh 
najemnin; če najemnik izvršuje ali izvrši na nepremičnini 
spremembe brez soglasja najemodajalca; če najemnik 
odda predmet najema v podnajem brez soglasja naje-
modajalca; če najemodajalec brez upravičenih razlogov 
ne prevzame predmeta najema in ne prične z oglaše-
vanjem v 30 dneh od sklenitve najemne pogodbe; če 
najemnik preneha uporabljati predmet najema za več kot 
tri mesece; če najemnik ne oglašuje v skladu z zakonom 
o oglaševanju ali ne spoštuje državnega oglaševalskega 
kodeksa.

Podrobnejša medsebojna razmerja se bodo uredila 
v najemni pogodbi.

10. Način in rok plačila najemnine
Izbrani ponudnik mora plačati najemnino v roku 30 dni 

od sklenitve najemne pogodbe na transakcijski račun Me-
stne občine Slovenj Gradec, št. SI56 01312-0100010322.

V najemni pogodbi bo določena višina najemnine 
v skladu z oddano ponudbo.

Najemnina se bo plačevala mesečno za prihodnji 
mesec na dan, ki ga bosta določili stranki v najemni po-
godbi.

Plačilo prvega obroka najemnine v dogovorjenem 
roku je bistvena sestavina najemne pogodbe. Če naje-
mnik ne plača prvega obroka najemnine, bo Mestna ob-
čina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino.

11. Rok za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovoj-

nici na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za 
najem obcestnih drogov ulične razsvetljave za namen 
trženja oglasnih panojev – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani 
ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika. 
Ponudbo morajo ponudniki posredovati osebno ali po 
pošti v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. Ponudba 
mora prispeti na vložišče najkasneje do 16. 2. 2015, do 
10. ure. Končni datum in čas prispetja v vložišče velja tudi 
za priporočeno pošto.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do na-
vedenega roka prispele v vložišče Mestne občine Slo-
venj Gradec. Odpiranje in pregled ponudb bo opravila 
posebna komisija, ki jo imenuje župan. Javno odpiranje 
ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu najemoda-
jalca dne 16. 2. 2015 ob 12. uri.
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12. Mestna občina Slovenj Gradec lahko brez kakr-
šnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti posto-
pek oddaje stvarnega premoženja v najem do sklenitve 
pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane 
varščine. Obveznost najemodajalca, da sklene najemno 
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 
Enaka določila veljajo v primeru ne pridobitve soglasij 
pristojnih soglasodajalcev.

13. Informacije: dodatne informacije interesen-
ti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna 
oseba Boštjan Temniker, tel. 02/881-21-20, e-mail: 
bostjan.temniker@slovenjgradec.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 0232-0001/2015-6 Ob-1172/15

Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šen-
tjernej, ki jo zastopa župan Radko Luzar, na podlagi 
33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) in 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 
in 10/14) objavlja

ponovljeni postopek javnega zbiranja ponudb
za prodajo rabljenega osebnega vozila  

AUDI A6 Avant 3.0 TDI Q AUT
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Ob-

čina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.
2. Predmet prodaje: predmet prodaje je osebno 

vozilo AUDI A6 / Avant 3.0 / TDI Q AUT. (datum prve re-
gistracije 31. 8. 2007; 2967 cm3; 171 kW; 209.183 prevo-
ženih kilometrov; diesel; karavan; srebrne barve – E7 B).

3. Izhodiščna cena
Izhodiščna cena vozila v ponovljenem postopku jav-

nega zbiranja ponudb znaša 8.900,00 EUR.
Izhodiščna cena je določena ob upoštevanju ocenje-

valnega poročila, ki ga je pripravil Incena, Igor Šmajdek, 
s.p., sodni cenilec strojev, vozil in opreme, dne 28. 11. 
2014, v katerem je bilo vozilo ocenjeno na 9.400,00 EUR. 
Izhodiščna cena iz ocenjevalnega poročila je v ponovlje-
nem postopku zbiranja javnih ponudb znižana za 6,38 %.

Morebitne druge dajatve in stroške, ki bi nastali pri 
prodaji, plača kupec.

4. Način prodaje in vrsta pravnega posla: vozilo se 
prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato kupec nima 
pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 15 dni 
po zaključku postopka javnega zbiranja ponudb.

5. Pogoji za udeležbo v postopku
5.1. Plačilo varščine
Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost po-

nudbe v višini 500,00 EUR na račun Občine Šentjernej, 
št. 01319-0100015314, odprt pri Banki Slovenije, in sicer 
do izteka roka za oddajo ponudbe.

Izbranemu ponudniku se bo varščina vštela v ku-
pnino. Ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, se 
varščina vrne v roku 30 dni po izbiri najugodnejšega 
ponudnika. Varščina se ne obrestuje.

Naročnik ima pravico zadržati varščino, v primeru 
da:

– izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku 8 dni 
od prejema obvestila o izbiri,

– izbrani ponudnik odstopi od ponudbe,
– izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni 

od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre 
pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

5.2. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov Ob-

čina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, 
prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 16. 2. 2015 
do 10. ure, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – osebno 
vozilo AUDI A6«. Na hrbtni strani kuverte morata biti 
označena polni naziv in naslov pošiljatelja ponudbe.

Ponudba, ki bo na naslov prodajalca prispela po 
poteku roka za oddajo ponudbe, bo v zaprti kuverti vr-
njena ponudniku.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe v roku za oddajo 
ponudb tudi osebno, vsak delovni dan v poslovnem času 
občinske uprave Občine Šentjernej, v tajništvu prodajal-
ca na naslovu Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej.

5.3. Vsebina zavezujoče ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 

št. 1),
– izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemanju pogojev 

javnega razpisa« (priloga št. 2),
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne 

cene na obrazcu »Ponudba« (priloga št. 3),
– potrdilo o plačilu varščine v predpisani višini.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj 

navedene sestavine.
Vsak ponudnik lahko odda le eno ponudbo.
6. Kriterij za določitev najugodnejšega ponudnika
Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudni-

kom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. 
V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako naj-
višjo ceno nad izhodiščno ceno, bodo z njimi izvedena 
dodatna pogajanja o ceni.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
obveščeni v 8 dneh po izbiri.

7. Rok za sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik mora 
skleniti pogodbo v roku 8 dni od prejema obvestila, v na-
sprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil.

8. Način in rok plačila kupnine: izbrani ponudnik 
mora kupnino plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. 
Kupnina se plača na transakcijski račun prodajalca, ki 
je določen v prodajni pogodbi. Položena varščina izbra-
nega ponudnika se všteva v ceno. Plačilo kupnine v na-
vedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

9. Ogled in informacije: vse dodatne informacije 
o pogojih javnega razpisa lahko interesenti dobijo na 
tel. 07/393-35-79 (Tina Gazvoda), natančnejše podatke 
o osebnem vozilu pa na tel. 07/393-35-78 (Janez Hro-
vat). Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko ogleda-
jo predmet prodaje po predhodnem dogovoru.

10. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 16. 2. 

2015 ob 12. uri v prostorih Občine Šentjernej, Prvomaj-
ska cesta 3a, 8310 Šentjernej. Postopek odpiranja po-
nudb bo vodila komisija, ki jo bo imenoval župan.

O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni v 8 dneh 
od začetka zbiranja ponudb. Prepozno prispele, ne-
pravilno označene ali nepopolne ponudbe pri izbiri ne 
bodo upoštevane.

11. Drugi pogoji: prodajalec si pridružuje pravico, da 
ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobe-
nim ponudnikom. Odškodninska odgovornost prodajalca 
zaradi nesklenitve pravnega posla s katerimkoli ponu-
dnikom je izključena.

12. Objava: besedilo javnega zbiranja ponudb se 
objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine 
Šentjernej – www.sentjernej.si. Na spletni strani občine 
se objavijo tudi vsi obrazci, potrebni za izdelavo popolne 
ponudbe.

Občina Šentjernej
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Št. 2153-6/2014/15 Ob-1128/15

V register političnih strank se pri politični stranki 
Zavezništvo Alenke Bratušek, s skrajšanim imenom 
Zavezništvo AB, s kratico imena ZaAB in s sedežem 
v Ljub ljani, Štefanova ulica 5, ter z matično številko 
4065948000, vpiše sprememba zastopnika stranke.

Kot nov zastopnik stranke se vpiše Jernej Pavlič, 
roj. 18. 1. 1984, državljan Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem: Cesta Cirila Tavčarja 3, Jesenice.

Št. 2153-51/2006/13 Ob-1129/15

V register političnih strank se pri politični stranki Ne-
odvisna lista ZARJA, s skrajšanim imenom »ZARJA«, 
s kratico imena NLZ in s sedežem v Sežani, Kosove-
lova ulica 4b, ter z matično številko 1030060000, vpiše 
sprememba zastopnika stranke.

Kot nova zastopnica stranke se vpiše Radica Slav-
ković, roj. 1. 1. 1955, državljanka Republike Slovenije, 
s stalnim prebivališčem: Cesta na Lenivec 8, Sežana.

Objave po Zakonu  
o političnih strankah
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Št. 101-53/2014-8 Ob-4155/14

Pravila Sindikata prometnih pilotov Slovenije 
(skrajšano ime: SPPS), Kuzmičeva 7, 1000 Ljub ljana, 
sprejeta dne 5. 11. 1991, ki so bila vpisana v evidenco 
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpo-
stavi Bežigrad dne 14. 4. 1997 pod zaporedno številko 
8/1997, se z dnem izdaje odločbe UEL št. 101-53/2014-5 
z dne 29. 10. 2014 izbrišejo iz evidence statutov sindi-
katov.

Št. 101-9/2014-3 Ob-4249/14

Pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostava Šiška, se 
z dnem 6. 2. 2014 vpišejo Pravila/statut sindikata SVIZ 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, in sicer z nasle-
dnjimi podatki: zaporedna številka vpisa v evidenco: 
202, ime sindikata: SVIZ Muzej novejše zgodovi-
ne Slovenije, sedež sindikata: Celovška c. 23, 1000 
Ljub ljana.

Št. 101-58/2013-4 Ob-4309/14

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Moste - Polje, 
z dnem 30. 12. 2014, sprejme v hrambo statut z nazi-
vom »Pravila Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil 
d.d.« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod 
zaporedno številko 163 za sindikat z imenom: Sindikat 
zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d., kratico: Sindi-
kat Si.mobil in sedežem: Šmartinska cesta 134B, 
Ljub ljana.

Št. 101-69/2014-6 Ob-1006/15

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Center, z dnem 
5. 1. 2015 sprejme v hrambo statut z nazivom »Statut 
Sindikata podpore UKC« in ga vpiše v evidenco statu-
tov sindikatov, pod zaporedno številko 353 za sindikat 
z imenom: Sindikat podpore UKC, kratico: SPUKC in 
sedežem: Bohoričeva 28, Ljub ljana.

Št. 101-5/2014-4 Ob-1008/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi Uprav-
na enota Litija, se pri vpisu pod zaporedno številko 
30 o hrambi Pravil Sindikata vzgoje, izobraževanja in 
znanosti Slovenije (SVIZ) Osnovne šole Litija, Cesta 

komandanta Staneta 2, Litija, z dnem 11. 12. 2014 vpiše 
sprememba naslova sedeža sindikata.

Sedež SVIZ Osnovne šole Litija je na naslovu Ulica 
Mire Pregljeve 3, 1270 Litija.

Št. 101-6/2014-2 Ob-1009/15

Pravila Sindikata FIDEMAR Tolmin, s sedežem 
Lavričeva ulica 6, Tolmin, ki se na podlagi odločbe 
Upravne enote Tolmin št. 101-1/2008-2 z dne 31. 1. 
2008 hranijo na Upravni enoti Tolmin in so vpisana v evi-
denco statutov sindikatov pod zap. št. 44, se z dnem 
izdaje te odločbe izbrišejo iz evidence hrambe statutov 
sindikatov.

Št. 101-56/2014-4 Ob-1021/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljub ljana, Izpostava Vič-Rudnik je bil statut Sindi-
kata Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljub ljana, 
s sedežem Langusova ulica 16, 1000 Ljub ljana, vpisan 
v evidenco pod zaporedno številko 65 z dne 26. 1. 1994, 
z odločbo št. 024-1/93-65 z dne 26. 1. 1994, zaradi 
spremembe imena in sedeža sindikata, se vpišejo spre-
menjena pravila sindikata, in sicer: zaporedna številka 
vpisa v evidenco: 231, naziv pravil/statuta: Pravila SVIZ 
Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljub ljana, 
ime in kratica sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževa-
nja, znanosti in kulture Slovenije Zavoda za slepo in 
slabovidno mladino Ljub ljana, sedež sindikata: Lan-
gusova ulica 8, 1000 Ljub ljana.

Št. 101-63/2014-3 Ob-1032/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljub ljana, Izpostava Bežigrad, se pri osnovnem 
vpisu pravil sindikata: Sindikata Dinos Holding d.d., ki 
so bila 26. 1. 1999 vpisana v evidenco pod zaporedno 
številko 1/1999, z odločbo št. 028-1/1999, se z dnem 
15. 12. 2014 vpišejo spremenjena pravila sindikata, 
in sicer: naziv pravil/statuta: Pravila o organiziranju in 
delovanju sindikata podružnice Sindikat SKEI Dinos, 
s sedežem Šlandrova ulica 6, Črnuče, ime in kratica 
sindikata: Podružnica sindikata SKEI Dinos, Sindikat 
SKEI Dinos, sedež sindikata: Šlandrova ulica 6, 1231 
Ljub ljana - Črnuče.

Evidence sindikatov
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 Ob-1011/15

Ime medija: ATM TV Kranjska Gora.
Izdajatelj: Lokalna TV postaja ATM TV Kranjska 

Gora.
Lastnik: ATM elektronik d.o.o. – 100 %.
Redno zaposlena ena oseba, ostali po pogodbah.
Direktor zavoda: Matjaž Arih.
Odgovorna urednica: Nataša Mrak.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.

 Ob-1130/15

Mediji: Delo, delo.si, Nedelo, Slovenske novice, 
slovenskenovice.si, Grafičar, Pogledi, pogledi.si, 
Plus50, Polet, polet.si, Vikend, Deloindom, deloin-
dom.si, Ona, Onaplus, Delo de facto.

Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Delo, d.d. 
najmanj 5 % delež:

– Pivovarna Laško, d.d.: 80,83 %,
– Radenska d.d. Radenci: 19,17 %.
Imena članov uprave Delo, d.d.: Irma Gubanec, pred-

sednica uprave, Nada Jakopec, članica uprave.
Imena članov nadzornega sveta Delo, d.d.: Marje-

ta Zevnik (predsednica), Brigita Oplotnik Rajh, Dragica 
Čepin, Jure Flerin, Brane Piano.

Št. 020/15 Ob-1131/15

Ime medija: Bančni vestnik, revija za denarništvo 
in bančništvo.

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljub-
ljana, Šubičeva ulica 2, Ljub ljana.

Imena članov uprave oziroma organa upravljanja: 
direktor dr. France Arhar.

Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Jože 
Lenič, Davorin Leskovar, Giancarlo Miranda, Sonja Ana-
dolli, Andrej Andoljšek, Bojan Mandič (namestnik člana), 
Heribert Fernau, Aleš Hauc, Janko Medja, Marko Novak, 
Sibil Svilan, Vojka Ravbar, Stefan Vavti, Mitja Otorepec.

 Ob-1134/15

V skladu s 64. členom Zakona o medijih objavlja-
mo, da je izdajatelj lokalnega televizijskega programa 
Gorenjska televizija – GTV, družba TELE-TV d.o.o., 
s sedežem Oldhamska cesta 1A, 4000 Kranj, matična 
številka 5304784. Upravljalec in 100 % lastnik družbe 

TELE-TV d.o.o. je Iztok Škofic s stalnim prebivališčem 
Golniška cesta 113, 4000 Kranj.

 Ob-1166/15

Izdajatelj: Dnevnik, družba medijskih vsebin, d.d., 
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljub ljana.

Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnevnik, Dnev-
nik Online, Moj dom, IN, Nika, Razvedrilo, Razvedrilo 
za mlade, Mini razvedrilo, Modro Razvedrilo, Humor 
v sliki – tematske slikovne križanke, Maksi razvedri-
lo, Posebna izdaja Razvedrila – Letni časi, Posebne 
izdaje Razvedrila, Tematske slikovne križanke.

Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe 
oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premo-
ženju izdajatelja najmanj pet odstotni delež kapitala ali 
najmanj pet odstotni delež upravljalskih oziroma glaso-
valnih pravic:

– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljub ljana – 35,11 %,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, 

Graz – 25,74 %,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljub ljana – 

10,35 %,
– DZS Investicije, d.o.o., Dalmatinova 2, Ljub ljana 

– 15,94 %,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica 14, Mari-

bor – 6,52 %.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave 

Bojan Petan.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: predsednik 

mag. Robert Krajnik, namestnica predsednika Ada de 
Costa Petan, člani dr. Klaus Schweighofer, Rok Gorjup, 
Primož Cirman, Sabina Rus.

 Ob-1167/15

Ime medija: Televizija Medvode.
Izdajatelj: Kabelska televizija Medvode.
Lastnik: Kabelska televizija Medvode, Cesta ko-

mandanta Staneta 12, 1215 Medvode – 100 %.
Imena članov sveta zavoda: Janez Strojan (predse-

dnik sveta), Jože Šušteršič, Tomaž Oblak, Ciril Sušnik, 
Vida Bališ, Brane Križaj, Zori Bartol, Dominik Omejc, Ka-
rel Vernik, Nataša Predalič, Janez Vidmar, Miloš Jenko.

Direktor zavoda: Iztok Pipan.
Odgovorna urednica: Silvana Knok.
Viri financiranja: lastni prihodki iz poslovanja.

Objave po Zakonu o medijih
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 Ob-1132/15

Splošno kleparstvo in ključavničarstvo Dušan TI-
ŠMA s.p., Preradovičeva ulica 36, 2000 Maribor, matič-
na številka: 5094391000, davčna številka: SI 70638624, 
skladno z drugim odstavkom 75. člena ZGD-1 obve-
ščam vse poslovne partnerje in ostalo zainteresira-
no javnost, da se bo izvršilo statusno preoblikovanje 
podjetnika v smislu določil 668. člena ZGD-1 v zvezi 
z 667. členom ZGD-1 na podlagi katerega bo izvršen 
prenos celotnega podjetja na novo gospodarsko družbo 
z omejeno odgovornostjo. Prenos se bo vršil na preseč-
ni datum 30. 4. 2015.

Splošno kleparstvo in ključavničarstvo  
Dušan TIŠMA s.p.

 Ob-1175/15

Podjetnik Janko Moškon, Zagaj 16, 3256 Bistrica ob 
Sotli, izjavlja, da namerava podjetje Gradbeništvo Mo-
škon Janko Moškon s.p., Zagaj 16, 3256 Bistrica ob So-
tli, matična številka: 1464523000, prenesti z dnem 30. 4. 
2015 na novo družbo, ki bo ustanovljena za ta namen.

Prenos bo izveden v skladu z določili člena 668 do 
672 ZGD-1.

Gradbeništvo Moškon Janko Moškon s.p.

Objave gospodarskih družb
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SV 55/15 Ob-1168/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Vojka Pintarja opr. št. SV 55/15 z dne 26. 1. 
2015, je nepremičnina, 2-sobno stanovanje z dvema 
kabinetoma (s pogodbeno oznako št. 13), v pritličju 
stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva ulica 12, 
Kranj, z ident. št. dela stavbe 2122-673-1, ki stoji na 
parc. št. 157/1, k.o. 2122 – Huje, last zastaviteljev Željka 
Stankića, Kriška ulica 26, Kranj in Vesne Kondić, Kebe-
tova ulica 1, Kranj, vsakega do ½, na temelju notarskega 
zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 1306/14 notarja 
Vojka Pintarja z dne 17. 12. 2014, zastavljeno v korist 
upnice Nove Ljub ljanske banke d.d., Ljub ljana, Trg repu-
blike 2, Ljub ljana, mat. št. 5860571000, za zavarovanje 
denarne terjatve v višini 118.000,00 EUR, s spremenljivo 
obrestno mero, ki je vsota 6-mesečnega Euribor-ja in 
fiksnega pribitka v višini 2,75 % letno, obresti pa teče-
jo od črpanja kredita dalje, z odplačilom kredita v 360 
zaporednih mesečnih obveznostih, od katerih zadnja 
zapade v plačilo dne 31. 1. 2045.

SV 56/15 Ob-1169/15

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa notarja Vojka Pintarja, opr. št. SV 56/15 z dne 26. 1. 
2015, je nepremičnina 2-sobno stanovanje z dvema 
kabinetoma (s pogodbeno oznako št. 13), v pritličju 
stanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva ulica 12, 
Kranj, z ident. št. dela stavbe 2122-673-1, ki stoji na 
parc. št. 157/1, k.o. 2122 – Huje, last zastaviteljev Željka 
Stankića, Kriška ulica 26, Kranj in Vesne Kondić, Kebe-
tova ulica 1, Kranj, vsakega do ½, na temelju notarskega 
zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 1306/14 notarja 
Vojka Pintarja z dne 17. 12. 2014, zastavljeno v korist 
upnice Nove Ljub ljanske banke d.d., Ljub ljana, Trg repu-
blike 2, Ljub ljana, mat. št. 5860571000, za zavarovanje 
denarne terjatve v višini 34.000,00 EUR, s spremenljivo 
obrestno mero, ki je vsota 6-mesečnega Euribor-ja in 
fiksnega pribitka v višini 2,75 % letno, obresti pa teče-
jo od črpanja kredita dalje, z odplačilom kredita v 360 
zaporednih mesečnih obveznostih, od katerih zadnja 
zapade v plačilo dne 31. 1. 2045.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

0814 VL 55632/2014 Os-1020/15

Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča 
v Ljub ljani, opr. št. VL 55632/2014 z dne 28. 4. 2014, je 
bil dne 19. 9. 2014 opravljen v korist upnika Javno pod-
jetje Energetika Ljub ljana d.o.o., rubež nepremičnine, 
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 5 
v 10. nadstropju stanovanjske stavbe na Brilejevi ulici 1, 
Ljub ljana, površine 60,54 m2, last dolžnika Puri Gopal, 
Brilejeva ulica 1, Ljub ljana.

Okrajno sodišče v Ljub ljani  
dne 5. 1. 2015

VL 212340/2013 Os-2057/14

Na podlagi sklepa o izvršbi VL 212340/2013 z dne 
30. 12. 2013 Okrajnega sodišča v Ljub ljani, je izvršitelj 
Jože Žel dne 12. 3. 2014 v korist upnika Stanovanjska za-
druga Smreka z.o.o., Streliška cesta 16A, Maribor, zaradi 
izterjave 414,17 EUR s pripadki, zarubil nepremičnino 
v lasti dolžnika Gregorja Kelca, Betnavska cesta 18, Ma-
ribor, in sicer stanovanje št. 18, v skupni izmeri 51,23 m2, 
v II. nadstropju v stavbi št. 1338, na parc. št. 1178/1, k.o. 
659 – Tabor, na naslovu Betnavska cesta 18, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2014

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

I 138/2014 Os-3937/14

Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni zadevi 
upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad 
RS, Dunajska cesta 21, Ljub ljana – dostava, zoper dol-
žnika Emina Troha, Ljub ljanska cesta 91, Domžale, ki 
ga zastopa zak. zast. Tanja Glušič – odvetnica, Cesta 
talcev 5, Domžale, zaradi izterjave 2.595,94 EUR s pri-
padki, dne 11. 11. 2014 sklenilo:

dolžnici Emini Troha, nekdaj stanujoči na naslovu 
Ljub ljanska cesta 91, Domžale, sedaj neznanega prebi-
vališča, se v tem postopku postavi začasna zastopnica, 
odvetnica Tanja Glušič, Cesta talcev 5, Domžale, ki bo 
v tem postopku zastopala dolžnico, vse dokler dolžnica 
ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem ozi-
roma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči 
sodišču, da je dolžnici postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 11. 11. 2014

I 68/2014 Os-4203/14

Okrajno sodišče v Kamniku je po okrajni sodnici 
Heleni Mejač v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, 
preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Du-
najska cesta 21, Ljub ljana, zoper dolžnico Sanelo Jur-

gec, Erjavčeva ulica 18, Koper – Capodistria – dostava, 
zaradi izterjave 2.848,32 EUR s pp, sklenilo:

dolžnici Saneli Jurgec, Erjavčeva ulica 18, Koper, 
se postavi začasni zastopnik, odvetnica Polona Rizman, 
Glavni trg 12, Kamnik.

Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je po-
stavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. 
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva 
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov po-
oblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler 
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 12. 2014

In 37/2013 Os-1018/15

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.o.o. 
R 2003/2029 ČEK, Miklošičeva 19, Ljub ljana – dosta-
va, zoper dolžnico Alenko Bavdež, Velike Češnjice 38, 
Šentvid pri Stični, zaradi izterjave 589,69 EUR sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžnici Alenki Bavdež, 
Velike Češnjice 38, Šentvid pri Stični, se imenuje odve-
tnik Blaž Guna, Podvine 36, Zagorje ob Savi.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 5. 1. 2015

In 220/2013 Os-1050/15

Okrajno sodišče v Litiji je po sodnici Janji Kovač 
v izvršilni zadevi upnice Brede Omeragič, Velike Če-
šnjice 33, Šentvid pri Stični, ki jo zastopa odvetnik Ja-
nez Šurk, Hacquetova 8/I, Ljub ljana, zoper dolžnika 
Alenko Bavdež, Velike Češnjice 38, Šentvid pri Stični; 
Ivana Deželan, Boršt pri Dvoru 92, Dvor, zaradi izterjave 
12.707,00 EUR sklenilo:

Za začasnega zastopnika dolžnici Alenki Bavdež, 
Velike Češnjice 38, Šentvid pri Stični, se imenuje odve-
tnik Blaž Guna, Podvine 36, Zagorje ob Savi.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 9. 1. 2015

II D 1564/92 Os-4204/14

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
Karin Sbrizaj v zapuščinski zadevi po pokojnem Pavlu 
Mrzlikarju, rojenem 18. 1. 1944, umrlem 8. 10. 1992, 
nazadnje stanujočem na naslovu Ljubgojna 3, Horjul, 
dne 11. 9. 2014 sklenilo, da se Antoniji Keržič v skladu 
s 5. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravd-
nem postopku (ZPP), v zvezi s 163. členom Zakona 
o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika – od-
vetnika Matjaža Nanuta iz Ljub ljane.

Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano ose-
bo zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler 
le-ta ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, 
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne 
sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 4. 12. 2014

Objave sodišč
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VL 149669/2014 Os-1055/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Univerzi-
tetni klinični center Ljub ljana, Zaloška cesta 2, Ljub ljana, 
proti dolžnici Nevenki Cek, Beblerjev trg 6, Ljub ljana – 
dostava, ki jo zastopa začasna zastopnica odvetnica 
Tamara Pavlin, Slovenska cesta 27, Ljub ljana – dostava, 
zaradi izterjave 3.292,81 EUR, sklenilo:

dolžnici Nevenki Cek, Beblerjev trg 6, Ljub ljana, se 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ, postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tamara 
Pavlin, Slovenska cesta 27, 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 29. 12. 2014

I P 752/2014 Os-1066/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po sodniku Matjažu 
Voglarju v pravdni zadevi tožeče stranke: Ivan Baloh, 
Šemnik 41, Zagorje ob Savi, ki jo zastopa Milena Luk-
mar, odvetnica iz Zagorja ob Savi, proti toženi stranki 
Rajki Burgar, Celovška cesta 150, Ljub ljana, zaradi pla-
čila 6.851,06 EUR, dne 8. 1. 2015 sklenilo:

Toženi stranki Rajki Burgar, neznanega prebiva-
lišča, se postavlja začasni zastopnik, odvetnik Zoran 
Stankić, Čufarjeva ulica 1, Ljub ljana, ki bo zastopal to-
ženo stranko v tem postopku.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 1. 2015

VL 61231/2014 Os-1067/15

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika SPL 
d.d., Frankopanska ulica 18/A, Ljub ljana, ki ga zastopa 
zak. zast. Franc Props, po Alma Pašanović, Franko-
panska 18/A, Ljub ljana, proti dolžniku: Vanja Vreg, Stari 
trg 9, Ljub ljana, ki ga zastopa Klavdija Perger, odv., Tr-
žaška cesta 216A, Ljub ljana – dostava, zaradi izterjave 
2.107,77 EUR, sklenilo:

dolžniku Vanja Vreg, Stari trg 9, Ljub ljana, se na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Za-
kona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni 
zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Klavdija 
Perger.

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 9. 1. 2015

II P 706/2014 Os-1049/15

Okrajno sodišče v Mariboru je dne 10. 12. 2014 na 
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku (ZPP), v pravdni zadevi tožeče 

stranke: Silvo Zorec, Koroška cesta 53d, Maribor, ki jo 
zastopa Odvetniška pisarna Zečević d.o.o. iz Maribora, 
zoper toženo stranko: Mario Varga, Cvetlična ulica 8, 
Ruše, zaradi plačila 1.000,00 EUR s pripadki, toženi 
stranki postavilo začasno zastopnico odvetnico Mihaelo 
Klačinski, Partizanska cesta 32, Maribor.

Začasna zastopnica bo v zgoraj navedenem pravd-
nem postopku zastopala toženo stranko vse do takrat, 
dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec na-
stopil pred sodiščem oziroma dokler ne bo organ, pristo-
jen za socialne zadeve, sporočil, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 2015

Oklici dedičem

D 404/2014 Os-1057/15

Zapuščinska zadeva po pokojnem Ivanu Oleniku, 
pok. Andreja, roj. 16. 12. 1868, neznanega prebivališča, 
ki je umrl dne 2. 1. 1902.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Ura-
dnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 1. 2015

II D 595/2014 Os-1115/15

V zapuščinski zadevi, opr. št. II D 595/2014, po 
pokojni Martini Jeriha, rojeni 12. 11. 1929, umrli 29. 1. 
2014, nazadnje stanujoči na naslovu Litijska cesta 303, 
Ljub ljana, državljanki Republike Slovenije, je naslovno 
sodišče odredilo izdajo oklica.

Zapustnica je pred smrtjo dne 2. 1. 2014 napravila 
lastnoročno oporoko, s katero je za dediča vsega svo-
jega imetja določila zakonca Mileno Maučec in Franca 
Maučec.

Zapustnica je bila ob smrti samska. Imela ni ne 
otrok ne posvojencev. Ob smrti ni zapustila zakonitih 
dedičev drugega dednega reda. Starši so pokojni, rav-
no tako brat Dominik, sestra Ivana in brat Viktor Marjan, 
nobeden od njih ni zapustil potomcev.

Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe 
bi prišle v poštev kot dediči iz tretjega dednega reda, 
na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) po-
ziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču 
v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski 
in na spletni strani sodišča. 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 20. 1. 2015

II D 840/2014 Os-4206/14

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim 
sodiščem v Mariboru, po dne 4. 5. 2014 umrlem Borisu 
Galle, sinu Alojza Seuffert Galle, rojenem 3. 10. 1934, 
upokojencu, drž. RS, samskem, nazadnje stan. Koroška 
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cesta 25, Maribor, pridejo v poštev kot dedič po zapu-
stniku dediči II. oziroma III. dednega reda, neznanih 
imen in naslovov.

Sodišče zato poziva dediče II. oziroma III. dedne-
ga reda, neznanih imen in naslovov ter vse, ki mislijo, 
da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču 
v enem letu ob objave oklica, skladno z 206. členom 
Zakona o dedovanju pod opr. št. II D 840/2014.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 12. 2014

D 581/2014 Os-3999/14

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po pok. Kamušič Mariji, roj. Toroš (tudi Camusicig 
Maria), roj. 6. 12. 1887, z zadnjim stalnim prebivališčem 
Viale 20. settembre 65, Gorizia, Italija, ki je umrla dne 
19. 11. 1971.

Zapustničini zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-

nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine 
v tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukaj-
šnjemu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo 
sodišče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini 
na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skla-
du z določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 3. 11. 2014

Oklici pogrešanih

IV N 18/2014 Os-4319/14

Okrajno sodišče v Brežicah na predlog predlagate-
lja Bogomirja Teršeliča, stan. Gornji Lenart 31, p. Bre-
žice, vodi nepravdni postopek razglasitve pogrešanega 
Jožefa Reberšaka, roj. 30. 3. 1920 v Brežicah, z zadnjim 

znanim bivališčem na naslovu Zverinjak 44 (sedaj Gornji 
Lenart 19), p. Brežice, za mrtvega.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega, da to sporočijo sodišču v treh mese-
cih od objave tega oklica, sicer bo sodišče, po preteku 
tega roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Brežicah  
dne 31. 12. 2014

N 1/2015 Os-1063/15

Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na predlog predla-
gateljice Marije Horvat, Renkovci 145, v teku postopek 
za razglasitev za mrtvo pogrešano Marijo Litrop, rojeno 
10. 8. 1914 v Renkovcih, očetu Francu in materi Klari 
Litrop, neznanega bivališča v Franciji.

Pogrešano se poziva, da se oglasi. Vsi drugi, ki kaj 
vedo o njenem življenju, naj to javijo Okrajnemu sodišču 
v Lendavi v roku 3 mesecev po objavi tega oklica, sicer 
bo sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo 
za mrtvo.

Okrajno sodišče v Lendavi
dne 13. 1. 2015

I N 63/2014 Os-1026/15

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predla-
gatelja Matjaža Mozetič, Miren 104, Miren, postopek 
o razglasitvi za mrtvega, in sicer Pahor Domenika, pok. 
Mihaela, roj. 1. 8. 1874, iz Rupe, Italija, ki ga zastopa 
skrbnik za posebni primer, in sicer Center za socialno 
delo Nova Gorica po pooblaščencu.

O pogrešanem razen izpiskov iz zemljiške knjige, 
da je bila pogrešana oseba živa, ne obstaja noben drug 
podatek.

Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in 
smrti pogrešanega Pahor Domenika naj javijo tukajšnje-
mu sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, 
sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega raz-
glasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Novi Gorici  
dne 5. 1. 2015
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Zavarovalne police preklicujejo

Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljub-
ljanska cesta 3a, Koper, obrazce stroge evidence: tip 
dokumenta: 06-ŽIV-11/13, št. dokumenta: 76100002509, 
ime in priimek pooblaščenca: Žokalj Janez, šifra: 5780, 
PE: Ljub ljana; tip dokumenta: 08-SVI-02/07, št. doku-
menta: 00000075481, tip dokumenta: 06-ŽIV-13/13, št. 
dokumenta: 76600011841, ime in priimek pooblaščenca: 
Fidel Samo, šifra: 0227, PE: Postojna; tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2008797, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2112444, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2125721, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2221527, tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2273772, ime in prii-
mek pooblaščenca: Curk Marjan, šifra: 4073, PE: Nova 
Gorica; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 
2690928, ime in priimek pooblaščenca: Štamulak Anja, 
šifra: 5361, PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2432604, tip dokumenta: 08-AZK-01/07, 
št. dokumenta: 2432605, ime in priimek pooblaščenca: 
Barut Nataša, šifra: 2703, PE: Koper; tip dokumenta: 
08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2630867, ime in priimek 
pooblaščenca: Stopar Erika, šifra: 5657, PE: Koper; tip 
dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumenta: 2630306, 
ime in priimek pooblaščenca: Keblič Anita, šifra: 4473, 
PE: Koper; tip dokumenta: 08-AZK-01/07, št. dokumen-
ta: 2689547, ime in priimek pooblaščenca: Petkovič Su-
zana, šifra: 4801, PE: Novo Mesto. Ob-1174/15

Bitenc Uroš, Virje 3b, Tržič, zavarovalno polico, 
št. 50500116871, izdala zavarovalnica KD Življenje. 
gnh-334939

Spričevala preklicujejo

Milosavljević Jan, Koblarji 36, Stara Cerkev, indeks, 
št. 71060264, izdala Biotehniška fakulteta. gnr-334929

Verhovnik Aleš, Kočna 17, Blejska Dobrava, spriče-
valo 8. razreda OŠ Primoža Trubarja Laško, izdano leta 
2000. gnd-334918

Drugo preklicujejo

Berto Camlek d.o.o., Podkraj pri Velenju 46B, Vele-
nje, licenco št. GE005621/06468/011 za vozilo Renault 
Magnum, reg. št. CE RK-395. gnm-334934

Delta Matjaž Knez s.p., Olešče 55, Laško, licenco 
za opravljanje prevozov v cestnem prometu za tovorno 
vozilo Mercedes Benz 814, št. WDB67401315807284, 
reg. št. CE R6 266. gnv-334925

Preklici

Dermastja Genao Matej, Hubadova ulica 20, 
Ljub ljana, NPK certifikat varnostnik, št. C799/2007, 
izdala Zbornica za razvoj zasebnega varovanja. 
gnk-334936

Leskovšek Andrej, Sela 1, Podčetrtek, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500030735000, izdajatelj 
Cetis Celje, d.d. gnb-334920

Ljubomir Vignjević s.p., Bevkova ulica 10, Žalec, 
potrdilo za voznika Marković Nenad, št. 05000233, iz-
dano leta 2012, veljavno od 1. 2. 2012 do 31. 7. 2012, 
izdala OZS. gnc-334919

Menart Jure, Golo Brdo 52, Medvode, študentsko 
izkaznico, št. 63000217, izdala Fakulteta za računalni-
štvo in informatiko, Univerza v Ljub ljani. gnq-334930

Nišavić Mikosav, Dolenjska 45D, Ljub ljana, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500012584001, izdaja-
telj Cetis Celje, d.d. gnw-334924

Novak Rudolf, Koroška cesta 15/b, Šoštanj, digital-
no tahografsko kartico, št. 1070500006217010, izdaja-
telj Cetis Celje, d.d. gnu-334926

Petrol d.d., Ljub ljana, Dunajska cesta 50, Ljub-
ljana, štampiljko pravokotne oblike, z vsebino: PETROL 
292/a, Petrol d.d., Ljub ljana, 1527 Ljub ljana, Dunajska 
cesta 50. gno-334932

Prinčič Teodora, Kozana 14, Dobrovo v Brdih, štu-
dentsko izkaznico, št. 98083038, izdala Pedagoška fa-
kulteta Koper. gnp-334931

SATU d.o.o., Jenkova ulica 24, Celje, licenco št. 
GE 006300/06711/001, reg. št. LJ HB-391, izdala OZS. 
gnd-334922

Schouten Transport d.o.o., Jenkova ulica 24, Celje, 
licenco, št. GE 007194/07105/001, reg. št. LJ/633-CG, 
izdala GZS. gne-334921

Stanonik Jerneja, Lovsko Brdo 2, Poljane nad Ško-
fjo Loko, študentsko izkaznico, št. 01009263, izdala 
Pedagoška fakulteta. gnj-334937

Svetlin Simon, Brezje pri Grosupljem 98, Grosuplje, 
študentsko izkaznico, št. 09051282, izdala Fakulteta za 
pomorstvo in promet. gni-334938

Taksi Rondo d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljub ljana, 
taksi tabla, št. licence 0004633/05856/778/003, izdala 
Gospodarska zbornica Slovenije. gnt-334927

Teamšped d.o.o., Celovška cesta 228, Ljub ljana, li-
cenco, št. GE 006699/06254, izdala Gospodarska zbor-
nica Slovenije. gns-334928

Vršič Marko, Slavšina 21, Vitomarci, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500022868001, izdajatelj Cetis 
Celje, d.d. gnc-334923

ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljub ljana, štampiljko okrogle 
oblike s premerom 27 mm, z besedilom ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNI CENTER Slovenske akademije znano-
sti in umetnosti 92, Novi trg 2, 1000 Ljub ljana, na sredini 
z znakom božičnega rojstva. gnl-334935

Zuza Roman, Na hribih 28, Tolmin, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500035575000, izdajatelj Cetis 
Celje d.d. gnn-334933
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