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Javni razpisi

 Ob-1847/16

Sprememba javnega razpisa
za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«  

Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja  
raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6)«
V »Javnem razpisu za RRI v verigah in mrežah 

vrednosti – Sklop 1: Spodbujanje izvajanja raziskoval-
ni-razvojnih programov (TRL3-6)«, objavljenem v Ura-
dnem listu RS, št. 6 z dne 29. 1. 2016 (Ob-1210/16) in 
na podlagi spremembe odločitve Službe Vlade Repu-
blike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
v vlogi organa upravljanja, o podpori za javni razpis, 
št. 3032-7/2016/15, z dne 30. 3. 2016, se v točki 24. 
Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev 
za prvim odstavkom doda odstavek: »Kot pravočasne 
bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku 
– ne glede na način dostave – prispele v vložišče mi-
nistrstva.«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 Ob-1839/16

Sprememba javnega razpisa
BSC, d.o.o., Kranj objavlja spremembe Javnega 

razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja 
podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Gorenj-
ski regiji, objavljenega dne 9. 10. 2015 v Uradnem listu 
RS, št. 76/15:

– V poglavju 2 Pravna podlaga za izvedbo javnega 
razpisa se črta besedilo »Proračuna Republike Slovenije 
za leto 2015 (DP2015, Uradni list RS, št. 102/13 s spre-
membami), Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list 
RS, št. 101/13 in 9/14 – ZRTVS-1A)«.

– Prvi odstavek poglavja 3 Predmet javnega razpi-
sa se spremeni tako, da se glasi: »Predmet tega razpi-
sa je dodeljevanje garancij regijske garancijske sheme 
v Gorenjski regiji (v nadaljevanju RGS Gorenjska) za 
bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje s sodelujočimi 
bankami, ki so opredeljene v prilogi razpisne doku-
mentacije-Kreditni pogoji sodelujočih bank RGS Gorenj-
ska.«. Črta se tabela s seznamom bank.

– Tretja alineja prvega odstavka v poglavju 5 Fi-
nančni pogoji, točki 5.1 Splošni finančni pogoji se spre-
meni tako, da se glasi: »– doba vračanja kredita je do 
8 let, v nobenem primeru pa ne sme preseči 16. 5. 
2025.«.

Javni razpis s spremembami in razpisna dokumen-
tacija sta na voljo na spletni strani izvajalca Regijske 

garancijske sheme za Gorenjsko regijo, BSC, d.o.o., 
Kranj: www.bsc-kranj.si.

BSC, d.o.o., Kranj

Št. 8020-5/2016-2 Ob-1816/16

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: 
Sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridoblje-
nih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 
60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01 in 47/02), 10. člena 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvo-
ja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju: 
ZSRR–2), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih ob-
močjih (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12 in 24/15), Uredbe 
o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ura-
dni list RS, št. 16/13 in 78/15), Uredbe o metodologiji 
za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 103/15, 
v nadaljevanju: UMZDRO), Pravilnika o razvrstitvi ra-
zvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 
2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi ne-
katerih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 
ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z upo-
rabo členov 107 in 108, Pogodbe o delovanju Evropske 
unije (Uradni list EU L, št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1 – 
v nadaljevanju: Kmetijska uredba za skupinske izjeme), 
Splošnih pogojev poslovanja Sklada z dne 19. 3. 2015 (v 
nadaljevanju: Splošni pogoji), Pravilnika o dodeljevanju 
spodbud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spremembami in 
dopolnitvami ter Poslovnega in finančnega načrta Skla-
da za leti 2016 in 2017 (postavke za leto 2016) objavlja

javni razpis
za dodeljevanje posojil kmetijskim  
in gozdarskim projektom – A 2016

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

dnih posojil Sklada projektom na področju kmetijstva, 
gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike 
Slovenije, in sicer za naslednje namene:

– A1 – projekti primarne pridelave v kmetijstvu, 
vključno z namakalnimi sistemi,

– A2 – projekti kmetijske predelave in trženja,
– A3 – projekti na področju gozdarstva (gozdarska 

tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdar-
skih pro izvodov).

2. Namen razpisa je spodbujanje začetnih projek-
tov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno 
z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in 
trženja ter gozdarstva.
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3. Cilj razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, 
gozdarstva in razvoja podeželja z vidika izboljševanja 
zaposlitvenih možnosti na podeželju, zmanjšanja pro-
izvodnih stroškov, ohranjanja in izboljšanja naravnega 
okolja ter standardov za dobro počutje živali.

4. Skupna višina razpisanih posojil za vse namene 
je 1.000.000,00 EUR.

5. Razpisana ugodna posojila bo Sklad dodeljeval 
v dveh sklopih:

Sklop 1 po pravilih državnih pomoči Obrestna mera:
3-mes. Euribor + pribitek od 0,5 % do 1,0 % letno. 

Sklop 1 nudi posojila z obrestno mero, ki je nižja od veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči 
(v nadaljevanju: ROM) in zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z ve-
ljavnimi pravili na tem področju. Na Sklop 1 se lahko prijavijo vlagatelji s projekti za namen A1 ter A2 za stroške po 
Sklopu 1 v skladu z 21. točko 4.2 podpoglavja tega razpisa, ki pri prijavljenem projektu še niso dosegli najvišje stopnje 
intenzivnosti državne pomoči, lahko pa iz virov Sklada pri projektu še prejmejo dodatna sredstva (v obliki posojila), 
a le do višine, s katero ne bodo presegli najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti državne pomoči. Posojila za Sklop 
1 se dodelujejo po shemi državnih pomoči za kmetijske skupinske izjeme, št. priglasitve: K-BE003-5940117-2015 
z dne 16. 4. 2015 (v nadaljevanju: shema državnih pomoči).

Sklop 2 izven pravilih državnih pomoči Obrestna mera:
ROM + pribitek od 0,1 % do 0,5 % letno.

Sklop 2 nudi posojila z obrestno mero, ki je višja od veljavne ROM in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za 
izračun državne pomoči, vendar je ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2 se lahko prijavijo vlagatelji 
s projekti za namen A1 in A3 za stroške po Sklopu 2 v skladu z 21. točko 4.2 podpoglavja tega razpisa oziroma tudi 
tisti vlagatelji, ki so za prijavljeni projekt že prejeli sredstva, oziroma so v fazi pridobivanja le-teh iz virov Evropske 
unije in/ali javna sredstva Republike Slovenije ter so že dosegli najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državne pomo-
či. Posojila po Sklopu 2 lahko predstavljajo finančni vir za zapiranje finančne konstrukcije, tudi nad najvišjo stopnjo 
intenzivnosti državne pomoči. 

6. Za opredelitev velikosti projektov, ki se prijavljajo 
na ta javni razpis, se v javnem razpisu za določitev vrste 
zahtevane investicijske dokumentacije pri posameznih 
projektih uporablja naslednja razvrstitev:

– manjši projekti z upravičeno vrednostjo investicije 
do vključno 50.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen),

– večji projekti z upravičeno vrednostjo investicije 
nad 50.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen).

2 Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vse-

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

nega razpisa.
– Prijavni obrazec A, ki se izpolnjen, skupaj z zahte-

vanimi prilogami po javnem razpisu, posreduje na Sklad.
– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje po-

drobnejša merila za ocenjevanje ter vzorce dokumen-
tacije, in sicer:

– vzorec opisa projekta (za manjše projekte),
– vzorec posojilne pogodbe, ki ga je potrebno pa-

rafiranega s strani odgovorne osebe priložiti ob prijavi,
– vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elek-

tronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju po-
sojila in je dosegljiv na spletni strani Sklada http://www.
regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, skupaj z navodili za 
črpanje posojil,

– vzorec poročil o projektu, ki jih je potrebno po 
zaključku projekta ter za čas spremljanja projekta po-
sredovati na Sklad in bodo po zaprtju javnega razpisa 
dosegljivi na spletni strani Sklada http://www.regionalni-
sklad.si/razpisi/obrazci,

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

stopna na spletni strani Sklada http://www.regionalni-
sklad.si/kmetijstvo, prav tako se ju lahko v času od obja-
ve do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu 
Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure.

3. Zainteresirani lahko informacije o razpisu prido-
bijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, 
na tel. 01/836-19-53.

3 Rok in način prijave
1. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih 

sredstev, a najkasneje do 15. 11. 2016.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regional-

no razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od 3. 5. 2016 dalje, 

priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, 
pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge 
na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 
14. ure.

– Vlagatelj mora vlogo po posameznem namenu 
oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo 
opremljeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga A, kme-
tijstvo/gozdarstvo«, iz katere mora biti jasno razviden 
naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) 
oddaje vloge, označen ali s strani pošte, kolikor se vloga 
odda priporočeno po pošti, ali s strani tajništva Sklada, 
kolikor je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.

4 Razpisni pogoji
4.1 Vlagatelji
1. Vlagatelji so lahko kmetijska gospodarstva, kot 

so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) 
in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki 
jo vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo. Kmetijska 
gospodarstva so lahko organizirana kot pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni prav-
na oseba ali samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet 
in izvajajo projekt ter opravljajo dejavnost s področja 
kmetijstva oziroma gozdarstva na območju Republike 
Slovenije.

2. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med 
mikro, mala ali srednje velika podjetja.
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3. Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporablja-
jo določbe iz Priloge I Kmetijske uredbe za skupinske 
izjeme (v nadaljevanju: Priloga I). Vlagatelji morajo ob 
določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede 
na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) 
ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov glede 
na določila Priloge I.

Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so 
povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upošte-
vanjem določil Priloge I.

4. Dejavnost projekta:

Namen Investicijsko področje projektov Predpis, ki določa investicijsko področje projektov
A1 pridelava kmetijskih pro izvodov Priloga I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti (v 

nadaljevanju: Priloga I Pogodbe EU) 
A2 predelava in trženje kmetijskih pro-

izvodov oziroma dopolnilne dejavnosti 
s področja predelave in trženja 
kmetijskih pro izvodov

Priloga I Pogodbe EU Kolikor gre za dopolnilno dejavnost pri 
namenu A2 ali A3, morajo vlagatelji 
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno 
zakonodajo in Uredbo o dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji (Uradni list RS, 
št. 57/15) ter dejavnost opravljati v okviru 
dopolnilne dejavnosti še vsaj 3 leta po 
zaključenem projektu.

A3 naložbe v gozdarske tehnologije za 
razvoj, modernizacijo in prilagajanje 
gozdarskega sektorja ter predelava, 
mobilizacija in trženje gozdarskih pro-
izvodov

4.2 pogoji prijave
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za posojilo 

na predpisanem obrazcu A s pripadajočimi prilogami, 
navedenimi na koncu prijavnega obrazca.

2. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, od-
dana v rokih in na predpisan način, ki vsebuje vso 
zahtevano dokumentacijo, t.j. pravilno izpolnjen prijavni 
obrazec s prilogami.

3. Vloga mora vsebovati najmanj naslednje po-
datke:

– ime in velikost vlagatelja
– opis projekta, vključno z datumom začetka in da-

tumom dokončanja,
– lokacijo projekta,
– seznam ter opredelitev vrste in višine upravičenih 

ter neupravičenih stroškov projekta,
– vse predvidene vrste in višine pomoči (instrumen-

ti) pri projektu, vključno s posojilom Sklada.
4. Dokumentacija in priloge se morajo glasiti na 

vlagatelja in na prijavljeni projekt.
5. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, 

finančni zahtevek pa izražen v EUR.
6. Vlagatelju je lahko po posameznem namenu po 

javnem razpisu odobren največ en projekt.
7. Vlagatelj mora zagotoviti razliko sredstev med 

dodeljenim posojilom in dejansko investicijsko vredno-
stjo projekta, v katera niso vključena javna sredstva.

8. Vlagatelj oziroma odgovorna oseba vlagatelja 
mora podati po razpisu zahtevane izjave in razkriti zah-
tevane podatke, tako da jih je mogoče preveriti.

9. Sklad lahko vlagatelja pozove na osebno pred-
stavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.

10. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj 
dolžan predložiti krajši prevod predloženih dokazil, ki 
jih s podpisom potrdi odgovorna oseba vlagatelja. Iz 
dokazil mora biti razviden predmet nakupa, vrednost 
z in brez DDV.

11. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, 
ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti 
vlagatelj za opravljanje dejavnosti sklenjeno dolgoročno 
najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega 
vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta.

12. Vlagatelj mora biti registriran oziroma mora 
imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta in 
dejavnost, ki je predmet projekta ter (odvisno od narave 
del) po zaključku projekta pridobiti uporabno dovolje-
nje, kolikor se za projekt izda uporabno oziroma drugo 
dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri izvajanju rednih 
pregledov.

13. Prijavljeni projekt mora predstavljati zaključeno 
celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet 
projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega pro-
jekta.

14. Vlagatelj mora s projektom najpozneje 2 leti po 
njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju 
kmetijstva oziroma gozdarstva in prispevati k izpolnje-
vanju vsaj enega od spodaj opredeljenih ciljev, ki ga 
opredeli v prijavnem obrazcu in v investicijski dokumen-
taciji, in sicer:

a) Pri namenu A1:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kme-

tijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov 
pro izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro-
izvodnje;

– izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer 
ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba 
presega veljavne standarde Unije;

– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, pove-
zane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetij-
stva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, koma-
sacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem 
z energijo in vodo;

– doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev, 
vključno s stanjem ohranjenosti biotske raznovrstnosti 
vrst in habitatov ter povečevanjem javne uporabnosti 
območja Natura 2000 ali drugih sistemov visoke narav-
ne vrednosti, opredeljenih v nacionalnih ali regionalnih 
programih razvoja podeželja držav članic, če so naložbe 
nepro izvodne;

– obnova pro izvodnega potenciala, prizadetega za-
radi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je 
mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in 
škodljivih organizmov na rastlinah, ter preprečevanje 
škode zaradi navedenih dogodkov.
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b) Pri namenih A2 in A3:
– zmanjšati pro izvodne stroške;
– izboljšati pro izvodnjo;
– izboljšati kakovost.
V primeru, da projekt ne izkazuje navedenih ciljev 

glede na posamezni namen, je vlagatelj dolžan Skla-
du predložiti pisne obrazložitve odstopanj.

15. Iz predložene prijavne dokumentacije mora biti 
razvidno, da za projekt obstaja trg in zmožnost proda-
je predvidenih izdelkov.

16. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati po-
zitivne učinke na vlagateljevo poslovanje.

17. Pri Sklopu 2 se lahko projekt prične od vključno 
1. 1. 2016 naprej, pri Sklopu 1 pa projekt ne sme biti 
začet pred datumom oddaje vloge na razpis. Kolikor je 
bil projekt pred tem že začet, le ta ni več upravičen do 
posojila. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenu-
tek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek 
dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek izvajanja del 
pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investi-
cije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo 
opreme ali vsako drugo zavezo (npr. sklenitev pogodbe, 
plačilo avansa, plačilo are, itd.), zaradi katere investicije 
ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom 
gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup 
zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predho-
dnih študij izvedljivosti. Kolikor je bil projekt pred tem že 
začet, ne bo več upravičen do posojila.

18. Financirani upravičeni stroški projekta se mo-
rajo:

– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih od nepove-
zanih oseb (tretja oseba ne sme biti 25 % in več kapital-
sko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasoval-
ne pravice morajo biti manjše od 25 %). Nakup investicij-
skih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup 
med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda 
ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med 
lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo 
ali med povezanimi družbami po Kmetijski uredbi za 
skupinske izjeme. Omejitve zaradi sorodstvenih pove-
zav se upoštevajo tudi med prodajalcem in vlagateljem, 
katerih lastniki so v sorodstvenem razmerju in imajo več 
kot 25 % lastništvo v pravnih osebah,

– ohraniti v statistični regiji in v lasti vlagatelja vsaj 
3 leta po zaključku projekta,

– v primeru nematerialnih projektov uporabljati iz-
ključno v KG, ki je prejelo posojilo, in morajo ostati v KG 
vsaj 3 leta v funkciji in na lokaciji projekta.

19. V primeru, da je vlagatelj pravna oseba ali s.p., 
je potrebno osnovna sredstva vključiti v aktivo podjetja 
ter jih obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amorti-
zirajo.

20. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinancira-
nja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka, pod 
pogojem, da podjetje nabavi druga osnovna sredstva, 
ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen 
ter pod pogojem, da se ohrani dejavnost na določenem 
območju za obdobje 3 let. Vlagatelj mora za to predho-
dno pridobiti soglasje Sklada.

21. Upravičeni stroški: 

Sklop 1 – vsebuje državno pomoč Sklop 2 – ne vsebuje državne pomoči
Potrebno priložiti:
neobvezujoče predračune, predpogodbe oziroma 
ponudbe, izdane po 1. 1. 2016 za celoten prijavljen 
projekt.

Potrebno priložiti:
račune, pogodbe, predračune, predpogodbe oziroma 
ponudbe, izdane po 1. 1. 2016 za celoten prijavljen 
projekt.

namena A1 in A2 namen A1
a) stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin, 
pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne 
presega 10 % skupnih upravičenih stroškov;

a) vsi stroški, ki so navedeni pod Sklop 1 v tej tabeli;
b) stroški samostojnega nakupa nepremičnin (kmetij in 
zemljišč – kmetijskih in gozdnih);

b) nakup nove ali rabljene mehanizacije oziroma strojev 
in opreme (z vključujočo računalniško programsko 
opremo).

c) stroški nakupa živali ter enoletnih rastlin;
d) naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire

energije za potrebe kmetijskih gospodarstev;
e) stroški izgradnje oziroma obnove namakalne 
infrastrukture ter namakalna oprema, nova ali rabljena, 
oziroma stroji za namakalne sisteme.
namen A3
a) stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin, 
pri čemer so zemljišča upravičena le v obsegu, ki ne 
presega 10 % skupnih upravičenih stroškov;
b) nakup novih ali rabljenih strojev oziroma 
mehanizacije in opreme za delo v gozdu (z vključujočo 
računalniško programsko opremo).

Rabljeni stroji oziroma mehanizacija in/ali oprema morajo biti pro izvedeni po 1. 1. 2011.
Nakup rabljenih strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme ne sme biti predhodno sofinanciran s strani drugih 
javnih virov (Republike Slovenije, EU, lokalne skupnosti) oziroma višina državne pomoči ne sme presegati 
najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoči.
V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma mehanizacije in/ali opreme je potrebno preveriti in navesti ter pridobiti 
podatke s strani prodajalca o že prejetih državnih pomočeh. 
Nepremičnine morajo biti ob nakupu proste hipotekarnih bremen.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 24 / 1. 4. 2016 / Stran 735 

22. Neupravičeni stroški za vse namene (A1, A2 
in A3) so:

– davki, dajatve, razne takse in režijski stroški;
– stroški zavarovanja;
– refinanciranje obresti in nadomeščanje starih po-

sojil in zakupov;
– obratna sredstva;
– stroški nadzora;
– stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že 

pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna dr-
žavna pomoč presegla dovoljeni delež projekta).

23. Pri posameznem namenu je potrebno upošte-
vati še dodatne pogoje:

– Pri namenu A1 je naložba lahko povezana s pro-
izvodnjo biogoriv ali energije iz obnovljivih virov na ravni 
kmetije, če taka pro izvodnja ne presega povprečne le-
tne porabe goriv ali energije na zadevni kmetiji, za kar 
mora vlagatelj v primeru takšne vrste naložbe upoštevati 
še dodatna pravila, v skladu s 30. členom Pravilnika 
Sklada.

– Pri vseh namenih mora biti naložba v skladu 
z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi Republike 
Slovenije s področja varstva okolja. Pomoč za naložbe, 
v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov 
na okolje na podlagi Direktive 2011/92/EU, je pogojena 
s tem, da sta bila še pred datumom dodelitve individu-
alne pomoči opravljeni navedena presoja in pridobljeno 
soglasje za izvedbo zadevnega naložbenega projekta.

– Pri namenu A2 se pomoč ne dodeli za naložbe 
za skladnost z veljavnimi standardi Unije. Pomoč se 
ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omeji-
tev, določenih v Uredbi (EU) št. 1308/2013, tudi kadar 
se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo 
Unije, določeno v navedeni uredbi.

– Pri namenu A3 v zvezi z uporabo lesa kot surovi-
ne ali vira energije so omejene na vse delovne operaci-
je pred industrijsko predelavo.

24. Do posojila ni upravičen vlagatelj, ki:
– ima bonitetno oceno, določeno na podlagi po-

datkov iz IBONA oziroma izračunano po metodologiji 
Sklada, 1, 2, 3 ali 4 za pravne osebe in s.p.-je (ne velja 
za novoustanovljeno podjetje) oziroma je kreditna spo-
sobnost ocenjena manj kot dobra za kmete;

– prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani 
Sklada;

– je veliko podjetje glede na Prilogo I;
– nima izpolnjenih zapadlih obveznosti do Sklada, 

zaposlenih, Republike Slovenije oziroma do Finančne 
uprave Republike Slovenije;

– prijavlja projekt z več kot dveletnim kumulativnim 
negativnim denarnim tokom ali ekološko sporen projekt;

– ne izkazuje možnosti za zavarovanje posojila po 
presoji Sklada;

– je v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki 
je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in 
nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– posluje oziroma sodi projekt, ki ga želi izvesti, 
v sektor ribištva in gojenja vodnih organizmov;

– zaproša za posojilo za dejavnosti, povezane 
z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer 
za posojilo, ki je neposredno povezano z izvoženimi 
količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo;

– prijavlja projekt, ki daje prednost uporabi doma-
čega blaga pred uporabo uvoženega;

– želi izvesti projekt, ki ne sodi v sektor primarne 
kmetijske pro izvodnje iz seznama v Prilogi I k Pogod-

bi o Evropski uniji oziroma ni s področja predelave in 
trženja kmetijskih pro izvodov iz Priloge I ali s področja 
gozdarstva;

– izvaja dejavnost, ki je izločena iz shem državnih 
pomoči v Evropski uniji;

– je insolventen glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – ZFPPIPP-UPB8, 10/15);

– je v postopku stečaja, poenostavljene prisilne po-
ravnave, prisilne poravnave ali likvidacije;

– je v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in 
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni 
list RS, št. 44/07 – UPB, s spr. in dop.) in 14. točki 2. čle-
na Kmetijske uredbe za skupinske izjeme ali v postopku 
pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestruk-
turiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in 
še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja 
ali pa je v prestrukturiranju;

– mala, mikro in srednja podjetja, ki delujejo manj 
kot 3 leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja 
v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ra-
zen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po pred-
pisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij;

– ne izpolnjuje ostalih pogojev v tem razpisu.
4.3 Finančni pogoji
1. Projekt za Sklop 1 je lahko s strani Sklada sofi-

nanciran v višini do 100 % upravičenih stroškov projek-
ta (brez DDV) in pri ukrepih, ki se izvajajo po Sklopu 1 
(pridelava ter predelava in trženja kmetijskih pro izvodov, 
v skladu z 21. točko 4.2 podpoglavja tega razpisa) hkrati 
do najvišjega dovoljenega zneska po Kmetijski uredba 
za skupinske izjeme oziroma odstotka državnih pomoči, 
kar znaša do 50 % državne pomoči.

V primeru Sklopa 1 se državna pomoč za projekt ne 
sme združevati z drugo državno pomočjo ali pomočjo, 
dodeljeno po pravilu »de minimis« za iste upravičene 
stroške, če bi s tem presegla zgornjo mejo intenzivnosti 
državne pomoči. Pomoč za iste upravičene stroške se 
lahko kumulira le, če se s tako kumulacijo ne preseže 
največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se 
uporablja za to pomoč v skladu s shemo državne po-
moči.

2. V posojilih Sklada predstavlja državno pomoč 
zgolj razlika med ROM ter obrestno mero Sklada. Zne-
sek državne pomoči pri posojilu ne predstavlja celotne-
ga posojila, temveč je to sedanja vrednost razlike med 
skupnim zneskom obresti, ki bi jih vlagatelj plačal v ob-
dobju odplačilne dobe, če bi za posojilo veljala veljavna 
referenčna obrestna mera, in skupnim zneskom obresti, 
ki jih bo v enakem obdobju plačal Skladu.

3. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki 
bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi preje-
timi državnimi pomočmi pri projektu. Upravičenec mora 
opredeliti predhodno prejete višine državne pomoči, ko-
likor je le-te prejel, oziroma je v fazi pridobivanja državne 
pomoči za isti projekt.

4. Vlagatelj mora za prijavo predložiti projekt, kate-
rega investicijska vrednost je minimalno 5.000,00 EUR 
(brez DDV).

5. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 
5.000,00 EUR.

6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odo-
bren le en projekt po posameznem namenu za največ 
250.000,00 EUR posojila.

7. Projekt za Sklop 2 je s strani Sklada lahko sofi-
nanciran v višini do 100 % upravičenih stroškov (brez 
DDV). Vlagatelji, ki so prejeli oziroma so v fazi pridobi-
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vanja državne pomoči, se lahko prijavijo samo za delež, 
ki ne predstavlja državne pomoči.

8. Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg 
lastnih virov predvidene tudi druge vire, mora k vlogi 
priložiti ustrezna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. 
izjava banke) ter podati izjavo, da bo sredstva nado-
mestil iz lastnih virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo 
pridobljeni.

9. Pri obeh sklopih mora vlagatelj pri projektu izka-
zati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo 
izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas 
trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje z ustrezno 
dokumentacijo o projektu.

10. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni 
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma,  

da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestruk-
turiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne 
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomo-
či ali pomoči »de minimis«.

11. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je pre-
jel sredstva državnih pomoči (velja le za Sklop 1) za isti 
projekt ali sredstva iz morebitnega drugega javnega 
vira, mora navesti vir, višino prejetih sredstev in števil-
ko sheme, po kateri je, oziroma bo pridobil ta sredstva 
ter predložiti ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere 
je razviden prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva 
prejme kasneje v času trajanja projekta, je o tem dolžan 
nemudoma obvestiti Sklad.

12. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada 
ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premože-
nja Sklada. Vrednost namenskega premoženja Sklada 
na dan 31. 12. 2015 znaša 97.584.713,69 EUR.

13. Posojilni pogoji:

Višina posojila
(v EUR)

Skupna doba 
vračanja

(moratorij in 
odplačilna 

doba posojila)

Moratorij na 
odplačevanje 

glavnice 
posojila

Vračanje 
posojila in 

obresti

Obrestna mera

Sklop 1 Sklop 2

od 5.000,00 
do vključno 
30.000,00

5 let do 1 leto mesečno 1. Euribor (trimesečni) 
+ 0,5 % letno, za 

projekte v občinah, 
ki imajo koeficient 

razvitosti občin manjši 
od 0,90.

2. Euribor (trimesečni) 
+ 0,7 % letno, za 

projekte v občinah, 
ki imajo koeficient 

razvitosti občin med 
vključno 0,90 in 
vključno 1,09.

3. Euribor (trimesečni) 
+ 1,0 % letno, za 

projekte v občinah, 
ki imajo koeficient 

razvitosti občin višji od 
1,09.

1. Veljavna ROM 
+ 0,1 % letno, za 

projekte v občinah, 
ki imajo koeficient 

razvitosti občin manjši 
od 0,90.

2. Veljavna ROM 
+ 0,3 % letno, za 

projekte v občinah, 
ki imajo koeficient 

razvitosti občin med 
vključno 0,90 in vključno 

1,09.
3. Veljavna ROM 
+ 0,5 % letno, za 

projekte v občinah, 
ki imajo koeficient 

razvitosti občin višji od 
1,09.

nad 30.000,00 
do vključno 
50.000,00

7 let do 1 leto mesečno

nad 50.000,00 
do vključno 
100.000,00

8 let do 1 leto mesečno

nad 100.000,00 
do vključno 
200.000,00

9 let do 2 leti mesečno

nad 200.000,00 
do vključno 
250.000,00

10 let do 2 leti mesečno

– % (odstotek) letnega pribitka je odvisen od koe-
ficienta razvitosti občine, v kateri se projekt nahaja, za 
leto 2016 glede na UMZDRO.

– V primeru, da je 3-mesečni Euribor ali ROM ne-
gativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.

– Skupna doba vračanja posojila (z vključenim mo-
ratorijem) ne more biti daljša od ekonomske dobe pro-
jekta.

– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je se-
stavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter od-
plačilne dobe, lahko upravičenec pridobi oziroma koristi 
največ 24 mesecev moratorija.

– Pred podpisom posojilne pogodbe se lahko upra-
vičenec moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vra-
čanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 
prvotne skupne dobe vračanja.

– Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta 
odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske 
dobe projekta.

4.4 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja poso-
jilne pogodbe

1. Odločba o dodelitvi posojila ter soglasje k zavaro-
vanju posojila sta osnovi za sklenitev posojilne pogodbe. 
Upravičenec bo sklenil posojilno pogodbo s Skladom.

2. Rok sklenitve posojilne pogodbe je do 75 dni od 
vročitve odločbe o dodelitvi posojila. Rok se lahko po-
daljša s soglasjem Sklada.

3. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodeli-
tve posojila. Stroški sklepanja posojilne pogodbe, skle-
nitve dodatka k posojilni pogodbi, zavarovanja posojila 
in vodenja posojila bremenijo upravičenca ter so opre-
deljeni v Povabilu k oddaji vloge.

4. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo, pla-
ča stroške v skladu s cenikom (Tarifni pravilnik Sklada), 
veljavnim v času predčasnega vračila.

5. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianco podpisa-
nimi menicami skupaj s 5 meničnimi izjavami s poobla-
stili za izpolnitev in unovčenje menic ter izvršnico (razen 
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v primeru fizičnih oseb) in z enim ali več zavarovalnimi 
instrumenti v skladu z 20. členom Splošnih pogojev:

– pri posojilu do 30.000,00 EUR za vlagatelje, ki 
niso pravne osebe lahko praviloma z osebnim solidar-
nim poroštvom. Porok mora razpolagati z neobremenje-
nimi nepremičninami v razmerju 1: 2,5 (razmerje med 
zneskom posojila in vrednostjo nepremičnega premo-
ženja po oceni GURS-a) ter izkazovati najmanj dobro 
kreditno sposobnost. Posojilo se pri tej obliki zavaruje še 
s 5 bianco podpisanimi menicami poroka skupaj s 5 me-
ničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje 
menic, posojilna pogodba pa bo morala biti sklenjena 
v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršlji-
vosti. Vlagatelj za poroka predloži dokazila o dohodkih, 
zadolžitvah in njegovem premoženju, skupaj z izpolnje-
nimi podatki o poroku v prijavnem obrazcu.

– z zavarovanjem posojila pri zavarovalnici po nje-
nih pogojih (praviloma za posojila do 20.000,00 EUR). 
Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize.

– V primeru hipoteke na nepremičnini je potreb-
no predložiti zemljiško knjižne izpiske za predlagano 
nepremičnino ter cenitev predmeta zavarovanja, ki ni 
starejša od enega leta od oddaje vloge na Sklad. Ceni-
tev s celovito tržno analizo nepremičnine mora izdelati 
sodno zapriseženi cenilec ali pooblaščeni ocenjevalec 
vrednosti, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za re-
vizijo, in sicer v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni 
standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenskimi 
poslovno finančnimi standardi (SPS2). V cenitvi morajo 
biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. Ob prijavi 
projekta cenitev ni obvezna priloga, vendar priporočljiva, 
saj skrajša čas od oddaje vloge do črpanja posojila. V pri-
meru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave 
in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, praviloma se 
upošteva vrednost nepremičnine iz kupoprodajne po-
godbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetske 
uprave Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izra-
čunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih 
nepremičnin, vendar je za Sklad nezavezujoče. Razmerje 
med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti pravi-
loma najmanj 1: 2,0. Zavarovanje posojila na nepremični-
nah je možno z vpisom hipoteke na 1. hipotekarno mesto 
vpisa. Vlagateljem z boniteto 6 ali več po IBONU oziroma 
pri kmetih z bonitetno ocena določeno kot najmanj dobro 
po metodologiji Sklada je dovoljeno zavarovanje posoji-
la tudi z vpisom hipoteke na 2. mesto, vendar mora biti 
v tem primeru zavarovalno razmerje med posojilom ter 
vrednostjo nepremičnine najmanj 1: 3,0. Če vlagatelj ni 
lastnik nepremičnine, je potrebno še soglasje lastnika(ov) 
k predvidenemu zavarovanju. Kolikor je na nepremičnini 
hipoteka, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje posojila 
za vpisane hipoteke.

– Zavarovanje s premičninami lahko predstavlja le 
dopolnilno zavarovanje vlagateljem pri posojilih z ročno-
stjo največ 5 let, in hkrati ob izpolnjenem pogoju pred-
hodno doseženega zavarovalnega razmerja z nepre-
mičninami najmanj 1: 1,5, oziroma pri zavarovanju z ne-
premičninami z vpisom hipoteke na 2. mesto, pri čemer 
mora biti predhodno doseženo zavarovalno razmerje 
z nepremičninami 1:2. Premičnine lahko predstavljajo 
zavarovanje za največ 20 % vrednosti posojila. Vrednost 
zavarovanja s premičninami mora biti najmanj 1: 4,0. 
Premičnine morajo biti v celoti bremen proste. Vlagatelj 
mora predložiti:

– cenitev sodno zapriseženega cenilca ali poo-
blaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revi-
zijo, ki mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi 
MSOV in SPS2 in ne sme biti starejša od enega leta od 
prijave vloge na razpis.

– dokazila o obstoju lastništva (potrebna je tudi 
izjava prodajalca, da je stroj kupcu prodal, dobavil in 
izročil v last) in o njihovi neobremenjenosti. Iz predloga 
zavarovanja mora biti razvidna tudi vrsta skupine pre-
mičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi 
katerih bo mogoč vpis zastave v AJPES.

– V primeru bančne vloge je potrebno predložiti do-
kazilo o obstoju bančne vloge. Razmerje med posojilom 
in bančno vlogo mora biti najmanj 1: 1,2.

– V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje 
posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu 
izjavo banke o pripravljenosti izdaje bančne garancije. 
Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, 
povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po 
posojilni pogodbi.

6. V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja 
mora vlagatelj predložiti primerna dokazila o poda-
nem predlogu zavarovanja.

7. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno 
Sklad, in sicer pred podpisom posojilne pogodbe. Sklad 
ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno 
dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem ali 
zahteva dodatno zavarovanje, če presodi, da predlaga-
no ni ustrezno. Posojilo Sklada ne more biti zavarovano 
z jamstvom Republike Slovenije ali občine.

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

4.5 Pogoji črpanja posojila
1. Črpanje posojila:
– upravičenec mora dokumentacijo za črpanje 

posojila pred izvedbo črpanja čim prej in najkasneje 
5 delovnih dni pred iztekom roka posredovati Skladu. 
Vsi predloženi dokumenti morajo biti v skladu z določili 
javnega razpisa in navodili za črpanje posojil, ki so ob-
javljena na povezavi http://www.regionalnisklad.si/raz-
pisi/obrazci;

– je dokumentarno z možnostjo nakazila posojila 
izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije 
ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih 
virov ali z nakazilom upravičencu v primeru dokumenta 
v tuji valuti. V slednjem primeru mora upravičenec v roku 
5 delovnih dni Skladu predložiti bančno potrdilo o plačilu 
celotnih obveznosti;

– je možno izvesti tudi po fazah;
– se začne po ureditvi zavarovanja in podpisu po-

sojilne pogodbe ter predložitvi:
– izpolnjenega in podpisanega zahtevka (origi-

nal), ki vključuje tudi izjavo, da so vsa dokazila in iz-
vedena dela v skladu z določili javnega razpisa, da so 
kopije priloženih dokumentov enake originalom ter da 
so priloženi dokumenti verodostojni ter izdani skladno 
s pogodbami in/ali naročilom in/ali dobavo;

– kopije računov in situacij z datumom opravljene 
storitve oziroma odpreme blaga po datumu vložitve vlo-
ge na javni razpis za Sklop 1 ter od vključno 1. 1. 2016 
naprej za Sklop 2; kopije pogodb in predračunov (le 
v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in 
vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu 
oddaje vloge na javni razpis za Sklop 1 ter od vključno 
1. 1. 2016 naprej za Sklop 2. Kolikor so dokazila v tujem 
jeziku, upravičenec priloži njihov prevod, ki ga potrdi 
s svojim podpisom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša 
na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo po-
godbe z izvajalcem. Dela pri projektu, kar vključuje tudi 
naročila ter plačila avansov, ne smejo biti pričeta pred 
datumom oddaje vloge na javni razpis za Sklop 1, za 
Sklop 2 pa so lahko pričeta od vključno 1. 1. 2016 dalje;
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– potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni 
računi, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zago-
tavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu 
za črpanje posojila oziroma kot dokazila o že opravljenih 
plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so 
podlaga za izvršitev refundacije.

2. Upoštevajo se zneski brez DDV.
3. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev 

upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogo-
če predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim 
projektom, in sicer največ do 5 % od dodeljenega poso-
jila, s predhodnim soglasjem Sklada.

4. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni 
od dneva sklenitve posojilne pogodbe. Ob utemeljenem 
razlogu lahko Sklad na prošnjo upravičenca rok tudi 
podaljša.

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

4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano 

prijavo na javni razpis, a ne kasneje kot 31. 12. 2018. 
Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dode-
litvi posojila in posojilni pogodbi. Za zaključek projekta 
se šteje končanje investicijskih del na projektu oziroma 
vključitev strojev ali opreme v objektih v pro izvodni pro-
ces.

2. Upravičenec mora o poteku projekta Skladu po-
ročati najkasneje v roku 2 mesecev po zaključku projek-
ta, o učinkih pri projektu pa po zaključku projekta enkrat 
letno, do 30. 4. vsako leto, za ves čas spremljanja pro-
jekta (3 leta po pogodbenem roku za zaključek projekta), 
za kar se zaveže tudi v posojilni pogodbi in mora v ta na-
men posredovati izpolnjena obrazca Poročili o projektu.

V poročilih mora upravičenec poročati o projektu na 
način, da bodo opredeljeni doseženi cilji, zastavljeni pri 
projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. Poročilo 
o zaključku projekta vključuje tudi izjavo upravičenca, 
da je projekt dejansko zaključil ter datum zaključka 
projekta. Sklad bo spremljal realizacijo ciljev s kazalniki 
učinkov dodeljenega posojila.

3. Upravičenec mora opravljati dejavnost, ki je pred-
met projekta, še vsaj naslednja 3 leta po končanem 
projektu. Neizpolnjevanje te zahteve je mogoče le v iz-
jemnih primerih s soglasjem Sklada.

4. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogo-
čil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas mo-
žna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne 
knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Upravičenec 
mora hraniti dokumentacijo najmanj do dokončnega vra-
čila posojila.

5. Upravičenec bo omogočil Skladu pregled projek-
ta ali ogled predmeta zavarovanja.

6. Sklad lahko od vlagatelja oziroma upravičenca 
na njegove stroške ali na stroške Sklada zahteva doda-
tno dokumentacijo (npr. izdelava strokovnega mnenja, 
preveritev zavarovanja …).

7. Sklad ima pravico odpovedati ali odložiti črpa-
nje posojila in ne glede na pogodbeno dogovorjeni rok 
zapadlosti posojila odstopiti od posojilne pogodbe ter 
zahtevati predčasno vračilo posojila s pripadajočimi za-
mudnimi obrestmi po Zakonu o predpisani obrestni meri 
zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07), kolikor ugo-
tovi kršitve v skladu s 26. členom Splošnih pogojev ali 
določil javnega razpisa.

8. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zago-
tovil primeren prostor za namestitev oznake Sklada, 
pri čemer lahko upravičenec, po predhodnem soglasju 

Sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označe-
valno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo 
Sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju šir-
še javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) 
podal informacijo o sodelovanju Sklada pri projektu.

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

podpisan ter žigosan Prijavni obrazec A s prilogami. 
Prijavni obrazec mora biti skladen s predloženo investi-
cijsko dokumentacijo o projektu.

2. Priloge:
a. Obvezne priloge:
– S strani odgovorne osebe parafiran vzorec po-

godbe.
– Investicijska dokumentacija, ki se pripra-

vi v obliki opisa projekta (za manjše projekte) oziro-
ma poslovnega načrta (za projekte med 50.000,00 in 
500.000,00 EUR) ali investicijskega programa (za pro-
jekte nad 500.000,00 EUR).

Investicijski program se za projekte z upraviče-
no vrednostjo nad 500.000,00 EUR (brez DDV) izdela 
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju jav-
nih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).

– Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih 
sredstev iz javnih virov pri projektu.

– Predlog zavarovanja posojila v skladu s 5. točko 
4.4 podpoglavja tega javnega razpisa, ki ga vlagatelj 
opredeli v prijavnem obrazcu A in v ta namen priloži 
ustrezna dokazila.

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

– V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, 
pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno 
upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja ter 
na prijavljeni projekt. Gradbena dela morajo biti izve-
dena v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo graditev 
objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine 
in varstvo okolja. Upravno dovoljenje se predloži kadar 
gradbeno dovoljenje ni potrebno. Kolikor gradbeno ozi-
roma upravno dovoljenje ni potrebno, je potrebno prilo-
žiti izjavo, iz katere je to razvidno.

– Neobvezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe 
za celotni prijavljeni projekt (upravičene ter neupravičene 
stroške pri projektu). Predračuni, predpogodbe in ponudbe 
morajo biti izdane od vključno 1. 1. 2016 naprej. V primeru 
prijave projekta za Sklop 2 pa lahko priloži tudi račune ali 
pogodbe od vključno 1. 1. 2016 naprej. Dokazila se morajo 
glasiti na vlagatelja in iz njih mora biti razviden predmet 
nakupa, vrednost z DDV in brez DDV. V primeru nakupa 
rabljenih strojev oziroma mehanizacije oziroma opreme 
je potrebno priložiti dokazilo za nakup rabljene ali nove 
opreme, iz katerega bo razvidna starost strojev ali opreme, 
kolikor to ni razvidno iz ponudb. Popisa stroškov iz projek-
tne dokumentacije Sklad ne bo upošteval kot ustreznega 
dokazila o investicijskih stroških projekta.

– V primeru nakupa rabljenih strojev oziroma meha-
nizacije, opreme ali nepremičnin, je potrebna tudi izjava 
prodajalca, da predmet nakupa ni bil predhodno sofinan-
ciran s strani drugih javnih virov (Republike Slovenije, 
EU, lokalne skupnosti), oziroma višina državne pomoči 
ne presega najvišjega dovoljenega odstotka državne po-
moči. V primeru nakupa rabljenih strojev in/ali opreme je 
potrebno navesti ter pridobiti podatke s strani prodajalca 
o že prejetih državnih pomočeh. Rabljeni stroji oziroma 
mehanizacija in/ali oprema morajo biti pro izvedeni po 
1. 1. 2011.



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 24 / 1. 4. 2016 / Stran 739 

– Nosilec kmetijskega gospodarstva mora priložiti 
pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga poo-
blaščajo kot vlagatelja vloge in se strinjajo z načrtovanim 
projektom.

– Dokazila o registraciji vlagatelja za prijavljeni pro-
jekt

– za kmetijska gospodarstva:
– fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospo-

darstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev 
ter kopija celotne zadnje posredovane zbirne vloge za 
neposredna plačila Agenciji RS za kmetijske trge in ra-
zvoj podeželja.

– kolikor se vlagatelj ukvarja z dopolnilno de-
javnostjo, predloži ustrezno dovoljenje za izvajanje te 
dejavnosti.

– ter dodatno za kmetijska gospodarstva, ki so or-
ganizirana kot pravna oseba ali samostojni podjetnik 
posameznik:

– Sklad bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil 
dokazila o njegovi registraciji. Kolikor podatki v AJPESU 
ne bodo dosegljivi oziroma bodo nepopolni ali neustre-
zni, jih bo moral vlagatelj predložiti sam, in sicer:

– izpisek iz sodnega/poslovnega registra za prav-
ne osebe ali izpis iz poslovnega registra za samostojne 
podjetnike, ne starejši od 31. 3. 2016, z označbo regi-
strirane dejavnosti, skladne z javnim razpisom ter druga 
dokazila, iz katerih je razvidna registracija dejavnosti 
vlagatelja za prijavljeni projekt;

– Potrdilo o prometu na TRR iz naslova dejavnosti 
kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni 
starejše od enega meseca od oddaje vloge na Sklad.

– Dokazilo o zaščiteni kmetiji, kolikor ima kmetija 
takšen status.

– Kolikor ima vlagatelj v finančni konstrukciji poleg 
lastnih in Skladovih virov predvidene tudi druge vire za 
zaprtje finančne konstrukcije, mora k vlogi priložiti ustre-
zna dokazila o zagotovitvi teh virov (npr. izjava banke), 
ter podati izjavo, da bo sredstva nadomestil iz lastnih 
virov, kolikor ti viri dejansko ne bodo pridobljeni.

b. Neobvezne priloge:
– Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne 

sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na raz-
pis. V primeru, da vlagatelj ni lastnik prostorov oziroma 
nepremičnine, kjer je lokacija projekta, pa je potrebno 
priložiti kopijo pogodbe o najemu (z veljavnostjo najmanj 
do dokončanja vračila posojila) in soglasje lastnika(ov) 
k predvidenemu projektu. Kolikor Sklad z.k. izpiskov ne 
bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc, bo k temu pozval 
vlagatelja.

– Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da 
bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka 
(9. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku, Ura-
dni list RS, št. 52/10). Obvezna priloga le v primeru, ko 
bo projekt na tem območju. V primeru, da priloga ne bo 
priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri 
oceni projekta. Potrdilo vlagatelji pridobijo pri javnem 
zavodu Triglavski narodni park.

– Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape 
za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, pro-
spekt opreme ali strojev oziroma dokumentacija o pri-
kazu projekta.

– Fotografija stanja pred začetkom izvajanja del.
– V primeru ekološke kmetije mora biti predložen 

certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrira-
no pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi. 
V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem 
merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta.

– Pogodbe, predpogodbe, pisma o nameri za 
prodajo končnih izdelkov, ki izhajajo iz poslovno-pro-

izvodnega procesa vlagatelja, v povezavi s projektom. 
V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem 
merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta.

– Potrdilo o izobrazbi vlagatelja. Če potrdila ne pri-
loži, se upošteva dokončana srednješolska izobrazba 
in vlagatelj ne pridobi dodatnih točk pri ocenjevanju 
projekta.

– Dokazilo, da je bila kmetija v zadnjih 5-letih pre-
vzeta s strani mladega gospodarja do 40 let. V primeru, 
da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo 
pridobil točk pri oceni projekta.

– Dokazilo, da je vlagatelj član mlade družine (za 
mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, 
v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne gle-
de na starost otrok, oziroma 35 let in še nobeden otrok 
v času te prijave ni šoloobvezen). V primeru, da priloga 
ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil 
točk pri oceni projekta.

Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno do-
kumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške.

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

(velja za vse namene po tem razpisu), po naslednjih 
kriterijih in podkriterijih:

– Lokacija projekta – 30 točk:
– stopnja razvitosti razvojne regije – 5 točk,
– koeficient razvitosti občine za leto 2016 – 

15 točk,
– obmejna problemska območja – 10 točk.

– Tržni in ekonomski elementi projekta – 40 točk:
– tržni elementi projekta – 27 točk,
– ocena finančne uspešnosti projekta – 8 točk,
– dejavnost kmetijskega gospodarstva – 5 točk.

– Ocena vlagatelja – 30 točk:
– kreditna sposobnost – 15 točk,
– velikost vlagatelja – 5 točk,
– dodatni kriteriji – 10 točk.

2. Postavljena merila za ocenjevanje vlog in kre-
ditna ocena vlagatelja ne morejo biti predmet preso-
je s strani vlagatelja. Podrobnejša razdelitev meril je 
objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije (Povabilo 
k oddaji vloge).

3. Da se projekt uvrsti v nadaljnjo obravnavo, mora 
doseči skupno vsaj 40 točk od skupno 100 točk, od tega 
najmanj 25 točk iz točkovanja tržnih in ekonomskih ele-
mentov projekta ter ocene investitorja. Vlagatelj lahko 
pridobi dodatnih 10 točk v primeru, da se projekt nahaja 
na območju Triglavskega narodnega parka (v nadalje-
vanju: TNP), kolikor sta predhodno izpolnjena kriterija za 
uvrstitev projekta v nadaljnjo obravnavo.

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

pogoji.
2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in 

obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje 
direktor Sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in predlo-
gu za izbor upravičencev vodila zapisnik. Podatki iz 
posamezne vloge so uradna tajnost. Komisija lahko 
s soglasjem direktorja Sklada k svojemu delu povabi 
tudi zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnega 
področja razpisa.

3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu oddaje vloge. 
Odpiranje je praviloma vsak petek, do porabe sredstev. 
Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo se šteje vloga 
z datumom na ovojnici od vključno 3. 5. 2016 dalje. Vlo-
ge se uvrstijo na seznam prejetih popolnih vlog glede 
na datum in uro prejete popolne vloge, za kar se upo-
rablja datum in čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete 
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popolne vloge ali popolne dopolnitve vloge. Popolne 
vloge se ocenijo po vrstnem redu uvrstitve na seznam 
popolnih vlog.

4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati prijav-
ni obrazec in investicijsko dokumentacijo (opis projekta, 
poslovni načrt ali investicijski program), sicer se zavržejo 
kot nepopolne.

5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 
8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi.

6. Vloge, ki jih vlagatelji v roku 8 dni od dneva pre-
jema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neustrezno 
dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.

7. Prehitro in prepozno prispele vloge, se zavržejo.
8. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, 

bodo kot neutemeljene zavrnjene.
9. Komisija bo v skladu z javnim razpisom obrav-

navala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno 
oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku in v času 
razpoložljivih sredstev. Popolne vloge pridobijo najmanj 
2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje, navedenih v 6. 
poglavju. Komisija bo vlogi dodelila povprečno oceno 
dveh ocen. Financirane bodo popolne vloge po vrstnem 
redu prejema popolnih vlog, ki bodo dosegle brez do-
datnih točk za TNP skupno 40 ali več točk ter hkrati naj-
manj 25 točk iz tržnih in ekonomskih elementov projekta 
ter ocene investitorja, do porabe razpisanih sredstev, 
sicer bodo kot neutemeljene zavrnjene.

10. Pri dveh ali več istočasno oddanih popolnih 
vlogah, ki bi dosegle enako število točk in bi se lahko še 
uvrstile med upravičence za dodelitev sredstev (črpanje 
t.i. ostanka) se upošteva tudi dodaten kriterij: število 
doseženih točk po podkriteriju – koeficient razvitosti 
občine projekta za leto 2016. Če je potrebno, Sklad na 
koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti 
zadevnih konkurentov. Kolikor za zadnje uvrščeno vlogo 
ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo komi-
sija predlagala dodelitev posojila v obsegu razpoložljivih 
sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, 
razpoložljiv obseg sredstev zgolj še 25.000,00 EUR, 
zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR).

7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni 

z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpi-
ranja vlog.

2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb od-
loči direktor Sklada.

3. Sklad z odločbo o dodelitvi posojila izda tudi 
navodilo o načinu sklenitve posojilne pogodbe, ki vse-
buje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev 
pogodbe.

4. Zoper odločbo o dodelitvi posojila je možna pri-
tožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pred-
met pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

Št. 8020-6/2016-2 Ob-1840/16

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj 
in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno 
razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), na podlagi Zakona 
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na 
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 
– ZJS 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbuja-
nju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju ZSRR–2), Pravilnika 
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), 

Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju 
Splošni pogoji Sklada), Pravilnika o dodeljevanju spod-
bud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop., Pravilnika 
o delovanju regijskih garancijskih shem z dne 2. 4. 2015 
s spr. in dop., Splošnih pogojev delovanja regijske ga-
rancijske sheme v Pomurju z dne 25. 3. 2016, Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o raz-
glasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim 
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni 
list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadalje-
vanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), ter Ured-
be Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 
L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba 
»de minimis«) ter Poslovnega in finančnega načrta Skla-
da za leti 2016 in 2017 (postavke za leto 2016 – v nada-
ljevanju PFN), objavlja

javni razpis
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala  

in srednje velika podjetja v okviru regijske 
garancijske sheme v Pomurju

1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so garancije Regijske garancij-

ske sheme Pomurje (RGS Pomurje) za ugodne bančne 
kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z banka-
mi, navedenimi v prilogi razpisne dokumentacije- Kredi-
tni pogoji sodelujočih bank v RGS Pomurje.

2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja 
malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejav-
nosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti 
v Pomurju, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpo-
stavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega go-
spodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih 
zahtev za zavarovanje kreditov, idr.

3. Razpis je namenjen vlagateljem, ki delujejo in 
vlagajo na območju občin statistične regije Pomurje 
(v nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regi-
ja obsega naslednje občine: Apače, Beltinci, Cankova, 
Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, 
Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljuto-
mer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Pucon-
ci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščav-
nici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

4. Višina razpisanih sredstev na upravičenem ob-
močju je 1.200.000 EUR. Predviden multiplikator je 
4. Skupen garancijski potencial RGS Pomurje znaša 
2.400.000 EUR.

5. Razpis se izvaja po shemi »de minimis« s št. pri-
glasitve M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne 
pomoči po shemi »de minimis« se uporabljajo določbe 
o »de minimis« pomoči iz poglavja III. Pravilnika o spod-
budah ter Uredbe »de minimis«.

2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino jav-

nega razpisa.
– Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Po-

murje, ki ga ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa 
podpisanega in žigosanega, skupaj z zahtevanimi prilo-
gami posredujete na Sklad.

– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Po-

murje,
– navodilo za izdelavo popolne vloge in merila za 

ocenjevanje vlog,
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– izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) »de mini-
mis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) držav-
nih pomočeh za iste upravičene stroške,

– vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– vzorec besedila garancije,
– vzorec vmesnih in končnih poročil o projektu, ki 

je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno 
izpolnjenega natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključ-
ku projekta posredovati na sklad. Dosegljiv bo na spletni 
strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi ter

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

stopna na spletni strani sklada http://www.regionalni-
sklad.si, prav tako se ju lahko v času od objave do 
zaprtja javnega razpisa pridobi na sedežu sklada, vsak 
delovni dan, od 9. do 12. ure.

3. Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu 
pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spod-
bud, na tel. 01/836-19-53.

3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje 

do 19. 4. 2018.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regional-

no razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od torka, 3. 5. 2016 

dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Skla-
da, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge 
na sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 
14. ure.

– Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti 
in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – vloga RGS Pomurje«, iz katere 
mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter 
datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali 
s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po po-
šti, ali s strani tajništva Sklada, kolikor je vloga oddana 
osebno na sedežu Sklada.

4. Razpisni pogoji
4.1 Pogoji prijave
Pogoji za vlagatelje:
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter 
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran 
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na 
dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 
Odl.US: U-1-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 
33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 
44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu 
o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: 
upravičeni vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi soci-
alna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila 
po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 
št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega od-
stavka.

2. Za opredelitev velikosti se upošteva-
jo določila iz Priloge I Uredbe o splošnih skupin-
skih izjemah, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja 
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvi-
sno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje 
zajema teh podatkov glede na določila Priloge I. Za po-
vezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana 
prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem 
določil Priloge I.

3. Ne glede na določila 1. točke pogojev prijave do 
garancij niso upravičeni vlagatelji:

– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do 
Sklada;

– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva ozi-
roma garancije;

– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo 
mejo intenzivnosti državne pomoči;

– ki izvajajo poseben program reševanje in pre-
strukturiranja;

– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Re-
publike Slovenije;

– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah ali 18 točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih 
izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne porav-
nave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali 
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8-ZFPPIPP);

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je po-
moč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim 
trgom;

– ki izvajajo ekološko sporne investicije,
– iz sektorjev ribištva in akvakulture,
– iz sektorjev premogovništva,
– ki sodijo v sektor primarne pro izvodnje kmetijskih 

pro izvodov iz seznama I v Prilogi I k Pogodbi o ustano-
vitvi Evropske skupnosti,

– ki delujejo na področju predelave in trženja kmetij-
skih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o usta-
novitvi Evropske skupnosti, kadar je znesek pomoči do-
ločen na podlagi cene ali količine zadevnih pro izvodov, 
ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna 
podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da 
se delno ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

– pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje 
države ali države članice.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
pro izvodov pred uvoženimi.

Pogoji za projekte:
4. Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne 

investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopred-
metena osnovna sredstva, povezane z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo pro izvodnje poslovne enote na pro-

izvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni 
pro izvajala ali

– bistveno spremembo pro izvodnega procesa v ob-
stoječi poslovni enoti.

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obra-
tni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar 
največ 20 % višine odobrenega kredita po tem razpisu.

5. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, 
torej določen začetek in konec projekta.

6. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku ene-
ga leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.

7. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati po-
zitivne učinke na vlagateljevo poslovanje. Iz predlože-
ne prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za 
projekt obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih 
izdelkov.

8. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
9. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziro-

ma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo pro-
jekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta 
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pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri 
izvajanju rednih pregledov.

10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremič-
nini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti 
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dol-
goročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do 
dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k iz-
vedbi projekta.

11. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni 
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma 
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestruk-
turiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne 
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomo-
či ali pomoči »de minimis«.

12. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je 
prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sred-
stva iz morebitnega drugega javnega vira, mora na-
vesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po 
kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti 
ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden 
prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme ka-
sneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudo-
ma dolžan obvestiti Sklad. Skupni znesek pomoči »de 
minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme 
presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih 
let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.

13. Investicija oziroma naložba, ki je predmet pro-
jekta, mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po 
zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih.

Pogoji za vloge:
14. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna 
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgo-
vorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru 
dvoma lahko Sklad dodatno zahteva overjen prevod. Vsi 
prevodi so strošek vlagatelja.

15. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na 
vlagatelja ter na prijavljeni projekt.

16. Vlagatelj mora vložiti vlogo za garancijo na pred-
pisanem obrazcu Prijavni obrazec za pridobitev garan-
cije RGS Pomurje s prilogami, navedenimi v poglavju 5 
z naslovom vsebina vloge.

17. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku 
in na predpisan način iz poglavja 3 ter vsebuje izpolnjen, 
podpisan, datiran in žigosan Prijavni obrazec za prido-
bitev garancije RGS Pomurje s prilogami, navedenimi 
v poglavju 5 z naslovom vsebina vloge.

18. Prejemnik sredstev je kazensko in odškodnin-
sko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal 
neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni razpis ali 
kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene stroške.

19. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili 
oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski obliki 
skenirano v datoteki PDF na elektronskem mediju ter 
v enem listninskem izvodu V primeru nebistvenih razlik 
med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko, se 
bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. V pri-
meru bistvenih razlik bo to predmet dopolnitve vloge.

4.2 Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 

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

– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslov-
nih prostorov in opreme,

– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona 
podjetja,

– stroški priprave in izdelave razvojne in investicij-
ske dokumentacije ter študije in projektne dokumentaci-
je za pripravo projektov gospodarske, turistične in pod-
jetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,

– bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih 
v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve 
odločbe o dodelitvi garancije dalje največ 3 mesece,

– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
2. Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko 

znašajo skupaj največ 20 % višine odobrenega kredita 
po tem razpisu.

3. Neupravičeni stroški so:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne 

opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do 

bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 

družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih dav-

kov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, na-

menjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
4. Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih 

oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški deleži ali glasovalne pravice) 
z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni do-
voljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, 
drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, 
ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodar-
ske družbe in gospodarsko družbo.

4.3 Finančni pogoji
1. Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko pri-

javijo vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so na-

slednji:
– vlagatelj najprej zaprosi za kredit banko iz sezna-

ma sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa 
o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,

– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 
150.000 EUR,

– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na 

posameznega upravičenca je 120.000 EUR,
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa 

ne sme preseči 19. 3. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva 

v čas skupne dobe vračanja kredita,
– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RGS 

v višini 50 % odobrenega kredita ter z drugimi oblika-
mi zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in 
vlagatelja,

– stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški 
so v prilogi razpisne dokumentacije (kreditni pogoji so-
delujočih bank).

4.4 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja po-
godbe

1. Sklad za zavarovanje garancije zahteva neraz-
delno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazu-
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ma, v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo 
naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo 
primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega 
odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepre-
mičnine ali premičnine, depozit).

2. Vlagatelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim 
Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri 
čemer stroške notarja v celoti nosi vlagatelj.

3. V primeru dodelitve sredstev bodo upraviče-
ni vlagatelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogod-
be z vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. Enostransko spreminjanje 
v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno 
pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in 
se šteje, da pogodba ni sklenjena.

4. Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da 
pristopijo k podpisu pogodbe s Skladom. Če se v roku 
osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so uma-
knili vlogo za pridobitev sredstev.

5. V primeru, da prejemnik garancije odstopi od 
svoje zahteve za pridobitev garancije, mora pisno ob-
vestiti Sklad.

6. Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe vsaj 
enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe 
tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi 
nosilec dejavnosti pri s.p. in direktor enoosebne druž-
be z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovode-
nju, kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe. 
Sklad lahko vlagatelja pozove na predložitev ustreznih 
dokazil.

4.5 Pogoji črpanja
1. Črpanje kredita je namensko, na podlagi nasle-

dnje dokumentacije:
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka ori-

ginalu in
– dokazilom o plačilu predloženih računov, kolikor 

gre za refundacijo.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upraviče-

nec predloži in pošlje v pregled banki kreditodajalki, ta 
pa v pregled Skladu.

3. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna 
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija 
plačanega računa na njegov transakcijski račun.

4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garan-
cijskega odbora RGS Pomurje.

4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Sklad bo na podlagi sklenjenih pogodb z upra-

vičenci spremljal uresničevanje namenske rabe in rea-
lizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi na-
črti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo 
obsegala:

– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca in
– spremljanje učinkov projektov.
2. Sklad bo spremljal in kontroliral izvajanje pogod-

be s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo je dol-
žan predložiti vlagatelj, s pomočjo informacij lokalnih in 
regionalnih institucij, poslovnih bank in drugih, ki lahko 
posredujejo relevantne informacije ter z ogledi na kraju 
samem.

5. Vsebina vloge
1. Izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan obrazec 

Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Pomurje.
2. Izpolnjeno in podpisano prilogo 1 obrazca iz toč-

ke 1 »Popis premoženja osebnega poroka«, za poroka 
navedenega v Razpisnem obrazcu št. 1 (če jih je več, 
za vsakega posebej), skupaj z dokazili o lastništvu (ZK 
izpisek, kopija prometnega dovoljenja …).

3. Izpolnjeno in podpisano prilogo 2 obrazca iz 
točke 1 »Popis upravičenih stroškov« iz priloženih pred-
računov, ponudb in drugih dokazil iz navedb o predvide-
nih upravičenih stroških prijavljenega projekta. Takšna 
dokazila so nezavezujoči predračuni, predpogodbe ozi-
roma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene 
ter neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se mo-
rajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 1. 
2016. V primeru nakupa rabljenih strojev ali opreme je 
potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove 
opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna 
starost opreme, kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisi 
stroškov iz projektne dokumentacije ne bodo upoštevani 
kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta. 
Sklad ima pravico preveriti predložene predračune ali 
račune, jih zavrniti ali zahtevati nove.

4. Izpolnjena, žigosana, datirana in podpisana prilo-
ga 3 prijavnega obrazca- »Izjave vlagatelja«.

5. Sklep banke o odobritvi kredita na osnovi garan-
cije iz regijske garancijske sheme, ki mora vsebovati 
najmanj višino kredita, obrestno mero, ročnost in način 
odplačila ter način zavarovanja dela kredita, ki ni zava-
rovan z garancijo. Veljavnost sklepa mora biti najmanj 
90 dni od oddaje vloge.

6. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali 
nepremičnin je potrebna izjava prodajalca, da predmet 
nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih 
sredstev ali drugih javnih virov.

7. V primeru nakupa starih objektov priložite kupo-
prodajno predlogodbo ali drugi nezavezujoči dokument, 
ki odraža tržno vrednost objekta. Sklad, po svoji presoji, 
lahko zahteva cenitev objekta, izdelano s strani neod-
visne institucije.

8. Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja. Sklad 
bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o nje-
govi registraciji. Kolikor podatki v AJPESu ne bodo do-
segljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo mo-
ral vlagatelj predložiti sam. Kolikor potrebuje vlagatelj za 
izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo, 
ipd.), jih priloži k vlogi.

9. Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega pod-
jetja po Zakonu o socialnem podjetništvu. Podatke bo 
Sklad pridobil iz Evidence socialnih podjetij objavljene 
na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Kolikor podatki ne bodo dosegljivi, jih bo 
moral predložiti vlagatelj sam.

10. Pridobljena dovoljenja, kolikor so za izvedbo 
projekta potrebna posebna dovoljenja (gradbeno do-
voljenje ipd).

11. Originalno potrdilo pristojnega Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje o številu zaposlenih na zadnji dan 
preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge.

12. Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne 
sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na raz-
pis. Kolikor vlagatelj izvaja investicijo oziroma naložbo 
na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, 
mora priložiti sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo 
z veljavnostjo najmanj do dokončnega poplačila kredita 
in soglasje lastnika k izvedbi investicije oziroma naložbe.

13. Letne računovodske izkaze za preteklo leto, ki 
jih je vlagatelj v skladu z veljavno zakonodajo posre-
doval na AJPES, kolikor ti še niso bili javno objavljeni 
(podjetja, ki so zavezana k reviziji ali zaradi kakršnih koli 
drugih razlogov še niso oddala računovodskih izkazov 
na AJPES, priložijo nerevidirane računovodske izkaze 
za preteklo leto).

14. Za investicije v vrednosti nad 50.000 EUR je 
obvezno potrebno priložiti poslovni načrt podjetja za 
obdobje najmanj štirih let (v času objave razpisa je to 
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2016-2019), ki mora vsebovati poslovni in finančni del 
s projekcijami finančnih izkazov, ki bodo upoštevale tudi 
učinke prijavljenega projekta. Obvezne vsebine poslov-
nega in finančnega dela s projekcijami finančnih izkazov 
so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Za investicije 
v vrednosti do vključno 50.000 EUR zadostuje skladno 
z navodili izpolnjen Prijavni obrazec za pridobitev garan-
cije RGS Pomurje.

15. Originalno potrdilo pristojnega Finančnega ura-
da Republike Slovenije o poravnanih zapadlih davčnih 
obveznostih do Republike Slovenije, ki ne sme biti sta-
rejše od 30 dni od dneva oddaje vloge na razpis.

16. Izjava vlagatelja o že prejetih (ali zaprošenih) 
»de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zapro-
šenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške. 
Obrazec izpolnite za enotno podjetje, priložiti je potreb-
no prilogo: kopija sklepa oziroma odločbe o dodeljenih 
pomočeh …

17. Če podjetje posluje brez žiga in dokumenti, ki 
so sestavni del vloge, niso žigosani, je potrebno priložiti 
izjavo vlagatelja, da posluje brez žiga.

18. Na vsaki strani parafiran Vzorec pogodbe o iz-
daji garancije.

19. Neobvezna dokumentacija – v primeru, da pri-
loga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi 
točk pri oceni projekta.

– Strategija trženja je razdelana in ustrezno pred-
stavljena v prijavnem listu, poslovnem načrtu oziroma 
prilogi ali so predložene podpisane predpogodbe ozi-
roma pogodbe o prodaji izdelkov in storitev v povezavi 
s projektom.

– Veljavni certifikati kakovosti, prijavljeni patenti, 
specifikacija stroškov razvoja v letu 2015, ki predstavlja 
najmanj 2 % prodaje, nagrade s področja inovacij…).

6. Merila za ocenjevanje
1. Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo 
vloge in merila za ocenjevanje vlog).

2. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja 
garancij po tem razpisu je 80, pogoj za dodelitev ga-
rancije je doseženih najmanj 40 točk in pozitivni sklep 
kreditno-garancijskega odbora.

3. Kriteriji za ocenjevanje projektov po tem razpisu 
so:

3.1 Ocena projekta in podjetja:
– cilj in namen investicije oziroma naložbe,
– vlaganje v tehnologijo,
– zaposleni podjetja,
– tržna naravnanost,
– razvojna naravnanost podjetja.
3.2 Ocena varnosti investicije oziroma naložbe
– premoženje in možnost poplačila v primeru unov-

čitve garancije,
– bonitetna ocena.
3.3 Velikost vlagatelja.
3.4 Socialno podjetništvo.
7. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Pravilni-

kom o delovanju regijskih garancijskih shem in v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.

2. Razpis je odprt od objave do porabe sredstev 
oziroma najkasneje do 19. 4. 2018. Vloge se odpirajo po 
vrstnem redu oddaje vloge. Prvo odpiranje je prvi torek 
po izteku 30 dni od objave javnega razpisa, nato pravilo-
ma vsak torek. Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo 
se šteje vloga z datumom na ovojnici. Vloge se uvrstijo 
na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in 
uro prejete popolne vloge, za kar se uporablja datum in 

čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete popolne vloge ali 
popolne dopolnitve vloge. Popolne vloge se ocenijo po 
vrstnem redu uvrstitve na seznam.

3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo 
zavržene in jih Sklad ne bo obravnaval ter jih bo vrnil 
vlagateljem. Kolikor iz ovojnice ne bo razviden naslov 
vlagatelja, bo Sklad vlogo vrnil vlagatelju na naslov, ki 
ga bo razbral iz vloge.

4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati izpol-
njen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec za pridobi-
tev garancije RGS Pomurje in Sklep banke o odobritvi 
kredita na podlagi garancije RGS. Prijavni obrazec in 
Sklep banke o odobritvi kredita nista predmet dopolni-
tve vloge. Vloge brez teh obveznih sestavin se zavržejo 
kot nepopolne.

5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo strokovna služba 
Sklada v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala 
k dopolnitvi.

6. Vloge, ki jih vlagateljice v roku 8 dni od dneva 
prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neu-
strezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.

7. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo 
in jih bo Sklad vrnil vlagateljem.

8. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev in 
zahtev razpisa in razpisne dokumentacije ter niso v skla-
du s predmetom in cilji razpisa, se kot neutemeljene 
zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji sklepa o izdaji ga-
rancije, se pogodba ne podpiše, sklep pa se razveljavi. 
Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe 
o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. 
Vlagatelj mora poravnati zakonsko določene zamudne 
obresti za namensko vezan depozit za čas od datuma 
sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.

9. Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo razpi-
sne pogoje in so skladne z namenom in predmetom tega 
javnega razpisa, bo strokovna služba Sklada ocenila na 
podlagi meril za ocenjevanje. Izpolnjevanje pogojev in 
meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dej-
stev in podatkov iz javnih evidenc. Poleg ocene in ana-
lize vloge strokovna služba Sklada pripravi tudi predlog 
sklepa za kreditno-garancijski odbor.

10. Vlogo obravnava kreditno-garancijski odbor 
RGS Pomurje, ki na osnovi pozitivnega sklepa banke, 
ocene projekta in predloga sklepa strokovne službe 
Sklada, s sklepom odloči o izdaji garancije po predpisa-
nem postopku. Kreditno-garancijski odbor RGS Pomurje 
se praviloma sestaja enkrat mesečno.

7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščene 

z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
2. Sklad z odločbo o dodelitvi garancije izda tudi 

navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, 
rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

3. Direktor Sklada na podlagi sklepa kreditno- ga-
rancijskega odbora RGS Pomurje izda odločbo o dode-
litvi garancije.

4. Zoper odločbo Sklada je možna pritožba v roku 
8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

Št. 8020-7/2016-2 Ob-1841/16

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj 
in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno 
razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad), na podlagi Zakona 
o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na 
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
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(Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 
– ZJS 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbuja-
nju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, 
št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju ZSRR–2), Pravilnika 
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za pro-
gramsko obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 34/14), 
Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada z dne 19. 3. 2015 (v nadaljevanju 
Splošni pogoji Sklada) Pravilnika o dodeljevanju spod-
bud Sklada z dne 19. 3. 2015 s spr. in dop., Pravilnika 
o delovanju regijskih garancijskih shem z dne 2. 4. 2015 
s spr. in dop., Splošnih pogojev delovanja regijske ga-
rancijske sheme v Zasavju z dne 25. 3. 2016, Uredbe 
Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o raz-
glasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim 
trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni 
list EU L, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1) (v nadalje-
vanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah), ter Ured-
be Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU 
L št. 352, z dne 24. 12. 2013) (v nadaljevanju: Uredba 
»de minimis«) ter Poslovnega in finančnega načrta Skla-
da za leti 2016 in 2017 (postavke za leto 2016 – v nada-
ljevanju PFN), objavlja

javni razpis
za garancije bančnim kreditom za mikro, mala  

in srednje velika podjetja v okviru regijske 
garancijske sheme v Zasavju

1. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so garancije Regijske garancij-

ske sheme Zasavje (RGS Zasavje) za ugodne bančne 
kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z banka-
mi, navedenimi v prilogi razpisne dokumentacije- Kredi-
tni pogoji sodelujočih bank v RGS Zasavje.

2. Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja 
malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejav-
nosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti 
v Zasavju, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpo-
stavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega go-
spodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje 
velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih 
zahtev za zavarovanje kreditov, idr.

3. Razpis je namenjen vlagateljem, ki delujejo in 
vlagajo na območju občin statistične regije Zasavje (v 
nadaljevanju: upravičeno območje). Statistična regija 
obsega naslednje občine: Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob 
Savi in Litija. Višina razpisanih sredstev na upravičenem 
območju je 1.000.000 EUR. Predviden multiplikator je 
4. Skupen garancijski potencial RGS Zasavje znaša 
2.000.000 EUR.

4. Razpis se izvaja po shemi »de minimis« s št. pri-
glasitve M001-5940117-2014. Za dodeljevanje državne 
pomoči po shemi »de minimis« se uporabljajo določbe 
o »de minimis« pomoči iz poglavja III. Pravilnika o spod-
budah ter Uredbe »de minimis«.

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

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

nega razpisa.
– Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Za-

savje, ki ga ustrezno izpolnjenega natisnete, nato pa 
podpisanega in žigosanega, skupaj z zahtevanimi prilo-
gami posredujete na Sklad.

– Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje:
– kreditne pogoje sodelujočih bank v RGS Za-

savje,

– navodilo za izdelavo popolne vloge in merila za 
ocenjevanje vlog,

– izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) »de mini-
mis« pomočeh in drugih že prejetih (zaprošenih) držav-
nih pomočeh za iste upravičene stroške,

– vzorec pogodbe o izdaji garancije,
– vzorec besedila garancije,
– vzorec vmesnih in končnih poročil o projektu, ki 

je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno 
izpolnjenega natisniti ter ga v roku 1 meseca po zaključ-
ku projekta posredovati na sklad. Dosegljiv bo na spletni 
strani sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi ter

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

stopna na spletni strani sklada http://www.regionalni-
sklad.si, prav tako se ju lahko v času od objave do 
zaprtja javnega razpisa pridobi na sedežu sklada, vsak 
delovni dan, od 9. do 12. ure.

3. Zainteresirani lahko informacije o javnem razpisu 
pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spod-
bud, na tel. 01/836-19-53.

3. Rok in način prijave
1. Razpis je odprt do porabe sredstev, najkasneje 

do 19. 4. 2018.
2. Način prijave:
– Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regional-

no razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od torka, 3. 5. 2016 

dalje, priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, 
pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na 
sedežu Sklada, vloga oddana na delovni dan, do 14. ure.

– Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti 
in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici 
z oznako »Ne odpiraj – vloga RGS Zasavje«, iz katere 
mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter 
datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen ali 
s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po po-
šti, ali s strani tajništva Sklada, kolikor je vloga oddana 
osebno na sedežu Sklada.

4. Razpisni pogoji
4.1 Pogoji prijave
Pogoji za vlagatelje:
1. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje 

velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter 
zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran 
del (poslovna enota) v upravičenem območju in so na 
dan oddaje vloge registrirani po Zakonu o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 
Odl.US: U-1-165/0810, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 
33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12, 
44/13 Odl.US: U-I-311/11-16 in 82/13) ali po Zakonu 
o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09) (v nadaljevanju: 
upravičeni vlagatelji). Upravičeni vlagatelji so tudi soci-
alna podjetja, ki so status socialnega podjetja pridobila 
po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 
št. 20/11) in ustrezajo predhodnim določbam tega od-
stavka.

2. Za opredelitev velikosti se upošteva-
jo določila iz Priloge I Uredbe o splošnih skupin-
skih izjemah, ki je objavljena na spletni strani: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uris
erv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.SLV.

Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja 
upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvi-
sno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje 
zajema teh podatkov glede na določila Priloge I. Za po-
vezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana 
prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem 
določil Priloge I.
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3. Ne glede na določila 1. točke pogojev prijave do 
garancij niso upravičeni vlagatelji:

– ki imajo neporavnane zapadle obveznosti do 
Sklada;

– ki so izkoristila maksimalno višino poroštva ozi-
roma garancije;

– ki so po principu kumulacije izkoristila zgornjo 
mejo intenzivnosti državne pomoči;

– ki izvajajo poseben program reševanje in pre-
strukturiranja;

– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti do Re-
publike Slovenije;

– ki so v težavah v skladu z Zakonom o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v te-
žavah ali 18 točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih 
izjemah ali so v postopku poenostavljene prisilne porav-
nave, prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

– ki so insolventni glede na 2. točko tretjega od-
stavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju ali 
v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14 – UPB8-ZFPPIPP);

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je pomoč 
razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;

– ki izvajajo ekološko sporne investicije.
– iz sektorjev ribištva in akvakulture,
– iz sektorjev premogovništva,
– ki sodijo v sektor primarne pro izvodnje kmetijskih 

pro izvodov iz seznama I v Prilogi I k Pogodbi o ustano-
vitvi Evropske skupnosti,

– ki delujejo na področju predelave in trženja kmetij-
skih pro izvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o usta-
novitvi Evropske skupnosti, kadar je znesek pomoči do-
ločen na podlagi cene ali količine zadevnih pro izvodov, 
ki so kupljeni od primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna 
podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da 
se delno ali v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

– pomoči za z izvozom povezane dejavnosti v tretje 
države ali države članice.

Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih 
pro izvodov pred uvoženimi.

Pogoji za projekte:
4. Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne 

investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopred-
metena osnovna sredstva, povezane z:

– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo pro izvodnje poslovne enote na pro-

izvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni 
pro izvajala ali

– bistveno spremembo pro izvodnega procesa v ob-
stoječi poslovni enoti.

Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obra-
tni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar 
največ 20 % višine odobrenega kredita po tem razpisu.

5. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, 
torej določen začetek in konec projekta.

6. Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku ene-
ga leta od datuma odločbe o odobritvi garancije.

7. Prijavljeni projekt vlagatelja mora izkazovati po-
zitivne učinke na vlagateljevo poslovanje. Iz predložene 
prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da za projekt 
obstaja trg in zmožnost prodaje predvidenih izdelkov.

8. Finančna konstrukcija projekta mora biti zaprta.
9. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost oziro-

ma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo pro-
jekta ter (odvisno od narave del) po zaključku projekta 
pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo Sklad preverjal pri 
izvajanju rednih pregledov.

10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremič-
nini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti 
vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dol-
goročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do 
dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k iz-
vedbi projekta.

11. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni 
projekt ni pridobil drugih javnih sredstev, ni prejel sred-
stev državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
podjetij v težavah in da ni v fazi pridobivanja pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma 
da je tako pomoč prejel ter uspešno zaključil prestruk-
turiranje ter z dodeljenim zneskom državne pomoči ne 
bodo presežene dovoljenje intenzivnosti državnih pomo-
či ali pomoči »de minimis«.

12. Kolikor je vlagatelj v fazi pridobivanja ali je 
prejel sredstva državnih pomoči za isti projekt ali sred-
stva iz morebitnega drugega javnega vira, mora na-
vesti vir, višino prejetih sredstev in številko sheme, po 
kateri bo oziroma je pridobil ta sredstva ter predložiti 
ustrezen sklep oziroma odločbo, iz katere je razviden 
prejem teh sredstev. Kolikor pa ta sredstva prejme ka-
sneje v času trajanja projekta, pa je o tem nemudo-
ma dolžan obvestiti Sklad. Skupni znesek pomoči »de 
minimis« za gospodarstvo enotnemu podjetju ne sme 
presegati 200.000 EUR oziroma v primeru podjetij, ki 
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu 
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih 
let, ne glede na vir prejema, obliko ali namen pomoči.

13. Investicija oziroma naložba, ki je predmet pro-
jekta, mora ostati v statistični regiji najmanj 3 leta po 
zaključku investicije, razen pri obratnih sredstvih.

Pogoji za vloge:
14. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

Kolikor so priloge v vlogi v tujem jeziku, lahko razpisna 
komisija zahteva slovenski prevod s podpisom odgo-
vorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru 
dvoma lahko Sklad dodatno zahteva overjen prevod. Vsi 
prevodi so strošek vlagatelja.

15. Dokumentacija ter priloge se morajo glasiti na 
vlagatelja ter na prijavljeni projekt.

16. Vlagatelj mora vložiti vlogo za garancijo na pred-
pisanem obrazcu Prijavni obrazec za pridobitev garan-
cije RGS Zasavje s prilogami, navedenimi v poglavju 5 
z naslovom vsebina vloge.

17. Formalno popolna vloga je vloga, oddana v roku 
in na predpisan način iz poglavja 3 ter vsebuje izpolnjen, 
podpisan, datiran in žigosan Prijavni obrazec za prido-
bitev garancije RGS Zasavje s prilogami, navedenimi 
v poglavju 5 z naslovom vsebina vloge.

18. Prejemnik sredstev je kazensko in odškodnin-
sko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je podal 
neresnične ali zavajajoče izjave v vlogi na javni raz-
pis ali kasneje pri izstavitvi zahtevkov za upravičene 
stroške.

19. Vlogo z vsemi razpisnimi obrazci in dokazili 
oziroma prilogami je potrebno oddati v elektronski 
obliki skenirano v datoteki PDF na elektronskem me-
diju ter v enem listninskem izvodu V primeru nebistve-
nih razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko 
obliko, se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega 
lista. V primeru bistvenih razlik bo to predmet dopol-
nitve vloge.

4.2 Upravičeni in neupravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške 

nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške ko-
munalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, 
stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
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– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja,

– stroški obratnih sredstev, stroški najema poslov-
nih prostorov in opreme,

– stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona 
podjetja,

– stroški priprave in izdelave razvojne in investicij-
ske dokumentacije ter študije in projektne dokumentaci-
je za pripravo projektov gospodarske, turistične in pod-
jetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov 
projektov širšega pomena,

– bruto plača in prispevki na plače novo zaposlenih 
v podjetju, v povezavi z investicijo od datuma vročitve 
odločbe o dodelitvi garancije dalje največ 3 mesece,

– stroški pridobivanja intelektualnih pravic.
2. Obratna sredstva v povezavi s projektom lahko 

znašajo skupaj največ 20 % višine odobrenega kredita 
po tem razpisu.

3. Neupravičeni stroški so:
– stroški nakupa prevoznih sredstev in transportne 

opreme v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– poplačilo obstoječih obveznosti upravičencev do 

bank, dobaviteljev ali drugih upnikov,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih 

družb,
– stroški davka na dodano vrednost ter drugih dav-

kov ter dajatev,
– investicije v nakup ali izgradnjo nepremičnin, na-

menjenih za nadaljnjo prodajo ali oddajo,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po 

zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
4. Predmet investicije je dovoljeno kupiti le od tretjih 

oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 
25 % povezana (lastniški deleži ali glasovalne pravice) 
z upravičencem. Nakup investicijskih sredstev tudi ni do-
voljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, 
drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, 
ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodar-
ske družbe in gospodarsko družbo.

4.3 Finančni pogoji
1. Za pridobitev dolgoročnega kredita se lahko pri-

javijo vlagatelji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
2. Pogoji dolgoročnega kredita z garancijo so na-

slednji:
– vlagatelj najprej zaprosi za kredit banko iz sezna-

ma sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa 
o odobritvi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,

– najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa 
150.000 EUR,

– garancija znaša največ 50 % odobrenega kredita,
– najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na 

posameznega upravičenca je 120.000 EUR,
– doba vračanja je do 8 let, v nobenem primeru pa 

ne sme preseči 19. 3. 2025,
– moratorij je možen do 12 mesecev in se všteva 

v čas skupne dobe vračanja kredita,
– vlagatelj zavaruje prejeti kredit z garancijo RGS 

v višini 50 % odobrenega kredita ter z drugimi oblika-
mi zavarovanj odvisno od stopnje rizičnosti projekta in 
vlagatelja,

– stroški odobritve, vodenja in ostali bančni stroški 
so v prilogi razpisne dokumentacije (kreditni pogoji so-
delujočih bank).

4.4 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja po-
godbe

1. Sklad za zavarovanje garancije zahteva neraz-
delno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazu-

ma, v primeru srednje velikih podjetij z veliko varnostjo 
naložbe in poslovanja družbe se lahko določi drugo 
primerno zavarovanje po presoji kreditno-garancijskega 
odbora (npr. menica, izvršnica, vpis hipoteke na nepre-
mičnine ali premičnine, depozit).

2. Vlagatelj zavaruje garancijo z notarsko overjenim 
Sporazumom o zavarovanju garancijskih obveznosti, pri 
čemer stroške notarja v celoti nosi vlagatelj.

3. V primeru dodelitve sredstev bodo upraviče-
ni vlagatelji pozvani k sklenitvi sporazuma in pogod-
be z vsebino kot je razvidna iz vzorca, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije. Enostransko spreminjanje 
v podpis predložene pogodbe ni dopustno. Nasprotno 
pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in 
se šteje, da pogodba ni sklenjena.

4. Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da 
pristopijo k podpisu pogodbe s Skladom. Če se v roku 
osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so uma-
knili vlogo za pridobitev sredstev.

5. V primeru, da prejemnik garancije odstopi od 
svoje zahteve za pridobitev garancije, mora pisno ob-
vestiti Sklad.

6. Podjetje mora imeti ob podpisu pogodbe vsaj 
enega zaposlenega za polni delovni čas. Za potrebe 
tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi 
nosilec dejavnosti pri s.p. in direktor enoosebne druž-
be z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovode-
nju, kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe. 
Sklad lahko vlagatelja pozove na predložitev ustreznih 
dokazil.

4.5 Pogoji črpanja
1. Črpanje kredita je namensko, na podlagi nasle-

dnje dokumentacije:
– kopij računov z navedbo, da je kopija enaka ori-

ginalu in
– dokazilom o plačilu predloženih računov, kolikor 

gre za refundacijo.
2. Zgoraj navedeno dokumentacijo upraviče-

nec predloži in pošlje v pregled banki kreditodajalki, ta 
pa v pregled Skladu.

3. V primeru, da upravičenec sam v celoti poravna 
račun, se mu koriščenje kredita izvede kot refundacija 
plačanega računa na njegov transakcijski račun.

4. Rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne 
pogodbe. Podaljša se lahko s soglasjem kreditno-garan-
cijskega odbora RGS Zasavje.

4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Sklad bo na podlagi sklenjenih pogodb z upra-

vičenci spremljal uresničevanje namenske rabe in rea-
lizacijo projektov v skladu s priloženimi poslovnimi na-
črti upravičencev in prijavljenimi projekti. Spremljava bo 
obsegala:

– kontrolo namenske porabe sredstev,
– spremljanje finančnega poslovanja upravičenca in
– spremljanje učinkov projektov.
2. Sklad bo spremljal in kontroliral izvajanje pogod-

be s pomočjo pridobljene dokumentacije, ki jo je dol-
žan predložiti vlagatelj, s pomočjo informacij lokalnih in 
regionalnih institucij, poslovnih bank in drugih, ki lahko 
posredujejo relevantne informacije ter z ogledi na kraju 
samem.

5. Vsebina vloge
1. Izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan obrazec 

Prijavni obrazec za pridobitev garancije RGS Zasavje.
2. Izpolnjeno in podpisano prilogo 1 obrazca iz toč-

ke 1 »Popis premoženja osebnega poroka«, za poroka 
navedenega v Razpisnem obrazcu št. 1 (če jih je več, 
za vsakega posebej), skupaj z dokazili o lastništvu (ZK 
izpisek, kopija prometnega dovoljenja …).
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3. Izpolnjeno in podpisano prilogo 2 obrazca iz 
točke 1 »Popis upravičenih stroškov« iz priloženih pred-
računov, ponudb in drugih dokazil iz navedb o predvide-
nih upravičenih stroških prijavljenega projekta. Takšna 
dokazila so nezavezujoči predračuni, predpogodbe ozi-
roma ponudbe za celotni prijavljeni projekt (upravičene 
ter neupravičene stroške pri projektu). Dokazila se mo-
rajo glasiti na vlagatelja in morajo biti izdana po 1. 1. 
2016. V primeru nakupa rabljenih strojev ali opreme je 
potrebno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove 
opreme ter predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidna 
starost opreme, kolikor ta ni razvidna iz ponudb. Popisi 
stroškov iz projektne dokumentacije ne bodo upoštevani 
kot ustrezno dokazilo o investicijskih stroških projekta. 
Sklad ima pravico preveriti predložene predračune ali 
račune, jih zavrniti ali zahtevati nove.

4. Izpolnjena, žigosana, datirana in podpisana prilo-
ga 3 prijavnega obrazca- »Izjave vlagatelja«.

5. Sklep banke o odobritvi kredita na osnovi garan-
cije iz regijske garancijske sheme, ki mora vsebovati 
najmanj višino kredita, obrestno mero, ročnost in način 
odplačila ter način zavarovanja dela kredita, ki ni zava-
rovan z garancijo. Veljavnost sklepa mora biti najmanj 
90 dni od oddaje vloge.

6. V primeru nakupa rabljenih strojev, opreme ali 
nepremičnin je potrebna izjava prodajalca, da predmet 
nakupa v preteklosti ni bil kupljen s pomočjo nepovratnih 
sredstev ali drugih javnih virov.

7. V primeru nakupa starih objektov priložite kupo-
prodajno predlogodbo ali drugi nezavezujoči dokument, 
ki odraža tržno vrednost objekta. Sklad, po svoji presoji, 
lahko zahteva cenitev objekta, izdelano s strani neod-
visne institucije.

8. Dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja. Sklad 
bo iz baze AJPES-a za vlagatelja pridobil dokazila o nje-
govi registraciji. Kolikor podatki v AJPESu ne bodo do-
segljivi oziroma bodo nepopolni ali neustrezni, jih bo mo-
ral vlagatelj predložiti sam. Kolikor potrebuje vlagatelj za 
izvajanje dejavnosti posebna dovoljenja (npr. koncesijo, 
ipd.), jih priloži k vlogi.

9. Dokazilo o pridobljenem statusu socialnega pod-
jetja po Zakonu o socialnem podjetništvu. Podatke bo 
Sklad pridobil iz Evidence socialnih podjetij objavljene 
na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Kolikor podatki ne bodo dosegljivi, jih bo 
moral predložiti vlagatelj sam.

10. Pridobljena dovoljenja, kolikor so za izvedbo 
projekta potrebna posebna dovoljenja (gradbeno do-
voljenje ipd).

11. Originalno potrdilo pristojnega Zavoda za zdra-
vstveno zavarovanje o številu zaposlenih na zadnji dan 
preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge.

12. Zemljiško knjižni izpisek lokacije projekta, ki ne 
sme biti starejši od 1 meseca od oddaje vloge na raz-
pis. Kolikor vlagatelj izvaja investicijo oziroma naložbo 
na nepremičnini v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, 
mora priložiti sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo 
z veljavnostjo najmanj do dokončnega poplačila kredita 
in soglasje lastnika k izvedbi investicije oziroma naložbe.

13. Letne računovodske izkaze za preteklo leto, ki 
jih je vlagatelj v skladu z veljavno zakonodajo posre-
doval na AJPES, kolikor ti še niso bili javno objavljeni 
(podjetja, ki so zavezana k reviziji ali zaradi kakršnih koli 
drugih razlogov še niso oddala računovodskih izkazov 
na AJPES, priložijo nerevidirane računovodske izkaze 
za preteklo leto).

14. Za investicije v vrednosti nad 50.000 EUR je 
obvezno potrebno priložiti poslovni načrt podjetja za 
obdobje najmanj štirih let (v času objave razpisa je to 

2016–2019), ki mora vsebovati poslovni in finančni del 
s projekcijami finančnih izkazov, ki bodo upoštevale tudi 
učinke prijavljenega projekta. Obvezne vsebine poslov-
nega in finančnega dela s projekcijami finančnih izkazov 
so opredeljene v razpisni dokumentaciji. Za investicije 
v vrednosti do vključno 50.000 EUR zadostuje skladno 
z navodili izpolnjen Prijavni obrazec za pridobitev garan-
cije RGS Zasavje.

15. Originalno potrdilo pristojnega Finančnega ura-
da Republike Slovenije o poravnanih zapadlih davčnih 
obveznostih do Republike Slovenije, ki ne sme biti sta-
rejše od 30 dni od dneva oddaje vloge na razpis.

16. Izjava vlagatelja o že prejetih (ali zaprošenih) 
»de minimis« pomočeh in drugih že prejetih (zapro-
šenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške. 
Obrazec izpolnite za enotno podjetje, priložiti je potreb-
no prilogo: kopija sklepa oziroma odločbe o dodeljenih 
pomočeh …

17. Če podjetje posluje brez žiga in dokumenti, ki 
so sestavni del vloge, niso žigosani, je potrebno priložiti 
izjavo vlagatelja, da posluje brez žiga.

18. Na vsaki strani parafiran Vzorec pogodbe o iz-
daji garancije.

19. Neobvezna dokumentacija – v primeru, da pri-
loga ne bo priložena, vlagatelj s tega področja ne dobi 
točk pri oceni projekta.

– Strategija trženja je razdelana in ustrezno pred-
stavljena v prijavnem listu, poslovnem načrtu oziroma 
prilogi ali so predložene podpisane predpogodbe ozi-
roma pogodbe o prodaji izdelkov in storitev v povezavi 
s projektom.

– Veljavni certifikati kakovosti, prijavljeni patenti, 
specifikacija stroškov razvoja v letu 2015, ki predstavlja 
najmanj 2 % prodaje, nagrade s področja inovacij …).

6. Merila za ocenjevanje
1. Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije (Navodila za izdelavo 
vloge in merila za ocenjevanje vlog).

2. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja 
garancij po tem razpisu je 80, pogoj za dodelitev ga-
rancije je doseženih najmanj 40 točk in pozitivni sklep 
kreditno-garancijskega odbora.

3. Kriteriji za ocenjevanje projektov po tem razpisu 
so:

3.1 Ocena projekta in podjetja:
– cilj in namen investicije oziroma naložbe,
– vlaganje v tehnologijo,
– zaposleni podjetja,
– tržna naravnanost,
– razvojna naravnanost podjetja.
3.2 Ocena varnosti investicije oziroma naložbe
– premoženje in možnost poplačila v primeru unov-

čitve garancije,
– bonitetna ocena.
3.3 Velikost vlagatelja.
3.4 Socialno podjetništvo.
7. Obravnava vlog
7.1 Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Pravilni-

kom o delovanju regijskih garancijskih shem in v skladu 
s Splošnimi pogoji poslovanja Sklada.

2. Razpis je odprt od objave do porabe sredstev 
oziroma najkasneje do 19. 4. 2018. Vloge se odpirajo po 
vrstnem redu oddaje vloge. Prvo odpiranje je prvi torek 
po izteku 30 dni od objave javnega razpisa, nato pravilo-
ma vsak torek. Odpiranje ni javno. Za pravočasno vlogo 
se šteje vloga z datumom na ovojnici. Vloge se uvrstijo 
na seznam prejetih popolnih vlog glede na datum in 
uro prejete popolne vloge, za kar se uporablja datum in 
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čas (ura in minuta) iz ovojnice prejete popolne vloge ali 
popolne dopolnitve vloge. Popolne vloge se ocenijo po 
vrstnem redu uvrstitve na seznam.

3. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo 
zavržene in jih Sklad ne bo obravnaval ter jih bo vrnil 
vlagateljem. Kolikor iz ovojnice ne bo razviden naslov 
vlagatelja, bo Sklad vlogo vrnil vlagatelju na naslov, ki 
ga bo razbral iz vloge.

4. Vloge morajo ob oddaji obvezno vsebovati iz-
polnjen, podpisan in žigosan Prijavni obrazec za prido-
bitev garancije RGS Zasavje in Sklep banke o odobritvi 
kredita na podlagi garancije RGS. Prijavni obrazec in 
Sklep banke o odobritvi kredita nista predmet dopolni-
tve vloge. Vloge brez teh obveznih sestavin se zavržejo 
kot nepopolne.

5. Vlagatelje nepopolnih vlog bo strokovna služba 
Sklada v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala 
k dopolnitvi.

6. Vloge, ki jih vlagateljice v roku 8 dni od dneva 
prejema poziva za dopolnitev ne dopolnijo ali jih neu-
strezno dopolnijo, se kot nepopolne zavržejo.

7. Prehitro in prepozno prispele vloge se zavržejo 
in jih bo Sklad vrnil vlagateljem.

8. Vloge, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev in 
zahtev razpisa in razpisne dokumentacije ter niso v skla-
du s predmetom in cilji razpisa, se kot neutemeljene 
zavrnejo. Če se to ugotovi po izdaji sklepa o izdaji ga-
rancije, se pogodba ne podpiše, sklep pa se razveljavi. 
Po podpisu pogodbe je to razlog za odstop od pogodbe 
o izdaji garancije, umik garancije ter odpoklic depozita. 
Vlagatelj mora poravnati zakonsko določene zamudne 
obresti za namensko vezan depozit za čas od datuma 
sklenitve pogodbe do datuma vračila depozita.

9. Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo razpi-
sne pogoje in so skladne z namenom in predmetom tega 
javnega razpisa, bo strokovna služba Sklada ocenila na 
podlagi meril za ocenjevanje. Izpolnjevanje pogojev in 
meril mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dej-
stev in podatkov iz javnih evidenc. Poleg ocene in ana-
lize vloge strokovna služba Sklada pripravi tudi predlog 
sklepa za kreditno- garancijski odbor.

10. Vlogo obravnava kreditno- garancijski odbor 
RGS Zasavje, ki na osnovi pozitivnega sklepa banke, 
ocene projekta in predloga sklepa strokovne službe 
Sklada, s sklepom odloči o izdaji garancije po predpisa-
nem postopku. Kreditno- garancijski odbor RGS Zasavje 
se praviloma sestaja enkrat mesečno.

7.2 Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno obveščene 

z odločbo, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
2. Sklad z odločbo o dodelitvi garancije izda tudi 

navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, 
rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe.

3. Direktor Sklada na podlagi sklepa kreditno- ga-
rancijskega odbora RGS Zasavje izda odločbo o dode-
litvi garancije.

4. Zoper odločbo Sklada je možna pritožba v roku 
8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe 
ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.

Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica

Št. 6316-4/2016-6 Ob-1845/16

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republi-
ke Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, na podlagi 
38. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 
112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 4. člena Pravilni-

ka o koncesiji za izvajanje javne službe na področju 
raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03 in 
20/14), Sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije 
za izvajanje javne službe na področju raziskovalne de-
javnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2016, 
št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 2016 in Sklepa o spre-
membi sklepa o javnem razpisu za podelitev koncesije 
za izvajanje javne službe na področju raziskovalne de-
javnosti v obliki raziskovalnih programov v letu 2016, 
št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 2016, št. 410-33/2016/3 
z dne 24. 3. 2016, objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe

na področju raziskovalne dejavnosti v obliki 
raziskovalnih programov

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

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za 

izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejav-
nosti (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbira kon-
cesionarja oziroma koncesionarjev za izvajanje javne 
službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki razi-
skovalnega programa in oddaja poročil o rezultatih raz-
iskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja.

Okvirni razrez sredstev za raziskovalne progra-
me po znanstvenih vedah (izražen kot  % sproščenih 
sredstev raziskovalnih programov), ki se financirajo kot 
koncesionirana raziskovalna dejavnost v raziskovalnih 
organizacijah s koncesijo in katerih financiranje se kon-
ča 31. 12. 2016, je določen s Sklepom o javnem razpi-
su za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na 
področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih 
programov v letu 2016, št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 
2016 in Sklepom o spremembi sklepa o javnem razpi-
su za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na 
področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih 
programov v letu 2016, št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 
2016, št. 410-33/2016/3 z dne 24. 3. 2016, in sicer:

Veda Sproščena sredstva RO 
s koncesijo v letu 2016 (v %)

Naravoslovje 0,7
Tehnika 25,7
Medicina 36,8
Biotehnika 7,7
Družboslovje 8,3
Humanistika 20,8
Skupaj (vse vede) 100

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

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

cijam, ki nimajo statusa javne raziskovalne organizacije 
(v nadaljnjem besedilu: RO s koncesijo) in izpolnjujejo 
pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – 
ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadaljnjem 
besedilu: ZRRD), Pravilnikom o koncesiji za izvajanje 
javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Ura-
dni list RS, št. 48/03 in 20/14; v nadaljnjem besedilu: 
pravilnik o koncesiji) in Pravilnikom o postopkih (so)fi-
nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
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valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 
96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljnjem besedilu: 
pravilnik o postopkih).

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

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

programov, lahko s prijavo na javni razpis (tip prijave 
»Nova prijava – preoblikovanje«) predlaga preoblikova-
nje raziskovalnega programa oziroma programov, kate-
rega/ih financiranje se izteče v letu 2016, in sicer tako, 
da iztekajoči se raziskovalni program:

– priključi h kateremu od svojih drugih raziskovalnih 
programov (združitev raziskovalnih programov) ali

– razdeli na dva ali več novih raziskovalnih progra-
mov (razdružitev raziskovalnega programa) ali

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

rega financiranje se izteče v letu 2016, so lahko vklju-
čeni tudi raziskovalni programi, ki se jim v letu 2016 
financiranje v skladu s pogodbo o financiranju razisko-
valnega programa ne izteče. V primeru odobritve tako 
preoblikovanega raziskovalnega programa, financiranje 
raziskovalnega programa, ki se mu financiranje v skladu 
s pogodbo o financiranju raziskovalnega programa ne 
izteče v letu 2016, preneha. V primeru zavrnitve tako 
preoblikovanega raziskovalnega programa, se razisko-
valni program, ki se mu financiranje v letu 2016 ne izte-
če, financira v skladu z veljavno pogodbo o financiranju 
raziskovalnega programa.

Prijavitelj mora v skladu s tretjim odstavkom 62. čle-
na pravilnika o postopkih pri oddaji prijave za preobli-
kovanje raziskovalnega programa oziroma programov 
upoštevati minimalen obseg financiranja programske 
skupine.

5. Pogoji
Pogoji za izbor koncesioniranega raziskovalnega 

programa in pogoji za vodjo raziskovalnega programa 
so določeni v ZRRD, pravilniku o koncesiji, pravilniku 
o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje iz-
polnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11; v nadaljnjem bese-
dilu: pravilnik o kriterijih za vodjo projekta) in konkre-
tizirani v Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – uradno preči-
ščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 in 6319-2/2013-27 
z dne 4. 3. 2016 (v nadaljnjem besedilu: metodologija).

Če se raziskovalni program izvaja na različnih RO 
s koncesijo in javnih raziskovalnih organizacijah (na jav-
nih raziskovalnih zavodih, univerzah, ki jih je ustanovila 
Republika Slovenija in samostojnih visokošolskih zavo-
dih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija; v nadaljnjem 
besedilu: JRO), je prijavitelj na javni razpis matična RO 
s koncesijo, v kateri je oziroma bo ob sklenitvi pogod-
be o financiranju raziskovalnega programa zaposlen 
vodja raziskovalnega programa, ostale JRO in/ali RO 
s koncesijo pa odda/jo prijavo v skladu z 12.4. oziroma 
12.5. točko tega javnega razpisa.

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

– da je pravna oseba, vpisana v evidenco agencije;
– da izpolnjuje pogoje po ZRRD ter po izvršil-

nih predpisih, izdanih na podlagi ZRRD za opravljanje 
dejavnosti, za katero se razpisuje koncesija;

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

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

– da zagotavlja kakovostno izvajanje koncesionira-
ne raziskovalne dejavnosti.

5.1. Pogoji za vodjo raziskovalnega programa
Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati 

pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta, ki 
jih določata ZRRD in pravilnik o kriterijih za vodjo razi-
skovalnega projekta ter v skladu z metodologijo dosegati 
mejne vrednosti vsote kvantitativnih ocen (A1, A2 in A3), 
ki so določene za vsako vedo oziroma raziskovalno po-
dročje, in sicer:

A1+A2+A3 = 5,0 – naravoslovje (razen biologija in 
geologija) in tehnika,

A1+A2+A3 = 3,5 – medicina, biotehnika, družbo-
slovje, biologija in geologija,

A1+A2+A3 = 2,5 – humanistika,
ali dosegati naslednje mejne vrednosti (velja za vse 

vede): A1/2 ≥ 600 ali A' ≥ 200 ali A« ≥ 50.
Vodja raziskovalnega programa mora izpolnjevati 

pogoj A' je več kot 0 (velja za vse vede).
Programsko skupino vodi vodja, ki je lahko vodja le 

ene programske skupine.
5.2. Sestava programske skupine
Programsko skupino sestavljajo vodja programske 

skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znano-
sti (skupaj z vodjo najmanj štirje raziskovalci z dokto-
ratom) ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več 
RO s koncesijo oziroma JRO. Če se program izvaja na 
več RO s koncesijo oziroma JRO, mora biti v vsaki RO 
s koncesijo oziroma JRO v programski skupini vsaj en 
raziskovalec z doktoratom. Raziskovalci ter strokovni in 
tehnični sodelavci morajo biti zaposleni v RO s konce-
sijo oziroma JRO, ki izvaja raziskovalni program. V pro-
gramski skupini lahko kot raziskovalec sodeluje le oseba 
z doktoratom znanosti, brez raziskovalnih ur pa lahko 
sodelujejo tudi upokojeni raziskovalci ter mladi razisko-
valci in vodje podoktorskih projektov, ki so financirani iz 
drugih virov.

Član programske skupine je lahko vključen v en 
sam raziskovalni program.

Pogoj glede sestave programske skupine, ki velja 
za vse vede, je določen v metodologiji, in sicer:

– prvi pogoj: dve tretjini raziskovalcev (vključno 
z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati po-
goj A' ≥ 25 ali A'' > 0 ali

– drugi pogoj: tri četrtine raziskovalcev (vključno 
z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati po-
goj A 1/2 ≥ 25.

Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine 
agencija preveri ob podpisu pogodbe za novo obdobje 
financiranja raziskovalnega programa, pri čemer se upo-
števa sestava programske skupine, navedena v prijavi 
na ta javni razpis.

6. Kriteriji in merila
6.1. Kriteriji in merila za ocenjevanje
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci, merila za oce-

njevanje in metoda ocenjevanja prijav raziskovalnih 
programov so definirani v pravilniku o postopkih in pra-
vilniku o kriterijih za vodjo projekta ter konkretizirani 
v metodologiji (v poglavjih A. Splošno in H. Raziskovalni 
programi).

Kriteriji za ocenjevanje raziskovalnih programov so 
opredeljeni v 68. členu pravilnika o postopkih, in sicer:
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– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma 
skupine raziskovalcev,

– družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevan-
tnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma sku-
pine raziskovalcev,

– raziskovalna oziroma razvojna kakovost prijave,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave,
– izvedljivost predloga.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente oce-

njevanja (oceni A1 in A2) in za posamezno znanstveno 
vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izraču-
na agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene 
uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (CO-
BISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega 
razpisa (ocena A1) oziroma na dan zadnjega zajema 
podatkov v bazah SICRIS (COBISS) pred zaključkom 
javnega razpisa (ocena A2).

Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na 
podlagi metodologije (ocena A3) je agencija pridobila 
neposredno od raziskovalnih organizacij (v nadaljnjem 
besedilu: RO) za vse raziskovalce, ki so člani program-
skih skupin. Agencija bo za člane programskih sku-
pin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazec 
ARRS-RPROG-VPETOST-A-F-G-H-2016, na katerem 
so odgovorne osebe s podpisom jamčile za točnost 
podatkov.

Za predlaganega vodjo oziroma člana raziskoval-
nega programa, ki še ni član nobene programske sku-
pine, se podatki o sredstvih drugih uporabnikov vpiše-
jo v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J-2016, ki je 
objavljen na spletni strani agencije. Obrazec mora biti 
do 20. 5. 2016 do 14. ure oddan po elektronski pošti na 
naslov: vpetost-program-2016@arrs.si, v papirnati obliki 
(natisnjen, podpisan in žigosan) pa mora biti z oznako 
»Javni razpis za raziskovalne programe – podatki za 
vpetost« do 20. 5. 2016 do 14. ure oddan v glavni pisarni 
agencije ali poslan po običajni pošti, na naslov: Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Agencija bo podatke iz obrazca ARRS-RPROG-VPE-
TOST-D-J-2016 upoštevala le v primeru, če predlagani 
vodja ali član raziskovalnega programa še ni vključen 
v programsko skupino.

6.2. Kriteriji in merila za določitev obsega financi-
ranja

Kriterija in kazalci, ki se upoštevajo pri določitvi ob-
sega financiranja raziskovalnega programa, so določeni 
v 63. členu pravilnika o postopkih.

Kriterija iz prejšnjega odstavka sta:
– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma 

skupine raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: znan-
stveni kriterij),

– družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevan-
tnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma sku-
pine raziskovalcev (v nadaljnjem besedilu: relevančni 
kriterij).

V primeru novega raziskovalnega progama se pri 
kriterijih iz prejšnjega odstavka oceni rezultate predlaga-
nih članov programske skupine prijavitelja in izvajalcev 
raziskovalnega programa.

Merila za vrednotenje kazalcev ter postopek vre-
dnotenja raziskovalnih programov, so konkretizirani 
v metodologiji. Za izračun sredstev drugih uporabnikov 
bo agencija upoštevala podatke, pridobljene na podlagi 
pozivov za posredovanje podatkov o vpetosti članov 
programskih skupin v projekte izven okvira financiranja 
agencije (vključno s pozivom v letu 2016). Kazalec 2.2. 
Izkazana pedagoška dejavnost kot visokošolski učitelj 
se v okviru kriterija Družbeno-ekonomska oziroma kul-

turna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca 
oziroma skupine raziskovalcev ne upošteva, ker agen-
cija ne financira pedagoške vpetosti. Kazalci se v skladu 
z metodologijo vrednotijo na podlagi podatkov, dosto-
pnih za obdobje zadnjih 5 let, in sicer za obdobje od 1. 1. 
2011 do 31. 12. 2015. Sredstva se vrednoti relativno gle-
de na sredstva za programsko financiranje posamezne 
programske skupine.

7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa za izva-
janje koncesionirane javne službe

Okvirni letni obseg sredstev za realizacijo tega 
javnega razpisa je 885.000,00 EUR. Navedeni okvirni 
obseg sredstev za realizacijo tega javnega razpisa se 
poveča za obseg sredstev raziskovalnih programov, ki 
se jim financiranje v skladu s pogodbo o financiranju ne 
izteče v letu 2016 in so predmet odobrenih preoblikova-
nih raziskovalnih programov. Javni razpis bo realiziran 
skladno s proračunskimi možnostmi.

Glede na obremenitve raziskovalcev z efektivnimi 
raziskovalnimi urami, ki so financirane iz proračuna Re-
publike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Ured-
be o normativih in standardih za določanje sredstev za 
izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega 
programa (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 
103/15), financirala posameznega raziskovalca glede 
na delež zaposlitve za raziskovanje, vendar največ 1700 
efektivnih raziskovalnih ur letno. Minimalna letna obre-
menitev raziskovalca na raziskovalnem programu je 17 
efektivnih raziskovalnih ur letno. Minimalni letni obseg fi-
nanciranja posamezne raziskovalne organizacije znaša 
170 efektivnih raziskovalnih ur letno, kadar raziskovalni 
program izvaja več RO s koncesijo ali JRO.

8. Obdobje in začetek trajanja koncesije
Obdobje financiranja bo za posamezni raziskovalni 

program določeno glede na rezultate evalvacije. Izbra-
ne koncesionirane raziskovalne programe bo agencija 
financirala za obdobje treh, štirih, petih ali šestih let.

Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financi-
ranja izbranih koncesioniranih raziskovalnih programov 
je 1. 1. 2017.

9. Izbor prijav raziskovalnih programov, organ, ki 
bo opravil izbor koncesionarja in način plačila konce-
sionarja

Prijave bodo ocenjene in finančno ovrednotene po 
postopku in na način, kot ga določajo pravilnik o postop-
kih, ta javni razpis in metodologija.

Skupno financiranje raziskovalnih programov zno-
traj RO s koncesijo se praviloma ne spreminja.

Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih pro-
gramov pripravi predlog prednostnega seznama prijav 
raziskovalnih programov z obdobjem financiranja razi-
skovalnega programa, pri čemer za določitev obdobja 
financiranja raziskovalnega programa upošteva enotno 
lestvico, skladno z metodologijo (poglavje H), ki velja 
za vse vede:

minimum točk maksimum točk obdobje financiranja
0 14 ukinitev – zavrnitev
14,01 16,5 3 leta
16,51 20,75 4 leta
20,76 22,99 5 let
23 25 6 let

Znanstveni svet agencije (v nadaljevanju: ZSA) 
na predlog strokovnega telesa za ocenjevanje razisko-
valnih programov prijave razvrsti po točkah skupne oce-
ne prijave ter oblikuje in sprejme predlog prednostnega 
seznama prijav raziskovalnih programov, ki jih priporoči 
za nadaljnje financiranje oziroma se začne na novo 
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financirati ter seznam zavrnjenih prijav raziskovalnih 
programov. ZSA v predlogu prednostnega seznama 
pri predlaganem raziskovalnem programu v izbor za 
financiranje v skladu s šestim in sedmim odstavkom 
67. člena pravilnika o postopkih določi letni obseg efek-
tivnih raziskovalnih ur.

Na podlagi finančno ovrednotenega predloga ZSA 
o izboru raziskovalnih programov RO s koncesijo, mi-
nister, pristojen za znanost, izda odločbo o podelitvi 
koncesije.

Koncesionar bo za izvajanje koncesionirane raz-
iskovalne dejavnosti plačan v skladu s sklenjeno kon-
cesijsko pogodbo, na podlagi odločbe o podelitvi kon-
cesije.

Koncesijsko pogodbo bo s koncesionarjem sklenila 
agencija.

10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje doku-

mente:
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-

dni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 
9/11 in 57/12 – ZPOP-1A);

– Pravilnik o koncesiji za izvajanje javne službe 
na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 48/03 in 20/14);

– Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenje-
vanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – 
popr. in 92/14);

– Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list 
RS, št. 41/09 in 72/11);

– Sklep o javnem razpisu za podelitev koncesije 
za izvajanje javne službe na področju raziskovalne de-
javnosti v obliki raziskovalnega programa v letu 2016, 
št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 2016;

– Sklep o spremembi sklepa o javnem razpisu za 
podelitev koncesije za izvajanje javne službe na podro-
čju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih progra-
mov v letu 2016, št. 410-33/2016/1 z dne 21. 3. 2016, 
št. 410-33/2016/3 z dne 24. 3. 2016;

– Metodologijo ocenjevanja prijav za razpise, 
št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 – uradno preči-
ščeno besedilo, št. 6319-2/2013-26 in 6319-2/2013-27 
z dne 4. 3. 2016;

– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016: Prijav-
na vloga;

– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016-A: Raz-
poreditev raziskovalnih ur v programski skupini prijavi-
telja;

– Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016-B: Raz-
poreditev raziskovalnih ur v programski skupini izvajalca 
raziskovalnega programa;

– Obrazec ARRS-RPROG-VP/2016: Poročilo o re-
zultatih raziskovalnega programa za preteklo obdobje 
financiranja;

– Obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D-J-2016.
Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne 

dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije.
11. Prijava na javni razpis
Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena v sloven-

skem in angleškem jeziku.
11.1. Tip prijave »Nadaljevanje obstoječega pro-

grama«
V primeru prijave za nadaljevanje financiranja razi-

skovalnega programa, ki se mu financiranje izteče v letu 
2016 (tip prijave »Nadaljevanje obstoječega programa«), 
je prijava na javni razpis sestavljena iz Prijavne vloge 
(Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016) in Poročila 

o rezultatih raziskovalnega programa za preteklo ob-
dobje financiranja (Obrazec ARRS-RPROG-VP/2016).

K prijavni vlogi mora biti priložen sporazum, skle-
njen med vsemi izvajalci, ki v letu 2016 izvajajo razisko-
valni program. S sporazumom se za nadaljnje obdobje 
financiranja določi razporeditev vseh sproščenih razi-
skovalnih ur v letu 2016. Če sporazum ne bo priložen 
k prijavni vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil 
v roku za dopolnitev prijave, bo agencija prijavo za na-
daljevanje financiranja raziskovalnega programa s skle-
pom zavrgla.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko 
prijavne vloge.

11.2. Tip prijave »Nova prijava«
V primeru prijave novega raziskovalnega programa 

(tip prijave »Nova prijava«), se na javni razpis posredu-
je le Prijavna vloga (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Prija-
va/2016).

11.3. Tip prijave »Nova prijava – preoblikovanje 
programov«

V primeru prijave za preoblikovanje raziskoval-
nega programa oziroma programov (tip prijave »Nova 
prijava – preoblikovanje programov«) mora prijavitelj 
o svoji nameri do 5. 5. 2016 obvestiti agencijo, da mu 
lahko pravočasno omogoči pripravo prijave v elektron-
ski obliki.

V primeru preoblikovanja raziskovalnega programa 
oziroma programov, je prijava na javni razpis sestavlje-
na iz Prijavne vloge (Obrazec ARRS-RPROG-JP-Pri-
java/2016) in Poročila o rezultatih raziskovalnega 
programa za preteklo obdobje financiranja (Obrazec 
ARRS-RPROG-VP/2016 – v nadaljnjem besedilu: poro-
čilo o rezultatih). Poročila o rezultatih morajo biti oddana 
za vse raziskovalne programe, ki so vključeni v preobli-
kovanje.

V primeru, da se v preoblikovanje raziskovalnih 
programov vključi tudi raziskovalni program, ki se mu 
financiranje v letu 2016 ne izteče, mora prijavitelj v razpi-
snem roku oddati poročilo o rezultatih za ustrezno krajše 
obdobje financiranja raziskovalnega programa.

K prijavni vlogi preoblikovanega/ih raziskovalne-
ga/ih programa/ov mora biti priložen sporazum, sklenjen 
med vsemi izvajalci, ki v letu 2016 izvajajo raziskovalni/e 
program/e, ki je/so vključen/i v preoblikovanje. S spora-
zumom se uredi način preoblikovanja in razporeditev 
raziskovalnih ur za celoten obseg v preoblikovanje vklju-
čenih programov. Če sporazum ne bo priložen k prijavni 
vlogi oziroma ga prijavitelj ne bo predložil v roku za 
dopolnitev prijave, bo agencija prijavo oziroma prijave 
za preoblikovanje raziskovalnih programov s sklepom 
zavrgla.

Sklenjen sporazum prijavitelj priloži kot priponko 
prijavne vloge.

11.4. Izpolnjevanje prijave na spletnem portalu 
agencije eObrazci

Prijavna obrazca (prijavna vloga in poročilo o re-
zultatih) se izpolnjujeta na spletnem portalu agencije 
eObrazci (v nadaljnjem besedilu: spletni portal).

Spletni portal lahko uporabljajo raziskovalci, vpisani 
v evidence agencije, skrbniki spletnega portala prijavi-
telja, zastopniki prijavitelja, pooblaščenci zastopnikov 
prijavitelja in dodatni uporabniki. Prijava na spletni portal 
je možna na dva načina:

– z digitalnim potrdilom (SIGEN-CA, SIGOV-CA, 
NLB-CA, POSTArCA ali HALCOM-CA),

– z uporabniškim imenom in geslom (raziskovalci 
lahko geslo za prijavo pridobijo sami s spletnega porta-
la, ostalim uporabnikom geslo dodeli skrbnik eObrazcev 
prijavitelja ali agencija).



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 24 / 1. 4. 2016 / Stran 753 

12. Način, oblika in rok za oddajo prijav
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 

izvaja le prijavitelj, se prijava odda v skladu z 12.1. in 
12.2. točko tega javnega razpisa.

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 
poleg prijavitelja izvaja tudi JRO, se pri oddaji prijave 
upošteva postopek, ki je opredeljen v 12.4. točki tega 
javnega razpisa.

V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 
poleg prijavitelja izvaja tudi druga RO s koncesijo, se 
pri oddaji prijave upošteva postopek, ki je opredeljen 
12.5. točko tega javnega razpisa.

Prijavne vloge na spletnem portalu ni možno oddati 
dokler ni oddano poročilo o rezultatih.

Prijavitelj v prijavni vlogi označi, ali se vsebina pri-
jave raziskovalnega programa šteje za poslovno skriv-
nost.

Prijaviteljem svetujemo, da prijavnih vlog in poročil 
o rezultatih ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker 
lahko pride do preobremenjenosti strežnika.

12.1. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o re-
zultatih) z digitalnim podpisom

Prijava na javni razpis se izpolni in odda na sple-
tnem portalu. Oddana prijava je popolna, če je opremlje-
na z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma 
pooblaščena oseba prijavitelja in vodja raziskovalnega 
programa). Prijava (prijavna vloga in poročilo/a o rezulta-
tih) mora biti oddana do vključno 20. 5. 2016 do 14. ure.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je opremljena 
z obema digitalnima podpisoma na spletnem portalu do 
20. 5. 2016 do 14. ure.

12.2. Oddaja prijave (prijavne vloge in poročila o re-
zultatih) brez digitalnega podpisa

V primeru, ko prijavitelj in/ali vodja raziskovalnega 
programa nima/ta digitalnega potrdila, se prijava na 
javni razpis odda v elektronski obliki (na spletni portal) 
kot nepodpisana in v papirnati obliki, ki mora biti opre-
mljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma 
pooblaščene osebe prijavitelja in vodje raziskovalnega 
programa ter žigom prijavitelja.

Obe obliki prijave, elektronska in papirnata, morata 
biti vsebinsko popolnoma enaki.

Papirnato prijavo je treba dostaviti v zaprti ovojni-
ci z oznako »Ne odpiraj – prijava – razpis za progra-
me« in obvezno oznako prijave s spletnega portala 
(ARRS-RPROG-JP-Prijava/2016/...) ter nazivom in na-
slovom prijavitelja, na naslov Javna agencija za raz-
iskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je v roku oddana 
v elektronski in papirnati obliki. Prijava je oddana pravo-
časno, če je v elektronski obliki oddana na spletni portal 
do 20. 5. 2016 do 14. ure in v papirnati obliki prispe 
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije do 20. 5. 2016 do 14. ure. Kot 
pravočasna se šteje tudi prijava, oddana priporočeno po 
pošti iz Slovenije do 20. 5. 2016 do 14. ure (upošteva 
se poštni žig).

12.3. Popolnost prijave
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na pred-

pisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka 12.1. – 
elektronska; točka 12.2. – elektronska in papirnata) ter 
vsebuje vse zahtevane podatke in priloge (sporazum 
med izvajalci raziskovalnega programa oziroma progra-
mov pri tipu prijave iz točke 11.1. in 11.3.), kot jih določa 
ta javni razpis.

12.4. Oddaja prijave za JRO
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki ga 

poleg prijavitelja izvaja tudi JRO, mora JRO prijavo 

(prijavno vlogo in poročilo o rezultatih) v papirnati obliki 
oddati na Javni poziv za oddajo prijav za financiranja 
raziskovalnih programov za naslednje obdobje financi-
ranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za 
preteklo obdobje financiranja (v nadaljnjem besedilu: 
javni poziv), ki je na spletni strani agencije objavljen 
istega dne kot ta javni razpis. JRO to stori tako, da na-
tisnjeno prijavo (prijavno vlogo in poročilo o rezultatih), 
ki jo je prijavitelj oddal na spletnem portalu, z lastnoroč-
nim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe 
JRO, vodje raziskovalnega programa in žigom JRO ter 
v skladu z roki in določili javnega poziva, posreduje na 
agencijo.

12.5. Oddaja prijave za ostale RO s koncesijo
V primeru prijave raziskovalnega programa, ki 

ga poleg prijavitelja izvaja še druga RO s koncesijo, 
mora RO s koncesijo prijavo (prijavno vlogo in poročilo 
o rezultatih) v papirnati obliki oddati na javni razpis. RO 
s koncesijo to stori tako, da natisnjeno prijavo (prijavno 
vlogo in poročilo o rezultatih), ki jo je prijavitelj oddal na 
spletnem portalu, z lastnoročnim podpisom zastopni-
ka oziroma pooblaščene osebe RO s koncesijo, vodje 
raziskovalnega programa in žigom RO s koncesijo ter 
v skladu z roki in določili javnega razpisa, posreduje na 
agencijo.

13. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v sredo, 25. 5. 2016 

ob 10. uri na sedežu agencije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno 
označene prijave.

Nepravilno označenih in prepozno oddanih oziro-
ma prispelih prijav, komisija za odpiranje prijav ne bo 
obravnavala.

Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno 
s pravilnikom o koncesiji.

14. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru koncesioni-
ranega raziskovalnega programa predvidoma obveščeni 
v mesecu decembru 2016.

15. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni 
strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom 
dobijo interesenti na spletni strani agencije http://www.
arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 
1000 Ljub ljana, vsak delovni dan med 9. in 12. uro 
(kontaktne osebe: Silvia Bodanec, tel. 01/400-59-34, 
Marko Belavič, tel. 01/400-59-41 in Ernesta Mlakar, 
tel. 01/400-59-74).

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-1800/16

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Me-
telkova 2b, 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 jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 
92/15), Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila 
(Uradni list RS, št. 42/04, 14/09 in 19/15), Pravilnika 
o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa 
s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravil-
nika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09 in 10/14) 
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objavlja Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev na po-
dročjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova 
knjižničnega nadomestila v letu 2016 (oznaka razpi-
sa: v nadaljevanju: JR5–KN–2016).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na sple-
tni strani: www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave ob-
vestila v Uradnem listu RS dne 1. 4. 2016 in se izteče 
dne 3. 5. 2016.

Javna agencija za knjigo RS

Št. 410-0011/2016-2 Ob-1798/16

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov 
društev s področja turizma v Občini Divača (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 11/2016), Pravilnika o po-
stopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, 
št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), določil Odloka 
o proračunu Občine Divača za leto 2016 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 69/2015) in odločitve Komisije za 
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov 
društev s področja turizma v Občini Divača, Občina 
Divača objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov društev s področja 

turizma v Občini Divača za leto 2016  
(v nadaljevanju razpis)

1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 
6215 Divača.

2. Predmet razpisa: Občina Divača razpisuje finanč-
na sredstva iz proračuna Občine Divača za leto 2016, 
postavka 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in 
gostinstva -14030504 Sredstva za delovanje turističnih 
društev – namenjena za sofinanciranje letnih programov 
društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševa-
nja dejavnosti na področju turizma v Občini Divača.

Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izva-
jajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki 
se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, 
da so namenjene občanom Občine Divača in promociji 
občine skozi njihovo dejavnost.

Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine pro-
gramov:

– izobraževalne vsebine splošnega pomena,
– predstavitev in promocija dejavnosti društva ter 

območja delovanja,
– organizacija večjih prireditev,
– so-organizacija prireditev in predstavitev na prire-

ditvah lokalnega in širšega pomena,
– materialni stroški vezani na izvedbo programa,
– ne-programski stroški,
– informativne in promocijske dejavnosti,
– druge izredne aktivnosti.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega 

razpisa niso:
– profitni oziroma pridobitni programi društev,
– stroški dela oziroma stroški plač prijaviteljev,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje ne-

premičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu 
ali upravljanju.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Upravičenci do sredstev so društva, ki delujejo na 

področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača in izvaja-

jo svoje programe na območju Občine Divača,
– so registrirana skladno s predpisi o društvih ter 

imajo dejavnost s področja turizma opredeljeno v usta-
novitvenem aktu,

– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo 
programov,

– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– delujejo na področju turizma več kot eno leto,
– opravljajo dejavnost na neprofitni (nepridobitni) 

osnovi,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbe-

ne obveznosti do Občine Divača iz predhodnega javne-
ga razpisa, če so na njem sodelovali.

Vlagatelji, ki so za prijavljeni program že prejeli 
sredstva na drugih razpisih Občine Divača oziroma so 
bili (bodo) njihovi programi v letu 2016 kakorkoli že fi-
nancirani iz proračuna Občine Divača, niso upravičeni 
do sredstev po tem razpisu.

4. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 
20.000,00 EUR od tega je 8.000,00 EUR namenjenih 
za redno dejavnost društva, 2.000,00 EUR za kritje 
ne-programskih stroškov društva in 10.000,00 EUR za 
sofinanciranje večjih prireditev. Način vrednotenja pro-
gramov je podrobneje razložen v prijavnem obrazcu.

5. Obdobje porabe sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2016. Vlagatelj mora Ob-
čini Divača najkasneje do 20. 11. 2016 podati poročilo 
o porabi sredstev.

6. Zadnji rok za predložitev prijav je 29. 4. 2016.
7. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Prija-

va na javni razpis za sofinanciranje programov društev 
s področja turizma v Občini Divača za leto 2016«. Vloga 
mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigo-
sana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in 
podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

8. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, 
obrazec za prijavo na razpis, izjave, vzorec pogodbe in 
obrazce za poročila se dvigne v sprejemni pisarni. Raz-
pis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani 
Občine Divača http://www.divaca.si.

9. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami 
pošljejo prijavitelji v zaprti kuverti na naslov: Občina 
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Na prednji 
strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne od-
piraj – Javni razpis za sofinanciranje programov društev 
s področja turizma v Občini Divača za leto 2016.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in 
polni naslov prijavitelja. Kot pravočasne vloge se štejejo 
vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predlo-
žitev prijav osebno v sprejemni pisarni v poslovnem 
času ali oddane priporočeno po pošti.

10. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja 

z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana 
s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 
8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. 
Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku do-
stavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki 
vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 
V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh 
od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni 
od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko za-
radi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih 
podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge do-
kumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki 
v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s skle-
pom zavržene.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumen-
tacijo.

Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih 
vlog, preverila izpolnjevanje pogojev ter na podlagi 
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meril ovrednotila programe za redno dejavnosti ter 
velike prireditve in ne-programske stroške. Komisija 
bo programe vrednotila v fazi prijave na razpis in v fazi 
dostave poročila o realizaciji programa. Vrednost toč-
ke se za redno dejavnost določi v skladu s predvide-
nimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Viši-
na sofinanciranja posameznega programa je odvisna 
od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. 
Za sofinanciranje velikih prireditev in ne-programskih 
stroškov se upošteva strošek izdanega računa in pa 
lastnega dela.

Nato bo komisija pripravila predlog prejemnikov in 
ne-prejemnikov sredstev ter razdelitev razpisanih sred-
stev in ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju 
občinske uprave oziroma osebi, ki je od predstojnika 
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

11. Izbor in višina sredstev
Upravičencem bo posredovan sklep o odobritvi ozi-

roma ne-odobritvi sredstev in višina odobrenih sredstev. 
Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu 
sklepa.

Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v katerih 
bodo določene pravice in obveznosti obeh pogodbenih 
strank.

12. Dodatne informacije: dodatne informacije v zve-
zi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi Občine 
Divača, na naslovu Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, 
kontaktna oseba je Nataša Macarol, tel. 05/73-10-938.

13. Merila za dodelitev sredstev:
Prijavljeni programi vlagateljev se bodo točkovali na 

podlagi spodaj navedenih meril.
Redna dejavnost društva (8.000,00 EUR sredstev):

1. Materialni stroški vezani na izvedbo programa št. točk
Kontinuiteta delovanja društva, glede na leto ustanovitve 
društva

do 5 let delovanja / 1 točka
od 6 do 15 let delovanja / 2 točki

od 16 do 30 let delovanja / 3 točke
nad 31 let delovanja / 4 točk

Število članov društva do 10 članov / 1 točka
nad 11 članov / 2 točki

Stroški za nakup simboličnih nagrad 1 točka / skupina simboličnih nagrad
Delovne akcije namenjene ohranjanju narave (čistilne akcije, 
akcije za ocenjevanje najlepše urejenih hiš, dvorišč ...)

4 točke / delovna akcija

2. Izobraževalne vsebine splošnega pomena št. točk
Izobraževanje člana društva z namenom izboljšanja dejavnosti 
društva

2 točki / na člana, ki se izobražuje

Izobraževanja v okviru strokovnih ekskurzij 4 točke / na strokovno ekskurzijo
Organizacija delavnic za mlade in odrasle 4 točke / na ustvarjalno delavnico
So-organizacija delavnic za mlade in odrasle 2 točki / na so-organizacijo ustvarjalne delavnice
Predavanja, razstave, simpoziji, okrogle mize,…. 3 točke / na dogodek

3. Predstavitvene, informativne in promocijske aktivnosti št. točk
Stalni promocijski material (izdelava zgibanke, sodelovanje pri 
izdaji knjige, prospekta,…)

4 točke / na aktivnost

Občasni promocijski material (letaki, plakati, plačljivi oglasi,…) 1 točka / na aktivnost
Izdelava in vzdrževanje internetne strani 1 točka

4. So-organizacija in organizacija manjših prireditev lokalnega 
in širšega pomena

št. točk

Prireditve mednarodnega značaja (mednarodne delavnice, 
mednarodni extempore,…)

5 točk / na organizacijo aktivnosti
2 točki / na so-organizacijo aktivnosti

Prireditve rekreacijskega značaja (pohodi) 3 točke / na organizacijo aktivnosti
1,5 točke / na so-organizacijo aktivnosti

Prireditve tradicionalnega značaja (martinovanje, pustovanje, 
kresovanja, prihod dedka Mraza,…)

2 točki / na organizacijo aktivnosti
1 točka / na so-organizacijo aktivnosti

5. Druge izredne aktivnosti št. točk
Druge aktivnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj 
navedenih točk

od 1 do 5 točk / odvisno od »teže« aktivnosti, ki 
jo presodi strokovna komisija

Programi po merilih od 1-5 se točkujejo. Vrednost 
točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi 
sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja po-
sameznega programa je odvisna od skupnega števila 
zbranih točk, vrednosti točke in višine razpisanih sred-
stev.
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Organizacija večjih prireditev (10.000,00 EUR sredstev)
Upošteva se maksimalno 80 % vrednosti izdanega 
računa skupaj z DDV. Upoštevajo se računi, ki se 
izključno nanašajo na izpeljavo točno določene pri-
reditve pod pogojem, da so bile na računu določene 
aktivnosti nujno potrebne za izpeljavo prireditve. 
Presojo nujnosti oceni strokovna komisija na podlagi 
poročila prijavitelja.
Pri organizaciji večje prireditve se upošteva tudi la-
stno delo. Pri tem se upošteva maksimalno 10 % 
sredstev lastnega dela, ki ga prijavitelj dokazuje 
z izjavami, poročili, časovnicami, potnimi nalogami, 
računi za gorivo …

Opredelitev večje prireditve:
Večje prireditve so tiste prireditve, ki izpolnjujejo 

minimalno 3 spodaj navedene pogoje:
– Prireditev traja več kot en dan s prekinitvami,
– Aktivnosti v okviru prireditve se odvijajo skozi cel 

dan,
– Prireditev je sestavljena iz več različnih aktivnosti,
– Prireditev je širše znana oziroma uveljavljena,
– Prireditev, na kateri je prisotnih več kot 200 obi-

skovalcev

Ne-programski stroški (2.000,00 EUR sredstev)
Pri povračilu ne-programskih stroškov se upošte-
va maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa 
skupaj z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje 
november 2015 do september 2016.

Med ne-programske stroške spadajo naslednji stroški:
– stroški porabe električne energije,
– stroški porabe vode,
– stroški uporabe vadbenega prostora,
– stroški drugih komunalnih storitev,
– stroški najema prostora in
– izredni stroški (nujna popravila, katerih opustitev 

bi pomenila večjo škodo za dejavnost društva). Presojo 
nujnosti oceni strokovna komisija.

Ne-programski stroški so stroški ki so povezani 
z registrirano dejavnostjo vlagatelja in niso zajeti v stro-
ških izvedbe samega programa so pa nujno potrebni za 
izvedbo programa.

Med ne-programske stroške ne spadajo:
– stroški investicijskih vlaganj,
– stroški nakupa opreme.

Občina Divača

Št. 122-0007/2016 Ob-1799/16

Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na podlagi 
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za 
leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) in Pravilnika o po-
stopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov 
s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 35/05 in naslednji)

javni razpis
za sofinanciranje programov s področja 

socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec 
za leto 2016

I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj 
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, objavlja 
javni razpis za izbor projektov in programov s področja 
socialnega varstva.

II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva

2. Programi za starejše
3. Programi na področju zasvojenosti.
Vsebina programov:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva vsebujejo:
– programe nevladnih in neprofitnih organizacij 

s področja socialnega varstva, ki so naravnani v smeri 
ohranjanja in vzpodbujanja socialnih stikov vseh tistih 
posameznikov, ki so prikrajšani pri vključevanju v vsak-
danje življenje,

– programe svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki 
so namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabni-
kom posameznih zdravstvenih storitev,

– programe invalidskih društev in druge programe 
za rehabilitacijo in povečanje socialne vključenosti inva-
lidov (povečanje neodvisnega življenja invalidov),

– programe osebne asistence, ki jih izvajajo invalid-
ske in humanitarne organizacije ali društva:

– a) ki so na dan objave tega javnega razpisa že 
izvajali dejavnost osebne asistence na področju Mestne 
občine Slovenj Gradec,

– b) ki imajo na dan objave tega javnega razpisa 
že sklenjeno pogodbo z glavnim sofinancerjem progra-
ma (MDDSZ, FIHO ipd.).

2. Programi za starejše vsebujejo
– programe preprečevanja oziroma zmanjševanja 

socialne izključenosti starejših,
– pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih 

opravil,
– programe priprave sedanje srednje generacije 

na starost,
– programe medgeneracijskih skupin za samopo-

moč.
3. Programi na področju zasvojenosti vsebujejo
– preventivne in kurativne programe na področju 

zasvojenosti.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so registri-

rana v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, 
št. 64/11 – UPB2),

– javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne 
osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
socialnega varstva,

ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na 

območju občine ne glede na sedež, če je program zasta-
vljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine 
Slovenj Gradec,

b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na 
področju socialno varstvenih dejavnosti,

c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na-
črtovanih dejavnosti,

e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi 
organizacijami na izbranem področju,

f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in ima-
jo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih 
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz 
drugih virov.

Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih organiza-

cij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema 
invalidsko oziroma katero drugo tematiko iz področja so-
cialnega varstva, za katero velja, da ni predmet ostalih 
treh področij tega razpisa.
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– Za področje programov za starejše se lah-
ko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna skupina vsaj 
v 50 % predstavlja populacijo, starejšo od 65. let.

– Na področju zasvojenosti imajo prednost ponu-
dniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana 
sredstva so namenjena tako preventivni, kakor tudi ku-
rativni dejavnosti.

Vsi prijavljeni programi, posebno pa še programi, 
opredeljeni v prvi alineji, morajo kot taki občini dopri-
nesti neko dodano vrednost v smislu izvajanja social-
nih programov. Kolikor bo ugotovljeno, da prijavljeni 
program ne bo vseboval te dodane vrednosti oziroma 
ne bo izpolnjeval katerega izmed meril in kriterijev za 
dodelitev sredstev iz tega razpisa, bo s sklepom avto-
matično izločen.

IV. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se 
izvedejo v letu 2015. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena v letu 2016.

V. Orientacijska vrednost programov
Predvidena orientacijska vrednost vseh programov 

v letu 2016 je 24.467,00 EUR, in sicer za:
– programe pod točko 1: 15.151,00 EUR, pri čemer 

je od tega za program osebne asistence zagotovljenih 
7.000,00 EUR,

– programe pod točko 2: 5.964,00 EUR,
– programe pod točko 3: 3.352,00 EUR.
VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti kot pri-

poročeno pošiljko z datumom oddaje 3. 5. 2016 ali 
v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, 
Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 
12. ure istega dne.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije, in mora vsebovati 
vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni 
dokumentaciji.

Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upo-
števala.

Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni 
razpis – za področje 1 (ali 2 ali 3), odvisno za katero 
področje se ponudba podaja).

V primeru, ko se posamezni ponudnik prijavlja z več 
programi na različna področja, mora biti ponudba po-
dana v zaprti kuverti za vsako področje posebej. Več 
programov istega področja pa lahko združi v eni po-
nudbi, pri tem za posamezni program predloži posebej 
izdelano ponudbo.

VII. Odpiranje ponudb:
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija 

na sedežu naročnika dne 5. 5. 2016.
Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija 

ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo prijavo. 
V primeru, da je ponudniki v roku ne dopolnijo, bo prijava 
izločena kot nepopolna.

VIII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki 
obveščeni v roku 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

IX. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji dan po tej 

objavi, zainteresirani dvignejo v vložišču, Šolska ulica 5, 
2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 13. ure.

Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite 
na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj 
Gradec, tel. 02/88-121-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za 
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva 
v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2016 lahko naj-
dete tudi na spletni strani Mestne občine Slovenj Gra-
dec, z naslovom http://www.slovenjgradec.si.

Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 302-0002/2016 Ob-1801/16

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne 
mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega go-
spodarstva v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/15 – 
v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Občine 
Tolmin za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/16) in mnenja 
o skladnosti sheme »de minimis« pomoči Ministrstva za 
finance, št. M001-5881455-2015 z dne 16. julija 2015, 
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin objavlja

javni razpis
za dodelitev kreditov s subvencionirano 

obrestno mero za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2016

I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpi-
sa so sredstva Nove kreditne banke Maribor d.d., Banke 
Koper d.d. in Abanke d.d. (v nadaljnjem besedilu: ban-
ka) in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena 
dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje ra-
zvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere 
bo Občina Tolmin v letu 2016 subvencionirala obrestno 
mero (v nadaljevanju: krediti, kreditna sredstva).

II. Nameni, upravičeni stroški, upravičenci, pogoji in 
merila za dodelitev kreditov

II. 1. Nameni in upravičeni stroški, za katere se 
krediti dodeljujejo:

Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in 
za financiranje trajnih obratnih sredstev (v nadaljnjem 
besedilu: projekt) na področju malega gospodarstva, in 
sicer za naslednje upravičene stroške:

– stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih pro-
storov,

– stroški izdelave projektne dokumentacije za gra-
dnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,

– stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrže-
vanja poslovnih prostorov,

– stroški nakupa opreme in strojev,
– stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in sto-

ritev,
– davek na dodano vrednost za stroške iz prej na-

vedenih alinej, če ni povračljiv.
Upravičeni so zgoraj našteti stroški, nastali v obdo-

bju od 1. januarja 2016 dalje.
II. 2. Upravičenci do dodelitve kreditov:
Do dodelitve kreditov po tem javnem razpisu je 

upravičeno:
– mikro podjetje,
– malo podjetje in
– samostojni podjetnik posameznik,

ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je v skladu 
z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, organiziran 
kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posa-
meznik (v nadaljnjem besedilu: podjetje, upravičenec). 
Za opredelitev velikosti podjetja se uporabljajo določbe 
iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 
17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 70; 
v nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), kot sledi:

– mikro podjetje je podjetje, ki ima manj kot deset 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega dva milijona evrov;

– malo podjetje je podjetje, ki ima manj kot petdeset 
zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega deset milijonov evrov.

Za določitev podatkov o podjetju, ki ima partnerska 
podjetja ali povezana podjetja, se upoštevajo določbe 
6. člena Priloge I Uredbe 651/2014/EU.
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Do dodelitve kreditov po tem razpisu ni upravičeno 
podjetje, dejavno na vsaj enem od naslednjih področij:

– ribištvo in akvakultura, kakor ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 
o skupni ureditvi trgov za ribiške pro izvode in pro izvode 
iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22);

– primarna pro izvodnja kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;

– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov iz se-
znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije, 
če je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma 
količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od primar-
nih pro izvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, 
ali, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti 
prenese na primarne pro izvajalce.

II. 3. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za dodelitev 
kredita:

1. Do dodelitve kredita je upravičeno podjetje, ki 
izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima registriran sedež, podružnico ali poslovno 
enoto na območju Občine Tolmin,

– ni v postopku vračanja neupravičeno prejete dr-
žavne pomoči ali pomoči de minimis,

– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali li-
kvidacije,

– ima poravnane vse davke in prispevke,
– ima poravnane vse obveznosti do Občine Tolmin.
2. Projekt, za katerega se dodeljuje kredit, mora 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– projekt se izvaja na območju Občine Tolmin,
– projekt se je začel izvajati 1. januarja 2016 ali 

kasneje,
– finančna konstrukcija projekta je zaprta, pri čemer 

podjetje najmanj petindvajset (25) % stroškov projekta 
pokriva z lastnimi viri sredstev.

3. Subvencija obrestne mere za kredite, odobrene 
na podlagi tega razpisa, predstavlja pomoč po pravilu 
de minimis, ki se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) (v 
nadaljnjem besedilu: pomoč de minimis).

Pomoč de minimis se lahko dodeli, če izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen eno-
tnemu podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v katerem 
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali 
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov 
je pomoč dodeljena;

– skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen eno-
tnemu podjetju, ki deluje v komercialnem cestnem tovor-
nem prevozu, ne bo presegel 100.000 evrov v katerem 
koli obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali 
namen pomoči in ne glede na to, iz katerih javnih virov 
je pomoč dodeljena;

– pomoč de minimis ne sme kumulirati z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoli-
ščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali 
sklepu Komisije;

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Po-
godbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodar-

skega pomena (UL L št. 114 z dne 26. 4. 2012, str. 8), 
do zgornje meje, določene v zadnje navedeni uredbi;

– pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 
1407/2013/EU, lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do 
ustrezne zgornje meje iz prve oziroma druge alineje 
tega odstavka;

– z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne sme 
biti presežena zgornja meja pomoči de minimis in inten-
zivnosti pomoči po drugih predpisih.

Skladno z Uredbo 1407/2013/EU enotno podjetje 
pomeni vsa podjetja, ki so med seboj vsaj v enem od 
naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja;

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podje-
tja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki 
navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih 
pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Kot enotno podjetje štejejo tudi podjetja, ki so v ka-
terem koli razmerju iz prej navedenih štirih alinej med-
sebojno povezana prek enega ali več drugih podjetij.

II. 4. Omejitve pri dodelitvi kreditov:
– Kredit ne sme biti namenjen izvozu ali z izvozom 

povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, 
kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi koli-
činami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mre-
že ali z drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

– Dodelitev kredita ne sme biti pogojena s predno-
stno rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

– Kredit ne sme biti namenjen za nabavo vozil za 
cestni prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni 
cestni tovorni prevoz.

– Kredit ne sme biti namenjen poplačilu že obstoje-
čih posojil ali leasing pogodb podjetja.

II. 5. Merila za dodelitev kreditov:
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 

pogoje in bodo skladne z nameni in upravičenimi stroški, 
določenimi v tem javnem razpisu (tj. vse pravno formal-
no ustrezne vloge), bo Komisija za pospeševanje razvo-
ja malega gospodarstva v Občini Tolmin (v nadaljevanju: 
komisija) ocenila na podlagi naslednjih meril:

Zap. 
št.

Merilo Število 
možnih 

točk
1 Prispevek projekta 

k ohranjanju/odpiranju delovnih mest
15

2 Lastna sredstva podjetja pri 
financiranju projekta

10

3 Neposredni učinek projekta na pro-
izvodne procese podjetja in na 
njihove izdelke/storitve

10

4 Vpliv projekta na okolje 20
5 Prejeta pomoč de minimis iz 

občinskega proračuna na podlagi 
javnih razpisov za dodeljevanje 
kreditov s subvencionirano obrestno 
mero malemu gospodarstvu 
v obdobju 2007–2015

10

Skupaj 65
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Natančneje razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

III. Višina razpoložljivih sredstev: sredstva proraču-
na Občine Tolmin, namenjena subvenciji obrestne mere 
v letu 2016, znašajo 50.000,00 EUR in so zagotovlje-
na na proračunski postavki 041401 »Subvencioniranje 
obrestnih mer malemu gospodarstvu«.

IV. Kreditni pogoji
Krediti se dodeljujejo pod naslednjimi pogoji:
Letna obrestna mera za kreditojemalce:
Euribor (6-mesečni) + 0,10 odstotna točka letno, 

subvencija je že vključena.
Doba vračanja kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo 

z dobo vračanja najmanj tri do največ deset let.
– Krediti, namenjeni financiranju trajnih obratnih 

sredstev, se dodeljujejo z dobo vračanja najmanj eno 
do največ tri leta.

Najvišji znesek kredita:
– Krediti se za materialne investicije dodeljujejo naj-

več v višini sedemdeset (70) % predračunske vrednosti 
upravičenih stroškov investicije.

– Krediti se za financiranje trajnih obratnih sredstev 
dodeljujejo največ v višini sedemdeset (70) % predra-
čunske vrednosti upravičenih stroškov obratnih sred-
stev.

– Ne glede na določbi iz prejšnjih dveh alinej, pod-
jetje v letu 2016 lahko pridobi kredite za materialne 
investicije največ do skupne višine sto petdeset tisoč 
(150.000) evrov in za financiranje trajnih obratnih sred-
stev največ do skupne višine petdeset tisoč (50.000) 
evrov.

Način vračila kredita:
Kredit (glavnica) se odplačuje v mesečnih obrokih, 

skladno s podpisano kreditno pogodbo. Moratorija na 
vračilo kredita ni. Predčasno odplačilo kredita, name-
njenega financiranju trajnih obratnih sredstev, ni možno.

Obračun in plačilo obresti:
Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.
Zavarovanje kredita:
Način zavarovanja kredita za vsak posamezen 

primer določi banka po dogovoru s kreditojemalcem, 
v odvisnosti od ocenjene tveganosti projekta in bonitete 
komitenta ter upoštevaje bančno prakso. Možni načini 
zavarovanja kredita so:

– hipoteka,
– depozit,
– poroštvo zavarovalnice,
– z dvema kreditno sposobnima porokoma,
– drugo.
Vsi stroški zavarovanja kredita bremenijo kredito-

jemalca.
Rok koriščenja kredita:
Kreditojemalec lahko odobren kredit, na podla-

gi predložitve ustrezne dokumentacije, črpa od dneva 
sklenitve kreditne pogodbe do vključno 23. decembra 
2016.

Način koriščenja kredita:
Koriščenje kredita je dokumentarno, po predložitvi 

ustreznih dokazil (predračuni, računi, ponudbe, situacije, 
pogodbe, ipd.), na podlagi katerih bo zagotovljena na-
menskost koriščenja odobrenih kreditnih sredstev.

Možna je tudi refundacija že nastalih upravičenih 
stroškov materialnih investicij oziroma financiranj trajnih 
obratnih sredstev pod pogojem, da se le-ta niso začela 
izvajati pred 1. januarjem 2016. V tem primeru mora kre-
ditojemalec banki poleg ustreznih dokazil (predračuni, 
računi, ponudbe, situacije, pogodbe, ipd.) predložiti tudi 
pripadajoča dokazila o plačilu le-teh.

Nadomestila in stroški za opravljene storitve, ki 
bremenijo kreditojemalca

Nadomestila in drugi stroški kredita, ki bremenijo 
kreditojemalca (nadomestilo za odobritev kredita, nado-
mestilo za vodenje kredita, nadomestilo za rezervacijo 
neporabljenega dela kredita, nadomestilo za predčasno 
odplačilo kredita, druga nadomestila in stroški), se dolo-
čijo v skladu s tarifo banke.

Komitentstvo kreditojemalca pri banki ni pogoj za 
dodelitev kredita.

V. Vsebina vloge in rok(i) za prijavo
Vloga za prijavo na javni razpis obsega predpisane 

prijavne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije, in sicer:

– Obrazec 1: »Podatki o podjetju«,
– Obrazec 2: »Podatki o investiciji/financiranju 

obratnih sredstev«,
– Obrazec 3: »Izjava o strinjanju z razpisnimi po-

goji«,
– Obrazec 4: »Izjava o kumulaciji pomoči«,
– Obrazec 5: »Izjava o povezanih podjetjih«,
– Obrazec 6: »Izjava o združitvi ali pripojitvi podjetja 

in razdružitvi podjetja«.
Vlogi mora vlagatelj priložiti priloge in dokazila, ki so 

navedena v razpisni dokumentaciji, in sicer na seznamu 
»Dokumentacija za odobritev kredita«.

Razpisno dokumentacijo, skupaj s predpisanimi pri-
javnimi obrazci in seznamom zahtevane dokumentacije 
za odobritev kredita, lahko zainteresirani vlagatelji od 
dneva objave javnega razpisa dalje dvignejo vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, v tajništvu Občine Tolmin, 
Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Razpisna dokumentacija 
je dostopna tudi spletni strani Občine Tolmin, http://www.
tolmin.si.

Izpolnjene in podpisane prijavne obrazce skupaj 
z zahtevanimi prilogami morajo vlagatelji poslati s pri-
poročeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina 
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Vloge mo-
rajo biti oddane v zaprti ovojnici, in sicer za investicije 
z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni razpis – Subven-
cioniranje obresti MG 2016 – investicija«, oziroma za 
obratna sredstva z oznako »Ne odpiraj, prijava na javni 
razpis – Subvencioniranje obresti MG 2016 – obratna 
sredstva«, in opremljene z naslovom pošiljatelja.

V primeru, da vlagatelj zaproša za dodelitev kredita 
za namen investiranja in za namen financiranja obratnih 
sredstev istočasno, mora pripraviti in oddati ločeni vlogi, 
in sicer posebej za del, ki se nanaša na investicijo, in 
posebej za del, ki se nanaša na obratna sredstva.

Vloge morajo biti, ne glede na način vložitve, na Ob-
čino Tolmin predložene v razpisnem roku, ki začne teči 
z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, in 
je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, 
namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 2016, ozi-
roma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno 
petka, 25. novembra 2016, do 12. ure.

VI. Obdelava vlog
Komisija bo prispele vloge odpirala praviloma en-

krat mesečno na seji, opravljeni v roku osem dni po 
preteku posameznega vmesnega roka oziroma zadnje-
ga roka za vložitev vlog. Na posamezni seji bo komisija 
odprla vloge, ki bodo prispele v preteklem mesecu, in 
sicer do izteka posameznega (vmesnega oziroma za-
dnjega) roka za vložitev vlog. Posamezen vmesni rok 
za oddajo vloge je zadnji delovni dan v posameznem 
mesecu znotraj razpisnega roka.

Vloge, ki prispejo po izteku razpisnega roka (to 
pomeni po datumu, s katerim bodo razpoložljiva prora-
čunska sredstva porabljena in bo objavljen na spletni 
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strani Občine Tolmin, oziroma po 25. novembru 2016 
od 12. ure dalje), in vloge, vložene v nepravilno opre-
mljenih ovojnicah, se zavržejo.

Odpirajo se le pravočasno in v pravilno opremlje-
nih ovojnicah prejete vloge, in sicer v vrstnem redu, 
kot so bile prejete. Na odpiranju vlog komisija ugota-
vlja formalno popolnost vlog. Šteje se, da je vloga for-
malno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane 
priloge, določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelja, katerega vloga je formalno nepopol-
na, komisija v roku osem dni od odpiranja vlog pisno 
pozove, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 
osem dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev vlo-
ge. Formalno nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v roku 
za dopolnitev ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, 
se zavrže.

Komisija v roku osem dni od dneva izteka roka 
za dopolnitev vlog opravi strokovni pregled formalno 
popolnih vlog, v okviru katerega za posamezno vlogo 
ugotovi njeno pravno formalno ustreznost. Šteje se, 
da je vloga pravno formalno ustrezna, če izpolnjuje 
pogoje in je skladna z nameni in upravičenimi stroški, 
določenimi v tem javnem razpisu. Vloga, ki je pravno 
formalno neustrezna, se zavrne.

Vse pravno formalno ustrezne vloge komisija oce-
ni na podlagi meril, določenih v tem javnem razpisu.

Kolikor razpoložljiva proračunska sredstva za 
subvencijo obrestne mere zadoščajo za dodelitev 
kreditov v celotni zaprošeni višini oziroma, skladno 
s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, naj-
višji dopustni višini po vseh pravno formalno ustreznih 
vlogah, prejetih do izteka posameznega (vmesnega 
oziroma zadnjega) roka za vložitev vlog, se ne gle-
de na doseženo oceno, razpisana sredstva dodelijo 
vsem vlagateljem pravno formalno ustreznih vlog, in 
sicer po vrstnem redu, kot so bile vloge prejete, pri 
čemer se krediti dodelijo v zaprošeni višini oziroma, 
skladno s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpi-
sa, najvišji dopustni višini, upoštevaje pri tem v vlogi 
navedeno in ustrezno dokumentirano višino upravi-
čenih stroškov.

Kolikor se v okviru postopka ocenjevanja pravno 
formalno ustreznih vlog, prejetih do izteka posame-
znega (vmesnega oziroma zadnjega) roka za vložitev 
vlog ugotovi, da razpoložljiva proračunska sredstva 
za subvencijo obrestne mere ne zadoščajo za dode-
litev kreditov na način, opisan v prejšnjem odstavku, 
se krediti dodelijo v zaprošeni višini oziroma, skladno 
s Pravilnikom in IV. točko tega javnega razpisa, najviš-
ji dopustni višini, upoštevaje pri tem v vlogi navedeno 
in ustrezno dokumentirano višino upravičenih stro-
škov, po pravno formalno ustreznih vlogah, in sicer 
po vrstnem redu doseženega števila točk do porabe 
razpoložljivih sredstev. V primeru, da dve ali več vlog 
doseže enako število točk, ima prednost tista vloga, ki 
je dosegla višje število točk po merilu pod zap. št. 1. 
Če imata dve ali več vlog še vedno enako število točk, 
ima prednost tista vloga, ki je dosegla višje število 
točk po merilu pod zap. št. 4.

Na podlagi predloga komisije organ občinske 
uprave, pristojen za gospodarstvo, izda posamezne-
mu vlagatelju sklep, s katerim odloči o dodelitvi ali 
o nedodelitvi pomoči de minimis. Vlagateljem bodo 
sklepi o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči de minimis 
izdani v roku največ trideset dni od dneva odpiranja 
vlog.

Zoper sklep o dodelitvi ali o nedodelitvi pomoči 
de minimis je v osmih dneh od dneva vročitve možna 
pritožba na župana. Vložena pritožba ne zadrži pod-

pisa kreditnih pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. 
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje 
vlog, določena v tem javnem razpisu. Župan o pritožbi 
odloči v roku osem dni.

Banka bo z upravičenci, katerim bo izdan sklep 
o dodelitvi pomoči de minimis, dogovorila ustrezno 
zavarovanje kredita in, upoštevaje običajno bančno 
prakso, sklenila kreditno pogodbo. Banka bo izvajala 
nadzor nad porabo in vračanjem dodeljenih kredi-
tnih sredstev, po potrebi pa tudi nadzor nad njihovo 
izterjavo. Nadzor nad namensko porabo dodeljenih 
kreditnih sredstev, vključno z dodeljeno pomočjo de 
minimis, ter izvajanjem določil kreditne pogodbe bosta 
opravljala tudi organ občinske uprave, pristojen za 
gospodarstvo, in komisija.

Upravičenec do kreditnih sredstev in pomoči de 
minimis po tem javnem razpisu, pri katerem se ugo-
tovi, da:

– kreditnih sredstev delno ali v celoti ni porabil za 
namen, za katerega so mu bila dodeljena, ali

– so mu bila kreditna sredstva dodeljena na pod-
lagi neresničnih navedb v vlogi ali

– je kršil druga določila kreditne pogodbe,
je dolžan vrniti dodeljeno pomoč de minimis v ce-

loti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se 
obračunajo od dneva nakazila do dneva vračila sred-
stev. Upravičenec v teh primerih izgubi tudi pravico do 
pridobitve pomoči de minimis po Pravilniku.

VII. Dodatne informacije in pojasnila
Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije 

in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:
– na Občini Tolmin, kontaktna oseba je Janja Bi-

čič, na tel. 05/381-95-30, vsak delovni dan med 8. in 
14. uro, ali na elektronskem naslovu janja.bicic@tol-
min.si;

– na Novi KBM d.d., Trg maršala Tita 14, Tol-
min, kontaktna oseba je Marjetka Krivec, na 
tel. 05/331-71-41, vsak delovni dan med 8. in 15.30;

– na Banki Koper d.d., Poslovalnica Tolmin, Trg 
maršala Tita 7, Tolmin, kontaktna oseba je Mateja 
Lukman Pagon, na tel. 05/388-41-51, vsak delovni 
dan med 8.30 in 16.30 in

– na Abanki d.d., Poslovalnica Tolmin, Mestni 
trg 5, Tolmin, kontaktna oseba je Klavdija Rot, na 
tel. 05/381-08-13, vsak delovni dan med 8.30 in 
12. uro ter med 14. in 17. uro.

Občina Tolmin

Št. 430-13/2016-3 Ob-1802/16

Občina Sežana objavlja, na podlagi določil Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo., 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 
38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 
– ZfisP in 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) 
in Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2016 
(Uradni list RS, št. 101/15)

javni razpis
za sofinanciranje programov oziroma projektov, 

ki niso predmet drugih javnih razpisov iz 
proračuna Občine Sežana za leto 2016 – 

Sredstva za enkratne finančne pomoči 2016 (v 
nadaljevanju razpis)

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, 
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
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2. Predmet razpisa: so programi (dejavnosti) ozi-
roma projekti (največ dva na izvajalca) med katere 
sodijo udeležba na večjih prireditvah, proslavah, do-
godkih in tekmovanjih, izdaja knjig, brošur ter zvočnih 
zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izved-
ba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij, ipd. in 
pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, 
izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življe-
nja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti Občine 
Sežana.

3. Upravičenci za dodelitev sredstev:
3.1 Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci 

programov oziroma projektov:
– fizične in pravne osebe, organizirane v obliki 

društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki 
imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju 
Občine Sežana;

– druge fizične in pravne osebe, organizirane 
v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavo-
dov, če se programi oziroma projekti pretežno nanašajo 
ali se odvijajo na območju Občine Sežana.

3.2. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma 

projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine 
Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 
2016 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Se-
žana;

– gospodarske družbe, samostojni podjetniki po-
samezniki, povezane osebe, gospodarska interesna 
združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po 
Zakonu o gospodarskih družbah.

4. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe oziroma projekte, ki 

so predmet razpisa;
– da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na 

območju Občine Sežana oziroma izvajajo programe 
oziroma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvi-
jajo na območju Občine Sežana;

– da programi oziroma projekti omogočajo vklju-
čevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz 
Občine Sežana;

– da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili 
sofinancirani iz proračuna Občine Sežana za leto 2016 
in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis 
Občine Sežana za leto 2016;

– da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhod-
kov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire 
financiranja;

– da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem 
programov oziroma projektov na področju, za katerega 
se prijavljajo;

– da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske 
pogoje za delo;

– da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Za-
kona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13 Odl.US: U-I-81/11-12) 
neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, za-
stopanje ali zakonito poslovanje društva ni funkcionar 
Občine Sežana ali družinski član tega funkcionarja. 
Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj član 
društva ali član organa društva, ki ni neposredno od-
govoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem 
prometu.

5. Merila za vrednotenje programov oziroma pro-
jektov so: 

– Preglednost – cilji ter nameni 
programov oziroma projektov so jasno 
opredeljeni: do 5 točk;

– Število aktivnih članov oziroma 
nosilcev programov oziroma projektov 
iz Občine Sežana:
– 1–30 aktivnih članov oziroma 
nosilcev: 5 točk,
– 31–50 aktivnih članov oziroma 
nosilcev: 10 točk,
– nad 50 aktivnih članov oziroma 
nosilcev: 15 točk;

– Število uporabnikov iz Občine Sežana:
– 1–100 uporabnikov: 5 točk,
– 101–1000 uporabnikov: 10 točk,
– nad 1000 uporabnikov: 15 točk;

– Promocija – programi oziroma projekti 
prispevajo k prepoznavnosti občine: do 20 točk;

– Kvaliteta in realnost – programi 
oziroma projekti so kvalitetni in realno 
izvedljivi: do 20 točk;

– Inovativnost – programi oziroma 
projekti neposredno ne posnemajo že 
izvedenih programov oziroma projektov 
ter vsebujejo drugačen pristop: do 10 točk;

– Sodelovanje – izvajalci redno 
sodelujejo pri aktivnostih, katerih 
organizator ali soorganizator je Občina 
Sežana: do 10 točk;

– Reference – redno in kvalitetno 
delovanje v daljšem časovnem 
obdobju: do 5 točk;

– Delež lastnih sredstev – za izvedbo 
programov oziroma projektov imajo 
izvajalci
– 50–60 % lastnih sredstev: 5 točk,
– 61–70 % lastnih sredstev: 10 točk,
– 71– 80 % lastnih sredstev: 15 točk,
– več ko 80 %: 20 točk.

6. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sred-
stev na razpolago je 20.000,00 EUR.

7. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena v letu 2016, v skladu s predpisi, 
ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Ob-
čini Sežana najkasneje do 28. 2. 2017 podati finančno 
in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa 
oziroma projekta.

8. Razpisni rok: rok do katerega morajo biti odda-
ne prijave prične teči naslednji dan po objavi razpisa 
v Uradnem listu RS. Razpis velja do porabe sredstev, 
vendar najdlje do vključno 30. 10. 2016. Prijave, ki ne 
bodo oddane pravočasno (do 30. 10. 2016) ne bodo 
obravnavane. Prav tako ne bodo obravnavane prijave, 
ki bodo na razpis prispele pravočasno, vendar po porabi 
za razpis zagotovljenih sredstev.

9. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki 

je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitlji-
va, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora 
vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, 
določene v razpisni dokumentaciji.

Prijave je potrebno poslati na naslov: Občina Se-
žana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana. Prijava mora biti 
v zapečatenem ovitku opremljena z izpisom na prednji 
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis Sredstva za 
enkratne finančne pomoči 2016«. Na hrbtni strani mora 
biti naslov pošiljatelja.
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Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji ter merili razpisa.

Kolikor posamezni prijavitelj predloži več prijav, 
mora za vsak posamezni program oziroma projekt iz-
polniti ločen obrazec in ga posredovati v svojem, pravil-
no označenem ovitku.

10. Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje 
o izboru:

– postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ime-
novana s sklepom župana Občine Sežana;

– komisija bo obravnavala pravilno označene pri-
jave enkrat mesečno, in sicer med 1. in 8. v mesecu, 
pri čemer bodo obravnavane tiste prijave, ki bodo na 
Občino Sežana prispele od prvega do zadnjega dne 
v preteklem mesecu oziroma v več preteklih mesecih, če 
se komisija v posameznem mesecu zaradi objektivnih 
razlogov ni sestala;

– v primeru nepopolnih prijav bodo prijavitelji po-
zvani, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolnijo 
prijavo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo 
v roku dopolnili se zavržejo. Za nepopolno prijavo se 
šteje prijava, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki 
jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije;

– komisija lahko naknadno zahteva še predloži-
tev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb 
v prijavi in priloženih obrazcih;

– komisija bo na podlagi meril predlagala višino 
sredstev za sofinanciranje posameznih programov ozi-
roma projektov prijaviteljev. Kolikor komisija meni, da 
posamezni program oziroma projekt izredno prispeva 
k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oziroma 
življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko 
takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev 
dodatnih točk;

– o dodelitvi sredstev s sklepom odloči župan. Zo-
per sklep je možna pritožba na župana. Predmet pri-
tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje 
prijav;

– ob posredovanju sklepa o izboru bo prijavitelj 
pozvan k podpisu pogodbe, v kateri bodo podrobneje 
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. Kolikor 
se prijavitelj v osmih dneh od prejema poziva nanj ne 
odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev 
sredstev;

– Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji 
brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le dolo-
čen del razpoložljivih sredstev;

– o izboru in višini sredstev, dobljenih na tem raz-
pisu, bodo prijavitelji obveščeni v 45. dneh po odločitvi;

– vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z iz-
branimi prijavitelji;

– odpiranje prijav je nejavno.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije,
– prijavni obrazec,
– merila za sofinanciranje,
– vzorec pogodbe in
– obrazec za zaključno poročilo.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prija-

vitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vlo-
žišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – 
soba št. 1, v poslovnem času občinske uprave, na voljo 
pa je tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.

12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in 
pojasnil: Klementina Križman, 05/73-10-101, kabinet.zu-
pana@sezana.si.

13. Vsebina prijave
Prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje pri-

loge:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in žigosano izjavo, da program ni ozi-

roma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana 
za leto 2016,

– izjava v skladu z Zakonom o integriteti in prepreče-
vanju korupcije (Uradni list RS, št 69/11, ZIntPK-UPB2),

– podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih po-
datkih,

– podpisano in ožigosano pogodbo.
Občina Sežana

Št. 1223-4/2016-3 Ob-1808/16

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011 in 3/13) in Statuta Mestne občine Ljub ljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/12 in 84/15) objavlja Mestna občina Ljub ljana (v na-
daljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljub ljana

javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL 
za leto 2016: Socialno varstvo in varovanje zdravja 

– Ljub ljana – Zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega razpi-

sa je sofinanciranje programa, namenjenega starejšim 
občankam in občanom Mestne občine Ljub ljana (MOL) 
ter vsem tistim, ki bivajo ali se zadržujejo na območju 
MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisanem področju za-
gotovi kvaliteten socialnovarstveni program, ki starejšim 
nudi oporo za kvalitetnejše življenje v domačem okolju.
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II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je socialnovarstveni pro-

gram za starejše: dnevni center za starejše v Zalogu.
Prostore za izvajanje programa dnevnega centra 

bo zagotovil MOL.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, 

ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni kla-
sifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) 
registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo 
z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nasta-
nitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 
94.991) oziroma ima v svojem statutu/ temeljnem aktu 
jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na 
katerega se prijavlja. Vlagatelju, s katerim je imel MOL 
v preteklih treh letih že sklenjeno pogodbeno razmerje 
za sofinanciranje programa/ov s področja socialno var-
stvo in/ali varovanje zdravja, izpolnjevanje tega pogoja 
ni potrebno dokazovati.

2. Vlagatelj izvaja prijavljeni program prvenstveno 
za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo 
ali se zadržujejo na območju MOL.

3. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira 
na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem ter pred-
metom razpisa.

4. Vlagatelj že izvaja program dnevnega centra 
za starejše v MOL, ki je bil v obdobju preteklih treh let 
(2013–2015) že sofinanciran s strani MOL.

5. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena 
stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene 
vse pogodbene obveznosti do MOL.

6. Program vlagatelja ni program:
6.1 ki vključuje socialnovarstvene storitve (deloma 

ali v celoti) po veljavni zakonodaji s področja socialnega 
varstva,

6.2 z aktivnostmi in storitvami, ki jih vlagatelj trži,
6.3 s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na dru-

gem razpisnem področju MOL za leto 2016 in/ali za leta 
od 2016 do 2018,

6.4 za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz sred-
stev proračuna MOL v letu 2016 že zagotovljeno (vlaga-
telj je lahko za isti program v enakem časovnem obdobju 
sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi enega javne-
ga razpisa za sofinanciranje).

IV. Merila za izbor programov: merila za oceno 
ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za 
odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi kate-
rih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed 
programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga 
program za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, 
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega 
javnega razpisa.

V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji pro-

grama tega javnega razpisa, znaša 24.000 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne 

višine sredstev.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena 

sredstva za leto 2016 morajo biti porabljena v letu 2016.
VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot 

priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljub ljana, 
p.p. 25, 1001 Ljub ljana, in sicer najkasneje do vključno 
petka, 8. 4. 2016. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo 
do vključno tega dne, do 24. ure, oddane s priporočeno 
pošto (datum poštnega žiga velja kot datum oddaje vloge).

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in 
obvezno opremljena z oznako: »Ne odpiraj – vloga na 
javni razpis: Ljub ljana – zdravo mesto«.

VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju pogojev ter 

v ocenjevanje na osnovi meril tega javnega razpisa 
bodo izbrane formalno popolne vloge. Vloga šteje kot 
formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:

– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigo-
sanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vla-
gatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem 
obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis 
odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne 
osebe vlagatelja,

– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko 
prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije tega javnega razpisa.

IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, 

se bo začelo v ponedeljek, 11. 4. 2016. Kolikor se od-
piranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od za-
ključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po 
VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno 
popolne, v roku treh dni dopolnijo.

X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu javnega razpisa

Na podlagi predloga komisije bo o izbranem in za-
vrnjenih programih ter zavrženih vlogah na razpisnem 
področju, po pooblastilu župana, s sklepi odločila direk-
torica Mestne uprave MOL, o pritožbah zoper te sklepe 
pa župan MOL.

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

je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani 

k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev 
ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.

Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne 

bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki 
besedila tega javnega razpisa,

– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju na 
osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije 
tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila 
točk ali bodo pri katerem od meril prejeli 0 točk.

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v roku 30 dni od zaključka 
odpiranja vlog.

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

Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa 
je od dneva objave dosegljiva na spletni strani MOL: 
http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani 
vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni 
dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek 
od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljub ljana, 
glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljub ljana.

XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: 
vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom do-
bijo zainteresirani: preko e-pošte na naslov: ozsv@Ljub-
ljana.si, po tel. 01/306-41-00 – izključno v času uradnih 
ur, in sicer: ponedeljek od 8. do 12. ure, sreda od 8. do 
12. ure in od 13. do 16. ure in petek od 8. do 12. ure.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 410-54/2016 Ob-1809/16

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 
Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine 
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Ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/16, 
z dne 5. 2. 2016), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, 
št. 45/08 – ZKme-1, z dne 9. 5. 2008), Pravilnika o dode-
ljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kme-
tijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za program-
sko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 78/15, z dne 
16. 10. 2015), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeše-
vanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska 
Bistrica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list 
RS, št. 8/16, z dne 5. 2. 2016), mnenja o skladnosti Mi-
nistrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. pri-
glasitve: K-BE166-5880416-2015, z dne 20. 10. 2015 in 
7. 3. 2016 in obvestila o pridobitvi potrdila EK o prejemu 
povzetka informacij o državni pomoči, z identifikacijsko 
številko sheme pomoči, št. SA.43372 (2015/XA), z dne 
26. 2. 2016 objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči  

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  
in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2016

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sred-

stev (državnih pomoči) za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica 
v letu 2016:

– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 
št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekate-
rih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter 
na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo 
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1-75, v nadaljnjem 
besedilu: Uredba Komisije (EU), št. 702/2014),

– drugi ukrepi – Podpora delovanju društev s podro-
čja kmetijstva in razvoja podeželja.

Okvirna višina razpisanih sredstev za razpisane 
ukrepe znaša 18.500,00 evrov in se dodeljujejo za posa-
mezne namene kot nepovratna sredstva, v obliki dotacij.

II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidi-
ranje

Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem 

namenu razpisa.
Splošne določbe:
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 

se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. 
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za po-
moč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali 
dejavnosti.

DDV ni upravičen strošek pri ukrepih razpisanih 
skladno s 14. in 17. členom Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014.

III. Nameni razpisa
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 

neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih 
v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo (14. člen Ured-
be Komisije (EU) št. 702/2014)

Podukrep:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001110 – Naložbe v kme-

tijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo – posoda-
bljanje kmetijskih gospodarstev: 6.000,00 evrov

proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kme-
tijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo – trajni 
nasadi: 1.500,00 evrov

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko 
in rastlinsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodar-
stvih, ki služijo primarni kmetijski pro izvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev),

– stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme 

v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitev zaščite pred neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …),
– stroški nakupa računalniške programske opreme, 

patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnja-

kov sliv ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje 
intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov sliv.

Pomoč se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic, pravic do plačila in 

letnih rastlin,
– zasaditev letnih rastlin,
– dela v zvezi z odvodnjavanjem,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih ze-

mljišč,
– naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo 

pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od 
začetka njihovega delovanja,

– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije,

– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov,

– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
– obratna sredstva.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine,

– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje opra-
vljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 1),
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-

vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) 
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na 
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pri-
dobitev pomoči,

– ponudbe oziroma predračun za načrtovano na-
ložbo,

– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom in raz-
pisno dokumentacijo.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračun-

ska postavka 4001110 je 3.000 evrov,
– največji znesek pomoči je pri sredstvih proračun-

ska postavka 4001111 je 750 evrov.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sa-

dovnjakov (GERK 1222) ali
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– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali 

vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali 
oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 
1240, 1180) ali

– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, 
v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

– 200 m2 pro izvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 

(GERK 1321).
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kme-

tijska gospodarstva za primarno pro izvodnjo – pašniki: 
3.000,00 evrov

Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetij-
skih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega ze-

mljišča,
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za 

živino.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna kmetijska gospodarstva in ali več 

kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo,
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetij-

skih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma 
katerih naložba se izvaja na območju občine,

– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje opra-
vljajo na najmanj 4 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 2),
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja po-

moč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 

v primeru zakupa zemljišča,
– fotografije zemljišča pred pričetkom investicije.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih,
– največji znesek pomoči je 1.500 evrov.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži no-

silec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena 
oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo.

Ukrep 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in 
trženjem kmetijskih pro izvodov (17. člen Uredbe Komi-
sije (EU) št. 702/2014)

Višina razpisanih sredstev:
proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opra-

vljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 6.000,00 evrov
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo 

na predelavo in trženje kmetijskih pro izvodov.
Upravičeni stroški:
– gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenje-

nih predelavi in trženju kmetijskih pro izvodov,
– nakup ali zakup strojev in opreme do tržne vre-

dnosti sredstva,
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, 

licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva,
– za že izvedena dela,
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,

– naložbe v zvezi s pro izvodnjo biogoriv na osnovi 
hrane,

– naložbe za skladnost z veljavnimi standardi Unije.
Pogoji za pridobitev:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 3),
– dokazila o registraciji dejavnosti in izpolnjeva-

nju pogojev za opravljanje dejavnosti, kolikor upraviče-
nec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati 
v enem letu od prejema pomoči,

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno,

– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in 
nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja,

– za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 17(4) 
člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na 
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pri-
dobitev pomoči,

– poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom 
za načrtovano naložbo,

– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investi-
cije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi,

– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti najmanj 
1 ha primerljivih zemljišč ali v zakupu najmanj 5 ha pri-
merljivih zemljišč,

– ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni do-
kumentaciji.

Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, dejavna na podro-

čju predelave in/ali trženja kmetijskih pro izvodov, vpi-
sana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem 
dejavnosti na območju občine.

Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– najvišji znesek pomoči je 3.000 evrov.
Ostali ukrepi občine
Ukrep 5: Podpora delovanju društev s podro-

čja kmetijstva in razvoja podeželja proračunska po-
stavka 4001106 – Zagotavljanje tehnične podpore 
v kmetijstvu – sofinanciranje delovanja društev s po-
dročja kmetijstva: 2.000 evrov (106.i člen Zakona o jav-
nih financah, Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr. in 
101/13 – UPB).

Namen ukrepa je sofinanciranje neprofitnih aktiv-
nosti in materialnih stroškov društev oziroma združenj 
s področja kmetijstva, gozdarstva in podeželja iz obmo-
čja občine (ki ne predstavlja državne pomoči) ter njihov 
cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička.

Cilj ukrepa je omogočanje izvedbe programov dela 
navedenih društev oziroma združenj.

Upravičeni stroški:
– stroški, povezani s predstavijo oziroma promoci-

jo dejavnosti društva, pomembno za razvoj kmetijstva, 
gozdarstva in podeželja kot so: splošna predavanja, te-
čaji brez pridobitve certifikata, krožki, strokovne ekskur-
zije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle mize …,

– stroški, povezani z organizacijo in izvedbo raz-
ličnih aktivnosti društev oziroma združenj, ki prispe-
vajo k prepoznavnosti občine kot so: priprava gradiv, 
zloženk, objave v medijih, organizacija samostojnih 
prireditev …,

– stroški, povezani z organizacijo in izvedbo raz-
ličnih aktivnosti, ki izhajajo iz ohranjanja kulturne in 
tehnične dediščine kmetijstva in podeželja: prikazi tra-
dicionalnih domačih obrti in običajev, prikazi tehnične 
dediščine, razstave, tekmovanja …,
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– stroški, povezani s sodelovanjem in predstavitvijo 
društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državne-
ga ali mednarodnega pomena ter na prireditvah drugih 
društev in organizacij,

– materialni stroški, povezani z izvedbo programov 
društev oziroma združenj.

Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisne dokumen-

tacije (Razpisni obrazec 4),
– finančno in vsebinsko ovrednoten letni program 

dela društva oziroma združenja,
– seznam članov.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska društva in interesna zdru-

ženja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
podeželja na območju občine in imajo sedež na območju 
občine.

Finančne določbe / intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti
Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 

2016 in bo predmet prijave na ta javni razpis:
1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po 

uredbi za skupinske izjeme velja, da ne smejo biti zače-
ti pred izdajo upravnega akta (sklepa/odločbe) upravi-
čencu o dodelitvi sredstev

Vsi sofinancirani ukrepi se morajo smiselno zaklju-
čiti do 10. novembra 2016, upravičenci pa morajo:

1. zahtevek za izplačilo sredstev,
2. poročilo o izvedenih aktivnostih in
3. dokazila (račune in dokazila o plačilih računov, 

fotografije…) o izvedenih delih oziroma aktivnostih, na-
bavi materiala ali storitev

dostaviti osebno ali priporočeno po pošti najkasneje 
do petka, 11. novembra 2016.

V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele 

po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilir-
ska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali 
bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska 
Bistrica do vključno 15. aprila 2016, do 9. ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno nave-
dena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti 
ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Kmetij-
stvo 2016«.

V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti 
vsaka vloga poslana v svoji ovojnici.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev 
mora vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot 
formalno popolna:

– obrazec razpisne dokumentacije, ki je objavljen 
za posamezni razpisan ukrep, mora biti pravilno in v ce-
loti izpolnjen,

– priložena morajo biti obvezna dokazila in druge 
priloge k vlogi, ki jih zahteva ta Javni razpis in Razpisna 
dokumentacija za posamezni razpisan ukrep,

– vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je 
določen v tej točki besedila tega javnega razpisa.

VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje 
o izidu razpisa

Vloge prispele na javni razpis odpira in obravnava 
strokovna Komisija, imenovana s strani župana.

Če Komisija ugotovi, da so v postopku dodelitve 
državne pomoči potrebne še druge listine oziroma 
dokazila, pristojna strokovna služba občinske uprave 
na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni 
dopolni.

Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne 
zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa 
ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga 
s sklepom kot nepopolna zavrže.

Predlog o upravičenosti dodelitve sredstev Komi-
sija predloži v potrditev županu. Na osnovi potrjene-
ga predloga za razdelitev sredstev bo pristojna stro-
kovna služba Občine predvidoma v osmih dneh izdala 
odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo vsebovala določ-
be o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih 
sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci 
sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter 
medsebojne pravice in obveznosti.

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

čen s tem Javnim razpisom,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih se-

stavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne doku-
mentacije in ne bodo dopolnjene v roku določenemu za 
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave, do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bi-
strica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, 
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni 
dan od 8. do 14.30, ob sredah pa do 16.30.

VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani pri:
1. Tanji Šajina, pisarna št. 1/III, po tel. 05/71-12-315 

ali po e-pošti: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si in
2. Tini Kocjan, pisarna št. 3/III, po tel. 05/71-12-310 

ali po e-pošti: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 671-2/2016 Ob-1817/16

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 
15/03 – ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o pogojih, 
merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v Mestni občini Celje (Uradni list RS, 
št. 25/08 in 105/13, v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega 
programa športa v Mestni občini Celje v letu 2016 (v na-
daljevanju: LPŠ) in sklepa župana št. 671-2/2016 z dne 
12. 1. 2016, objavlja Mestna občina Celje (v nadaljeva-
nju: MOC), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter 

razvojnih in strokovnih nalog letnega programa 
športa v Mestni občini Celje v letu 2016

I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis (v nada-
ljevanju: JR):

1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ v MOC, 
navedeni v 5. členu Pravilnika.

2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje, navedene 
v 6. členu Pravilnika.

Športna društva in Zveza imajo pod enakimi po-
goji prednost pri sofinanciranju izvajanja LPŠ v MOC.

Izvajalci lahko kandidirajo le s programi, ki jih sami 
organizirajo in izvajajo.

Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste 
programe niso prejeli sredstev že na drugih javnih raz-
pisih MOC v letu 2016.

II. Predmet JR so naslednje vsebine ter razvojne in 
strokovne naloge v športu:
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(Podrobnejši opis vsebin je v LPŠ v MOC v letu 
2016 in v navodilih za izpolnitev ter oddajo razpisnih 
obrazcev.)

1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in štu-
dentov:

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 
6 leta)

1.2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok 
(od 6 do 15 leta)

1.3. Interesna športna vzgoja mladine (od 15 do 
20 leta)

1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi 
potrebami

2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v ka-
kovostni in vrhunski šport (prednostni program športa 
– športne šole)

3. Športna rekreacija
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
7. Razvojne in strokovne naloge:
7.1. Delovanje športnih društev in zveze
7.2. Vzdrževanje javnih športnih objektov
7.3. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu
7.4. Organizacija športnih prireditev
7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v špor-

tu
7.6. Priznanja športnikom, športnim delavcem in 

športnim organizacijam
7.7. Založniška dejavnost ter informatika v športu
7.8. Meritve in testiranja športnikov ter svetovanja
III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje: po-

goji in merila, po katerih se izberejo izvajalci LPŠ v MOC 
v letu 2016 ter določi višina sofinanciranja, so za razpi-
sane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni 
v Pravilniku ter v razpisnih obrazcih.

IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je v proračunu 

MOC v letu 2016 zagotovljena za sofinanciranje vse-
bin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa 
športa, znaša 877.450 EUR. Od tega je za redno vzdr-
ževanje športne infrastrukture namenjenih 61.750 EUR, 
za ostale vsebine ter razvojne in strokovne naloge pa 
815.700 EUR.

MOC si pridržuje pravico do spremembe okvirne 
višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva 
spremenijo v postopku sprejemanja proračuna za leto 
2016.

V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sred-
stva za leto 2016 morajo biti porabljena v letu 2016.

VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane izključno po pošti s pri-

poročeno pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Od-
delek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 
3000 Celje.

Rok za prijavo na JR je 22. 4. 2016.
Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če 

je bila oddana na pošti najkasneje zadnji dan roka za 
prijavo. Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici, na 
kateri mora biti na sprednji strani pod naslovom preje-
mnika napis: »Javni razpis 2016 – Šport (Ne odpiraj)«. 
Na sprednji levi zgornji strani ovojnice mora biti naveden 
polni naziv in naslov izvajalca programa.

VII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna komisija za 

izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku 
8 dni od končnega roka za oddajo prijav. Odpiranje pri-
jav ne bo javno.

Odpirale se bodo samo pravočasno oddane ter 
pravilno izpolnjene in označene ovojnice.

VIII. Odločanje o postopku JR
Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbra-

nih, zavrnjenih in zavrženih prijavah s sklepom odločil 
vodja Oddelka za družbene dejavnost MOC.

O pritožbi zoper ta sklep odloči župan MOC.
Pritožba na pogoje in merila, ki so določena s Pra-

vilnikom, ni možna.
Zavržene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo predložene v roku in na način, ki je 

določen v točki VI. besedila JR,
– ki ne bodo vsebovale vseh prilog in sestavin, ki 

jih zahteva besedilo JR in razpisne dokumentacije ter 
ne bodo dopolnjene v roku, navedenem v sklepu za 
dopolnitev prijave.

Zavrnjene bodo prijave tistih izvajalcev:
– ki ne bodo izpolnjevale splošnih pogojev JR (toč-

ka I.) ali drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumen-
taciji in v Pravilniku,

– ki ne bodo predložene na predpisanih razpisnih 
obrazcih za posamezne programe,

– ki jih bo strokovna komisija pri vsebinskem pre-
gledu prijav na podlagi določil Pravilnika ocenila kot 
neustrezne.

IX. Vsebina prijave
Športna društva, v katerih deluje več sekcij v raz-

ličnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za 
vsako sekcijo posebej.

Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju 

programov že v letu 2015, morajo predložiti:
1.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje 

o vpisu v register društev (velja za športna društva) ozi-
roma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opra-
vljanje dejavnosti v športu (zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije), če je pri izvajalcu prišlo 
do statusnih sprememb v času od njegove prijave na 
javni razpis v letu 2015,

1.2. pogodbe o najemu športnih objektov za izva-
janje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec 
lastnik oziroma upravitelj teh objektov,

1.3. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden 
urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prija-
vljene programe športnih šol oziroma vadbenih skupin,

1.4. seznam s podatki o usposobljenem strokov-
nem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov športnih 
šol oziroma vadbenih skupin,

1.5. koledar nacionalne panožne športne zveze, 
v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2015/2016 
oziroma za koledarsko leto 2016 (velja za športna 
društva, ki so uvrščena v prednostni program športa 
v MOC ter za društva, ki prijavljajo organizacijo špor-
tne prireditve),

1.6. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in 
doseženih rezultatih v letu 2015,

1.7. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim 
poročilom za leto 2015,

1.8. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinan-
ciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega 
programa športa v MOC v letu 2016,

1.9. seznam registriranih športnikov (tekmovalcev), 
včlanjenih v društvo, izdan od NPŠZ v letu 2016 (velja 
za športna društva, ki so uvrščena v prednostni program 
športa v MOC),

1.10. kopije biltenov z rezultati tekmovanj v tekoči 
ali v pretekli tekmovalni sezoni (dokazila o delovanju 
športnih šol – velja za športna društva, ki so uvrščena 
v prednostni program športa v MOC).
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2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma 
v letu 2015 niso imeli pogodbe o sofinanciranju progra-
mov, morajo predložiti:

2.1. kopijo zadnje odločbe Upravne enote Celje 
o vpisu v register društev (velja za športna društva) ozi-
roma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opra-
vljanje dejavnosti v športu (zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge organizacije),

2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma statuta društva, 
potrjenega od Upravne enote Celje (velja za športna 
društva),

2.3. pogodbe o najemu športnih objektov za izva-
janje prijavljenih programov ali dokazilo, da je izvajalec 
lastnik oziroma upravitelj teh objektov,

2.4. tedenski urnik vadbe, iz katerega je razviden 
urnik in objekt vadbe ter strokovni kader za vse prijavlje-
ne programe vadbenih skupin,

2.5. seznam s podatki o usposobljenem strokov-
nem kadru, ki vodi vadbo prijavljenih programov vadbe-
nih skupin ter dokazila o njegovi strokovni usposoblje-
nosti (kopija potrdila o usposobljenosti),

2.6. koledar nacionalne panožne športne zveze, 
v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2015/2016 ozi-
roma za koledarsko leto 2016 (velja za športna društva, 
ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih 
panožnih športnih zvez ter za društva, ki prijavljajo or-
ganizacijo športne prireditve),

2.7. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za špor-
tna društva),

2.8. zaključni račun s finančnim oziroma poslovnim 
poročilom za leti 2014 in 2015,

2.9. podpisan in žigosan vzorec Pogodbe o sofinan-
ciranju vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega 
programa športa v MOC v letu 2016.

X. Obveščanje o izidu JR
Izvajalci, katerih prijave bodo formalno popolne, 

bodo o tem obveščeni po e-pošti. V primeru nepopolnih 
prijav bodo izvajalci s sklepom pozvani, da vlogo v roku 
8 dni dopolnijo.

Izvajalci, katerih prijave bodo po vsebinskem pre-
gledu izbrane za sofinanciranje, bodo o tem obveščeni 
s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnost MOC, 
ko bo strokovna komisija zaključila svoje delo.

Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija ugotovi, 
da imajo formalno popolne prijave in so enake programe 
imeli sofinancirane že v letu 2015, bodo najprej skle-
njene pogodbe o začasnem sofinanciranju programov 
v letu 2016, po končanem postopku ocenitve in ovredno-
tenja programov pa še celoletne pogodbe.

XI. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna doku-
mentacija (besedilo razpisa, obvestilo o objavi javnega 
razpisa, navodila za pripravo in oddajo prijave ter pri-
javni obrazci), vzorca pogodbe in ovojnice, obrazci za 
poročilo o izvedbi športnih prireditev, Pravilnik, LPŠ ter 
seznam športnih društev, uvrščenih v prednostni pro-
gram športa v MOC v letih 2016 in 2017 so od dneva 
objave JR do izteka roka za oddajo prijav na voljo na 
spletni strani MOC http://moc.celje.si/ pod naslovom 
»Javna naročila, razpisi, zbiranje ponudb po evidenč-
nem postopku in javni natečaji za delovna mesta«, lahko 
pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po elektronski 
pošti – zahtevek je potrebno posredovati na naslov: jer-
ko.malinar@celje.si.

XII. Dodatne informacije v zvezi z JR: dodatne 
informacije v zvezi z JR lahko interesenti dobijo vsak 
delovni dan pri Jerku Malinarju, tel. 42-65-868, e-naslov: 
jerko.malinar@celje.si.

Mestna občina Celje

Št. 410-0016/2016-3 Ob-1819/16

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 
110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega progra-
ma športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 
(NPS), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 4/14, 24/14, 9/15), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZI-
PRS1011, 3/13), Odloka o proračunu Občine Divača za 
leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/15), Od-
loka o uresničevanju javnega interesa na področju športa 
v Občini Divača, (Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in Ura-
dno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16), (v nadalje-
vanju: Odlok), Letnega programa športa v Občini Divača 
za leto 2016 (sprejetega na 10. redni seji Občinskega 
sveta Občine Divača, dne 22. 2. 2016), Sklepa županje 
Občine Divača o začetku postopka izvedbe Javnega raz-
pisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov špor-
ta v Občini Divača – za leto 2016 (št.: 410-0016/2016-1, 
z dne 15. 3. 2016) Občina Divača objavlja

javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev programov 

športa v Občini Divača – za leto 2016
Naziv in sedež naročnika: Občina Divača, Kolod-

vorska ulica 3A, 6215 Divača; ID za DDV: SI 48502502; 
MŠ: 5882974.

1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis)
Predmet javnega razpisa je izbor in sofinancira-

nje izvajalcev programov športa v Občini Divača v letu 
2016. Občina Divača bo v letu 2016 sofinancirala nasle-
dnje programe športa:

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.3. Športna vzgoja mladine (in študentov)
2. Športna rekreacija
3. Šport invalidov
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjeva-

nje strokovnih kadrov v športu
7. Delovanje športnih društev in klubov
8. Športne prireditve
9. Neprogramske stroške.

Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – 

ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/02 – ZGO-1, 
15/03 – ZOPA), Nacionalni program športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014-2023 (NPS), Statut Občine 
Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 
9/15), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
– ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Odlok 
o proračunu Občine Divača za leto 2016 (Uradno gla-
silo slovenskih občin, št. 69/15), Odlok o uresničevanju 
javnega interesa na področju športa v Občini Divača, 
(Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in Uradno glasilo slo-
venskih občin, št. 29/15, 11/16), Letni program športa 
v Občini Divača za leto 2016 (sprejet na 10. redni seji 
Občinskega sveta Občine Divača, dne 22. 2. 2016).

2. Okvirna višina sredstev za leto 2016
Proračunska postavka: »18050000 – Programi 

športa – sredstva za programe športa – razpis«:
– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinan-

ciranje izvajalcev programov športa v Občini Divača: 
31.000,00 EUR;
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– okvirna višina sredstev, namenjenih za so-
financiranje organizacije in izvedbe športnih prire-
ditev: 5.000,00 EUR – od tega športne prireditve – 
3.000,00 EUR; ostale sestavljene prireditve (turizem in 
šport) – 2.000,00 EUR;

– okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinan-
ciranje Neprogramskih stroškov, ki jih imajo izbrani iz-
vajalci programov športa v Občini Divača za izvedbo 
programov športa v Občini Divača: 6.000,00 EUR.

Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena 
dodeljena sredstva

Sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, mora-
jo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem 
letu 2016 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu 
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

3. Merila za izbor in sofinanciranje programov špor-
ta v Občini Divača

Programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani 
na podlagi Odloka o uresničevanju javnega interesa 
na področju športa v Občini Divača, (Uradni list RS, 
št. 57/12 – UPB1 in Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 29/15, 11/16) in Meril, ki so sestavni del Odloka. 
Merila in kriteriji, po katerih bodo vrednoteni upravičeni 
programi, prijavljeni na razpis, so sestavni del razpisne 
dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Občine 
Divača http://www.divaca.si oziroma dosegljiva v ob-
činski upravi Občine Divača. Merila za vrednotenje 
programov športa vsebujejo splošna določila za vse 
izbrane programe športa in določila za posamezne 
programe športa.

Merila za vrednotenje programov športa imajo za 
osnovo točkovni sistem razen:

– šolskih športnih tekmovanj,
– programov (Zlati sonček, Ciciban planinec, Krpan 

in Naučimo se plavati za propagandno gradivo) in izo-
braževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih 
kadrov v športu,

– neprogramskih stroškov, ki jih imajo izbrani iz-
vajalci programov športa v Občini Divača za izvedbo 
programov športa v Občini Divača.

Ta sredstva niso zajeta v točkovni sistem in se pred-
hodno izločijo na podlagi pregleda in ocenitve potrebnih 
sredstev v prispelih prijavah izvajalcev navedenih špor-
tnih programov.

4. Sodelovanje na razpisu
Skladno z Odlokom se na razpis za sofinanciranje 

programov športa lahko prijavijo izvajalci programov 
športa:

– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov re-
gistrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci programov športa v Občini Divača, ki so 

v občini v tekočem letu izbrani za izvajalce programov 
športa in na podlagi Javnega razpisa za izbiro in sofi-
nanciranje izvajalcev programov športa v Občini Diva-
ča – za leto 2016 pridobijo sofinancerska sredstva iz 
občinskega proračuna za izvajanje programov športa, 
lahko skladno z Merili za izbor in sofinanciranje progra-
mov športa v Občini Divača pridobijo tudi sofinancerska 
sredstva za izvajanje športnih prireditev v tekočem letu 
in neprogramskih stroškov, ki jih imajo izvajalci progra-
mov športa za izvedbo programov športa.

– Iz proračunskih sredstev se na podlagi javnega 
razpisa lahko sofinancira organizacija in izvedba špor-
tnih prireditev. Organizator prireditve lahko v tekočem 
letu prijavi na javni razpis največ dve športni prireditvi. 

Pod športne prireditve se uvrščajo prireditve, ki izpolnju-
jejo naslednje pogoje:

– organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izva-
jalca programov športa, ki so določeni v Odloku o ure-
sničevanju javnega interesa na področju športa v Občini 
Divača in je v tekočem letu izbran za izvajalca progra-
mov športa v Občini Divača;

– športna prireditev je izvedena v Občini Divača;
– športna prireditev je izvedena v tekočem letu, 

na katerega se nanaša razpis, na katerega organizator 
športne prireditve kandidira.

– Iz proračunskih sredstev se na podlagi javne-
ga razpisa lahko sofinancira neprogramske stroške, 
ki jih imajo izvajalci programov športa za izvedbo 
programov športa. Upravičene osebe za uveljavitev 
neprogramskih stroškov so športna društva, ki so 
v okviru javnega razpisa izbrana za izvajalce progra-
mov športa v tekočem letu, na katerega se javni razpis 
nanaša in izpolnjujejo razpisne pogoje. Neprogramski 
stroški se lahko uveljavljajo in priznajo le za uporabo 
športnih objektov oziroma prostorov oziroma zunanjih 
športnih površin za vadbo oziroma izvajanje dejavno-
sti programov športa, ki se nahajajo v Občini Divača. 
Pri izvajalcih programov športa, pri katerih je uporaba 
prostorov za izvajanje vadbe vezana na sezonsko 
uporab zunanjih oziroma notranjih športnih površin, 
se priznavajo neprogramski stroški glede na dejansko 
uporabo v odvisnosti od sezone (zimski, letni čas). 
Upravičeni neprogramski stroški ne smejo biti zajeti 
še v katerekoli druge stroške izvajanja programov 
športa posameznega izvajalca, ki jih prijavlja prijavitelj 
na razpis. Neprogramski stroški, ki se financirajo ali 
sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa 
Občine Divača, ne morejo biti predmet sofinanciranja 
po tem razpisu.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo 

na podlagi razpisa izbrani izvajalci, če izpolnjujejo na-
slednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Divača,
– imajo registrirano dejavnost najmanj eno leto, pri 

čemer se upošteva čas registracije, ki je minil do objave 
javnega razpisa v tekočem letu,

– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogo-
je za realizacijo načrtovanih športnih programov,

– imajo organizirano redno dejavnost – redno vad-
bo najmanj šestintrideset tednov v letu,

– za društva in klube – da imajo urejeno eviden-
co o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumen-
tacijo, kot to določa Zakon o društvih; ostali izvajalci 
pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem 
programu,

– da redno letno dostavljajo občini podatke o član-
stvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezul-
tatih ter plan načrtovanih aktivnosti.

V primeru, da se posamezni program športa izvaja 
na območju Občine Divača in je namenjen občanom 
divaške občine, na javni razpis pa se za ta program ne 
prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Divača, je 
za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, 
ki nima sedeža v Občini Divača, če izpolnjuje ostale 
navedene pogoje.

Pravico do sofinanciranja organizacije in izvedbe 
športnih prireditev imajo na podlagi razpisa izbrani izva-
jalci, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– organizator prireditve izpolnjuje pogoje za izvajal-
ca programov športa, ki so določeni v Odloku o uresni-
čevanju javnega interesa na področju športa v Občini 
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Divača in je v tekočem letu izbran za izvajalca progra-
mov športa v Občini Divača,

– športna prireditev je izvedena v Občini Divača,
– športna prireditev je izvedena v tekočem letu, na 

katerega se nanaša javni razpis, na katerega organiza-
tor športne prireditve kandidira.

Sofinanciranje neprogramskih stroškov, ki jih ima-
jo izvajalci programov športa za izvedbo programov 
športa:

Upravičeni neprogramski stroški so:
– stroški najemnine oziroma uporabnine prosto-

ra/prostorov oziroma objekta, ki jih uporablja izvajalec 
programa športa za izvajanje dejavnosti;

– stroški komunalnih storitev (odvoz odpadkov) za 
objekt oziroma prostor, ki ga uporablja izvajalec progra-
ma športa za izvajanje dejavnosti;

– stroški porabe električne energije za objekt oziro-
ma prostor, ki ga uporablja izvajalec programa športa za 
izvajanje dejavnosti;

– stroški ogrevanja za objekt oziroma prostor, ki 
ga uporablja izvajalec programa športa za izvajanje 
dejavnosti;

– stroški porabe vode za objekt oziroma prostor, 
ki ga uporablja izvajalec programa športa za izvajanje 
dejavnosti.

Pri povračilu neprogramskih stroškov se upošteva 
maksimalno do 80 % vrednosti izdanega računa skupaj 
z DDV-jem. Upoštevajo se računi za obdobje tekočega 
leta, na katerega se nanaša javni razpis.

Za obdobje meseca novembra in decembra teko-
čega leta se v postopku vrednotenja upošteva ocena 
stroškov prijavitelja za mesec november in december. 
Strokovna komisija presodi o upravičenosti priznavanja 
višine ocene stroškov. Procentualno višino subvencio-
niranja stroškov določi komisija glede na razpoložljiva 
proračunska sredstva in višino prejetih priznanih raču-
nov vlagateljev.

Postopek uveljavljanja neprogramskih stroškov se 
določi v razpisni dokumentaciji.

Stroški vzdrževalnih in investicijskih del niso upra-
vičeni stroški neprogramskih stroškov.

6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega: besedilo razpisa, 

prijavne obrazce, vzorec zahtevanih izjav.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani pri-

javitelji v razpisnem roku dvignejo na Občini Divača, 
Kolodvorska ulica 3A, Divača, v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani 
Občine Divača: http://www.divaca.si.

Občina Divača lahko zainteresiranim prijaviteljem 
na osnovi njihove izražene pisne zahteve v času razpi-
snega roka pošlje razpisno dokumentacijo.

7. Oddaja, dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih 

obrazcih in mora vsebovati vse zahtevane priloge, doka-
zila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vlo-
ga mora biti predložena osebno ali po pošti v zaprtem 
ovitku na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 
6215 Divača; ovitek mora biti označen z navedbo: »Ne 
odpiraj – Vloga – Razpis šport 2016«. Na ovitku mora 
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).

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

Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v celoti je možno 
v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo ali del 
vloge se dopolnitev nanaša.

Za prepozno se šteje celotna vloga in/ali del vlo-
ge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 

zadnjega dne razpisnega roka oziroma do tega dne ni 
bila predložena na Občino Divača.

Za nepopolno se šteje celotna vloga in/ali del 
vloge, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva be-
sedilo razpisa in razpisne dokumentacije.

Občina Divača bo po odpiranju vlog iz nadaljnje-
ga postopka izločila vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
8. Razpisni rok: razpis se prične z dnevom obja-

ve razpisa v Uradnem listu RS in zaključi 30. dan od 
dneva objave v Uradnem listu RS.

9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Postopek razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom 

imenuje županja Občine Divača. Odpiranje vlog ne bo 
javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno 
izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in 
sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. 
Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo in se zavr-
žejo. Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni 
najkasneje v 15 dneh od dneva sprejete odločitve 
o sofinanciranju.

Odločitev se izda v obliki sklepa. Z izbranimi prija-
vitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo oprede-
ljeni pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih 
sredstev iz naslova tega javnega razpisa.

10. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in 
pojasnil: občinska uprava Občine Divača, Romana 
Derenčin; tel. 05/73-10-930. Informacije in pojasnila 
lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur Občine 
Divača.

Postopek razpisa poteka skladno z Odlokom 
o uresničevanju javnega interesa na področju športa 
v Občini Divača (Uradni list RS, št. 57/12 – UPB1 in 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, 11/16) in 
Merili, ki so sestavni del navedenega Odloka.

Občina Divača

Št. 354-91/2015 Ob-1820/16

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-za-
sebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) 
in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11; ZGJS) ter v skladu 
z Odlokom o predmetu in pogojih opravljanja obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komu-
nalnimi odpadki v Občini Lenart (MUV, št. 23/2015), 
Odlokom o predmetu in pogojih opravljanja obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komu-
nalnimi odpadki v Občini Benedikt (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 71/2015), Odlokom o predmetu 
in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih 
javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini 
Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 26/2015), 
Odlokom o predmetu in pogojih opravljanja obve-
znih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja 
s komunalnimi odpadki v Občini Sveta Ana (MUV, 
št. 26/2015), Odlokom o predmetu in pogojih opra-
vljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkvenjak 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2015), Odlo-
kom o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokal-
nih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015), obja-
vljamo
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javni razpis
podelitev koncesije za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe zbiranja 

določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 

odpadkov na območju občin Lenart,  
Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta 

Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah  
in Cerkvenjak

Naročniki:
Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart 

v Slovenskih goricah,
Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt,
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski 

Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol,
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slovenskih goricah 17, 

2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah,
Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkve-

njak,
Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Mari-

borska cesta 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
1. Predmet koncesije: podelitev koncesije za opra-

vljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbi-
ranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostan-
kov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
na območju občin Lenart, Benedikt, Sveti Jurij v Slo-
venskih goricah, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah in Cerkvenjak.

2. Vrsta postopka: postopek konkurenčnega dia-
loga.

3. Čas trajanja koncesijskega razmerja: 15 let po 
sklenitvi koncesijske pogodbe.

4. Dostopnost razpisne dokumentacije: razpisna 
dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Le-
nart: http://www.lenart.si/index.php/sl/razpisi, http://www.
cerkvenjak.si, http://www.sv-ana.si, http://www.obcinaju-
rij.si/obcina/, http://www.benedikt.si, http://sv-trojica.si.

5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporo-

čeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku 
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Lenart, Trg osvobo-
ditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Na prednji 
strani ovojnice mora biti navedeno: »Ne odpiraj – Prija-
va na javni razpis koncesija odpadki« in številka objave 
javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani 
pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov 
pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 3. 5. 2016 
do 10. ure.

6. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih, predpisa-

nih v razpisni dokumentaciji, in jo izdelati v slovenskem 
jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izde-
lane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne 
dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oziroma 
spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za 
oddajo prijave.

6.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne 

prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne 
in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana, oziro-
ma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in 
ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:
– če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane po-

goje,
– če je podana za razpisano krajevno območje iz-

vajanja storitve,
– če je popolna, glede na besedilo javnega razpisa.
6.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo 

pri kontaktni osebi: Martin Breznik, tel. 02/729-13-48, 
e-pošta: martin.breznik@lenart.si.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji po-
sredovati po elektronski pošti na naslov: martin.bre-
znik@lenart.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vpraša-
nja objavil na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si/index.php/sl/razpisi.

7. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom 
roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno 
dokumentacijo. Sprememba bo v obliki »dopolnila« ob-
javljena na spletni strani Občine Lenart: http://www.
lenart.si/index.php/sl/razpisi.

Naročnik bo v tem primeru, po potrebi, podaljšal 
rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upo-
števanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne doku-
mentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice 
in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za 
oddajo prijave.

8. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku kon-

kurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko 
najugodnejša ponudba.

Uporabljena bodo naslednja merila:
– cena;
– izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (re-

ference);
– dodatni obseg storitev.
9. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. 

fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji 
za predložitev skupne prijave.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih 
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji 
prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, 
ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje, določene z razpi-
sno dokumentacijo.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal spo-
sobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje 
rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne 
rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. 
Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene 
rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil 
udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, 
na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključe-
nega dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih 
ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek 
in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega 
ponudnika.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti 
po 1. fazi konkurenčnega dialoga, najkasneje v 30 dneh 
po poteku roka za oddajo prijav.
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10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Lenart  
Občina Sveta Ana  

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah  
Občina Benedikt  

Občina Cerkvenjak  
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Št. 305-3/2016-1 Ob-1821/16

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) 
in na podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih 
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova 
Gorica v obdobju finančne perspektive (Uradni list RS, 
št. 66/14) v nadaljevanju: odlok) objavlja Mestna občina 
Nova Gorica

javni razpis
za sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij  

v letu 2016
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju 
sofinancer).

II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa je sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih 
aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma, 
organiziranih poslovnih konferenc, dogodkov ali razsta-
ve doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega 
podjetja in njegove dejavnosti.

III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za po-
tencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah 
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbudi-
tev izvozne dejavnosti podjetij.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, 

za izvedbo razpisa je 20.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-

tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.073 – Finančne spodbude za razvoj podjetni-
štva – promocijske aktivnosti podjetij

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvar-

jajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo 
na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ 
20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 2 milijona EUR.

– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja,

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

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve 
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za de-
javnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 
članice in sicer pomoč, neposredno povezano z izvo-
ženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo,

– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih 
področjih:

– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov,
– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov, 

v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od 
primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na 
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali 
delno prenese na primarne pro izvajalce,

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

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

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

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

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči.

Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izklju-
čenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z Uredbo EU Komisije) št. 1407/2013)

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga

2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
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Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR),

3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči,

5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije št.1407/2013, lahko kumulira s pomočjo 
»de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komi-
sije št.360/2012 do zgornje meje določene v uredbi 
360/2012,

6) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomočjo 
»de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de 
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu,

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

8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št.1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske Unije pri pomoči »de minimis« Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči.
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
– podjetje, ki ima sedež dejavnosti ali poslovno 

enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in se 
v obdobju določenim z razpisom udeleži določenega 
sejma, poslovne konference, dogodka, srečanja ali raz-
stave doma ali v tujini z namenom predstavitve lastnega 
podjetja in njegove dejavnosti,

– na podlagi tega javnega razpisa bo sofinancirana 
samo ena udeležba na sejmu, poslovnem dogodku, 
srečanju ali razstavi doma ali v tujini,

– upravičenec za izplačane upravičene stroške 
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih jav-
nih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financi-
ranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko 
sofinancer odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh 
že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu 
podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko one-
mogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine 
Nova Gorica,

– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora imeti 
pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do 
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, 
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,

– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora imeti 
poravnane vse davke in prispevke,

– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali 
soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 55 % vre-
dnosti prijavljene promocijske aktivnosti.

VI. Upravičeni stroški
Sofinancer bo upravičencem sofinanciral naslednje 

upravičene stroške:
– stroške najema sejemskega prostora in posta-

vitve stojnice na sejmu, poslovni konferenci, organizi-
ranem dogodku, srečanju ali razstavi doma ali v tujini,

Komisija bo upoštevala vloge samo tistih prijavite-
ljev, ki bodo z vpisom v katalog razstavljavcev dokazali 
svojo udeležbo na določenem sejmu, dogodku, poslovni 
konferenci ali razstavi.

Komisija bo upoštevala samo tiste račune, oziro-
ma predračune prijaviteljev za postavitev stojnice, ki jih 
bodo izdali izvajalci, katerih glavna dejavnost so posta-
vitve in opremljanja razstavnih prostorov razstavljavcev.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upra-
vičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih 
pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več 
kot 25 % povezana(lastniški delež) s podjetjem –upra-
vičencem

Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, 
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:

– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med 
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski sku-
pnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, 
posvojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo;

– med družbami, ki se skladno z določili veljav-
nega Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za po-
vezane.

Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavi-
telja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem 
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma 
nujno potreben za realizacijo promocijske aktivnosti, ga 
lahko tudi izloči.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV.

VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme prese-

gati 55 % upravičenih stroškov prijavljene promocijske 
aktivnosti.

V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega 
razpisa promocijskih aktivnosti ne realizira v obsegu, kot 
ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sred-
stev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu 
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega 
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zapro-
šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpolo-
žljivih sredstev.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, neraz-
deljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do dodelitve sorazmer-
nega dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke 
tega razpisa ne realizira v celoti promocijske aktivnosti, 
za katero so mu bila z odločbo sredstva odobrena.

Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prej-
šnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko do-
delijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega 
razpisa v celoti realizirali promocijsko aktivnost.

Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se 
lahko s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale 
posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu 
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud 
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za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v ob-
dobju finančne perspektive 2014–2020.

IX. Merila za ocenitev vlog

Zap. 
št.

Naziv merila Maksimalno 
število točk

1. Število zaposlenih v podjetju 5
2. Skupna promocija podjetij 5
3. Reprezentativnost sejma 15
4. Promocija izdelkov in storitev 10
5. Prejemnik sredstev MONG 5
6. Status podjetja 5
7. Sodelovanje z akademsko in 

raziskovalno sfero
5

SKUPAJ 50

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 5 in 6 oceni vloge organ Mestne 

občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni 
organ),

– z merilom št. 3, 4 in 7 pa vloge oceni v Komisija 
za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposa-
bljanja v Mestni občini Nova Gorica (komisija).

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so 
določena skladno z Odlokom o dodeljevanju finančnih 
spodbud v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finanč-
ne perspektive 2014–2020.

Prag števila točk, nad katerim bo vloga nadalje 
obravnavana, je 20 ali več točk. V nobenem primeru 
vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk ne more 
pridobiti sofinanciranja.

Vloge se ocenijo in glede na zbrano število točk 
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk do vloge 
z najnižjim številom točk.

Končna ocena;
Najvišje možno število točk v skladu z postavljenimi 

merili je 50 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog pre-

jemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustre-
zne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne obči-
ne Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa 
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi 
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov 
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč skladno 
z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev 
nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški) 
tega razpisa. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju 
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanci-
ranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag števila točk pre-
sega razpoložljiva sredstva, si komisija za spodbujanje 
podjetništva pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede 
na višino doseženih točk posameznih prijav.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pri-
jave, ki so pridobile več točk pri merilu reprezentativnost 
sejma, nato pri merilu promocija izdelkov/storitev nato 
pri merilu št. zaposlenih, nato pri merilu prejemnik sred-
stev iz razpisa, nato pri merilu status podjetja in nato pri 
merilu sodelovanje z akademsko in raziskovalno sfero 
in nato pri merilu skupna promocija podjetja.

Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 
55 % upravičenih stroškov celotne vrednosti prijavljene 
promocijske aktivnosti Sredstva iz javnega razpisa so, 
glede na razpoložljiva proračunska sredstva namenjena 
sofinanciranju promocijske aktivnosti v maksimalni višini 
5000,00 EUR. Kolikor prijavljena promocijska aktivnost 
presegla z razpisom določeno maksimalno višino sofi-

nanciranja bo komisija upoštevala z razpisom določeno 
maksimalno višino sofinanciranja upravičenih stroškov. 
Minimalni znesek sofinanciranja znaša 200,00 EUR. Kot 
upravičeni stroški posamezne promocijske aktivnosti se 
štejejo neto stroški promocijske aktivnosti (brez DDV). 
Prijavitelj mora v prijavi transparentno izkazati delež 
sofinanciranja iz lastnih ali drugih virov.

X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva 
iz točke IV. je proračunsko leto 2016. Sredstva bodo 
dodeljena tistim prijavljenim promocijskim aktivnostim 
ki bodo realizirane v času od 17. 9. 2015 do vključno 
16. 9. 2016.

XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do vključno: 16. 5. 2016. Pri-
javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
vključno 16. 5. 2016. Kot pravočasna se šteje vloga, ki 
bo najkasneje do 16. 5. 2016 do 15. ure prispela po pošti 
oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna občina 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
(soba 36, 1. nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, 
s sklepom zavrže pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za so-
financiranje promocijskih aktivnosti podjetij«, in s polnim 
nazivom in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opre-
me ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni 
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2016. Odpiranje 
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni 
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, 
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega 
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka 
razpisa.

XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni 
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (III. nadstropje, soba št.4) vsak delovni dan med 
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posre-
duje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj na-
vedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig 
razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi 
na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na 
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 
(Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče po-
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sredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: 
Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Tadeja.Marinič@no-
va-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 301-5/2016-1 Ob-1822/16

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) 
in na podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih 
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova 
Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Ura-
dni list RS, št. 66/14 v nadaljevanju: odlok) objavlja Me-
stna občina Nova Gorica

javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in investicij  
v razširjanje dejavnosti in razvoj v letu 2016
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju 
sofinancer).

II. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa opreme, 

ki predstavlja začetno investicijo ali investicijo v razšir-
janje dejavnosti in razvoja.

Začetne investicije so investicije v materialna in 
nematerialna sredstva, povezana z ustanavljanjem no-
vega obrata

Investicije v razširjanje dejavnosti in razvoja so in-
vesticije, povezane z razširitvijo dejavnosti podjetja na 
nove pro izvode, dodatne pro izvode ali pa je investicija 
namenjena temeljnim spremembam v splošnem proce-
su pro izvodnje ali storitve

III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za po-
tencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah 
njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje 
novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbudi-
tev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi 
organizacijami ter gospodarstvom.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; 

za izvedbo razpisa začetnih investicij je namenjenih 
103.000,00 EUR.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-
tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.071 – Finančne spodbude podjetnikom – spod-
bujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje de-
javnosti in razvoj.

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvar-

jajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo 
na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ 
20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 2 milijona EUR.

Skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja,

– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati ve-
čino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega 
organa drugega podjetja,

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do 
četrte alineje te točke preko enega ali več drugih podje-
tij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za de-
javnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 
članice in sicer pomoč, neposredno povezano z izvo-
ženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo,

– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih 
področjih:

– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov,
– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov, v pri-

merih kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene 
ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od pri-
marnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg 
ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno 
prenese na primarne pro izvajalce,

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

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

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

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

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči.

Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izklju-
čenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z uredbo EU Komisije(EU) št. 1407/2013)

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
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2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh prora-
čunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter 
glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v ko-
mercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgor-
nja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR),

3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni 
cestni tovorni prevoz,

4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z držav-
no pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tvega-
nja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči,

5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013, lahko kumulira 
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo 
Komisije(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene 
v uredbi 360/2012,

6) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu 
z uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira 
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugi-
mi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje 
(200.000 oziroma 100.000 EUR),

7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de 
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračun-
skem letu,

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

8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči 
»de minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de mi-
nimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih pred-
pisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe 
o delovanju Evropske Unije pri pomoči »de minimis« 
Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči.
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
– podjetje mora ima sedež dejavnosti ali poslov-

no enoto na območju Mestne občine Nova Gorica in 
izvesti investicijo na območju Mestne občine Nova 
Gorica,

– na podlagi tega javnega razpisa bo posame-
znemu upravičencu sofinancirana le ena investicija, 
ki predstavlja smiselno zaključeno celoto,

– sofinancirane bodo le nove investicije in investi-
cije v razširitev ali diverzifikacijo dejavnosti,

– minimalni znesek vseh upravičenih stroškov 
posamezne začetne investicije ali investicije v raz-
širjanje dejavnosti in razvoj, ki predstavlja zaključeno 
celoto, mora znašati vsaj 2.000 EUR,

– javni razpis je namenjen investicijam, ka-
terih višina upravičenih stroškov ne presega 
30.000 EUR(brez DDV), najvišji dodeljeni znesek sofi-
nanciranja s strani sofinancerja znaša 18.000,00 EUR 
ne glede na vrednost prijavljene investicije,

– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva 
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 
40 % vrednosti prijavljene investicije,

– investicija se mora ohraniti na območju občine 
vsaj tri leta po dodelitvi sredstev,

– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora 
imeti pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti 
do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih 
oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova 
Gorica,

– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora 
imeti poravnane vse davke in prispevke.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške 
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih 
javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega finan-
ciranja odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko 
naročnik odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh 
že izplačanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu 
podjetju in odgovornim v podjetju se tudi lahko one-
mogoči sodelovanje na javnih razpisih Mestne občine 
Nova Gorica.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški investicije so stroški:
– materialnih investicij in sicer stroški nakupa:

– strojev
– strojne opreme

(vključno s stroški, povezanimi z aktiviranjem 
strojev/opreme v tehnološki proces – to so stroški 
transporta in montaže strojev/opreme, ki je predmet 
sofinanciranja).

– nematerialnih investicij in sicer stroški nakupa:
– nove programske opreme do največ 

10.000,00 EUR,
ki predstavljajo smiselno zaokroženo tehnološko 

celoto in so povezani z novimi pro izvodi/storitvami 
oziroma temeljito izboljšanimi pro izvodi/storitvami 
ali z bistvenimi spremembami pro izvodnega procesa 
v obstoječem obratu na tehnološkem področju.

Med upravičene stroške investicije ne spadajo:
– obnova poslovnih in pro izvodnih prostorov, 

strojev in opreme;
– nakup, komunalnega in infrastrukturnega opre-

mljanje zemljišč;
– gradnja in/ali nakup objekta;
– investicije v opremo poslovnih prostorov in pro-

izvodnih prostorov (npr. pohištva, klimatskih naprav, 
ipd.);

– nakup drobnega inventarja in materiala (Slo-
venski računovodski standardi 1, Uradni list RS, 
št. 18/05, Računovodski standard 1 – točka 1.47),

– nakup osebnih računalnikov in prenosnikov ter 
tiskalnikov,

– nakup poslovnih informacijskih sistemov,
– ostalih nematerialnih investicij,
– nakup cestno prevoznih sredstev, stroški tran-

sportnih sredstev in transportne opreme,
– stroški usposabljanja in izobraževanja,
Kolikor bo sofinancer ugotovil, da so v vlogi med 

upravičenimi stroški navedeni neupravičeni stroški 
in/ali stroški, ki ne bodo predstavljali zaključene teh-
nološke celote, lahko vlogo kot neustrezno zavrne 
oziroma te stroške izloči.

Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno po-
vezani z prijavljeno investicijo.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upra-
vičene stroške,je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih 
pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več 
kot 25 % povezana(lastniški delež) s podjetjem –upra-
vičencem.

Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, 
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:
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– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, 
med zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski 
skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvoji-
teljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske 
družbe in to gospodarsko družbo;

– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za 
DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo 
cestno prevozna sredstva za komercialni prevoz to-
vora ali oseb.

VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme pre-

segati 60 % upravičenih stroškov celotne vrednosti 
posamezne investicije. Kot vrednost posamezne in-
vesticije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV). 
Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofi-
nanciranje investicije znaša 18.000,00 EUR.

V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega 
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot 
jo je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih 
sredstev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, 
v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega 
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine za-
prošenih sredstev s strani upravičenca ter višine raz-
položljivih sredstev.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, neraz-
deljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega 
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke 
tega razpisa ne realizira v celoti za katere so mu bila 
z odločbo sredstva odobrena.

Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz 
prejšnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lah-
ko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. 
točke tega razpisa v celoti realizirali investicijo.

Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, 
se lahko s sklepom komisije lahko prerazporedijo na 
ostale posamezne javne razpise, ki jih sofinancer 
objavi v skladu s sprejetim Odlokom o dodeljevanju 
finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni 
občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 
2014–2020.

IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo 
pogoje

Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje 
za kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, 
bo ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na 
osnovi naslednjih meril:

Zap. 
št.

Naziv merila Maksimalno 
število točk

1. Vrsta investicije 10
2. Prijavljena investicija v povezavi 

z novimi ali temeljito izboljšanimi 
pro izvodi/storitvami

10

3. Investicija na demografsko ogro-
ženih območjih* 

5

4. Trajnostni vpliv 5

Zap. 
št.

Naziv merila Maksimalno 
število točk

5. Število zaposlenih v podjetju 5
6. Sodelovanje z akademsko in 

raziskovalno sfero
5

7. Ni prejemnik sredstev MONG iz 
razpisa v letu 2014

10

Skupaj 50
*vloga prijavitelja, ki pri merilu pod zaporedno številko 
2.1. pridobi 0 točk ne more pridobiti sofinanciranja, ra-
zen ko gre za investicijo, ki pod merilom 1..1. pridobi toč-
ke, ker gre za investicijo v vzpostavitev novega obrata 
(nova investicija).
*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko ogro-
ženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote (na-
selja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne, 
Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, Vo-
glarji, Podgozd).

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, 4 in 6 oceni vloge Komisija za 

spodbujanje podjetništva, z merili št 3, 5 in 7 oceni vloge 
organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospo-
darstvo (pristojni organ),

Končna ocena;
Najvišje možno število točk v skladu z postavljenimi 

merili je 50 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-

stavni del razpisne dokumentacije.
Metodologija ocenjevanja prispelih vlog in merila so 

določena skladno z Odlokom o dodeljevanju finančnih 
spodbud v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finanč-
ne perspektive 2014–2020.

Prag števila točk, nad katerim bo vloga vključena 
v nadaljnjo obravnavo je 20 ali več točk. V nobenem 
primeru vloga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk 
ne more pridobiti sofinanciranja.

Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog 

prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in 
ustrezne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne 
občine Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma 
sklepa o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na 
podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja upraviče-
nih stroškov odobrene vloge prejme podjetje državno 
pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. 
(Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko 
VI. (upravičeni stroški) tega razpisa. Kolikor se bo 
po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vre-
dnost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, 
ki so v skladu z ocenjevanjem po predpisanih merilih 
upravičene do sofinanciranja presega razpoložljiva 
sredstva, si komisija za spodbujanje podjetništva pri-
družuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino 
doseženih točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost prija-
vljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu vrsta 
investicije nato pri merilu prijavljena investicija v poveza-
vi z novimi ali temeljito izboljšanimi pro izvodi/storitvami, 
nato pri merilu število zaposlenih v podjetju podjetja, 
nato pri merilu prejemnik sredstev MONG iz razpisa 
v letu 2015, nato pri merilu investicija na demograf-
sko ogroženih območjih, nato pri merilu sodelovanje 
z akademsko in raziskovalno sfero in nato še pri merilu 
trajnostni vpliv.

X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za kate-
rega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz 
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točke IV. je proračunsko leto 2016. Sredstva bodo 
dodeljena tistim investicijskim projektom, ki bodo re-
alizirani v času od 17. 9. 2015 do najkasneje 16. 9. 
2016 in bodo priložili dokazila o nastanku in realizaciji 
upravičenih stroškov za obdobje od 17. 9. 2015 do 
vključno 16. 9. 2016.

XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave 
in razpisni roki

Javni razpis je odprt do vključno 16. 5. 2016. Pri-
javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
vključno 16. 5. 2016. Kot pravočasna se šteje vloga, ki 
bo najkasneje do 16. 5. 2016 prispela po pošti oziro-
ma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova 
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
(soba 36, 1. nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obraz-
cih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne 
vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojni-
ci z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno 
in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis 
za spodbujanje začetnih investicij in investicij v raz-
širjanje dejavnosti in razvoj«, in s polnim nazivom 
in naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme 
ovojnice za prijavo na javni razpis je priložen razpisni 
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziro-
ma izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2016. Odpira-
nje vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih 
dni od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih 
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno 
nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku 
ne dopolni, zavrže pristojni organ s sklepom. Po pre-
teku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog 
niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obraz-
ce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna doku-
mentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen 
projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma 
upravičenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka 
razpisa.

XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni 
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 
Nova Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno 
dokumentacijo se lahko posreduje tudi po elektronski 
pošti, če prijavitelj na spodaj navedene elektronske 
naslove posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumen-
tacije. Dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: 
http://www.nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni 
dan med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo 
in gospodarske javne službe pri Mestni občini Nova 
Gorica, na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 
05/33-50-131 (Tadeja Marinič)), Morebitna vprašanja 
je mogoče posredovati kontaktnim osebam tudi po 
elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in 
Tadeja.Marinič@nova-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 301-5/2016-1 Ob-1823/16

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/16) 
in na podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih 
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova 
Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Ura-
dni list RS, št. 66/14 v nadaljevanju: odlok) objavlja Me-
stna občina Nova Gorica

javni razpis
za spodbujanje zagona novih inovativnih podjetij  

v letu 2016
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: 
sofinancer).

II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 
sofinanciranje zagona novih inovativnih podjetij v letu 
2016. Sofinanciranje je namenjeno novim inovativnim 
podjetjem, ki niso ustanovljena več kot 24 mesecev od 
dneva oddaje vloge (upošteva se datum registracije 
podjetja). Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove 
pro izvode, uvaja nove procese in storitve in se na ino-
vativen način odziva na zahteve trgov.

III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih 
idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje 
novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, 
s poudarkom na razvoju in komercializaciji pro izvodov, 
procesov in storitev.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; 

za izvedbo razpisa je za spodbujanje zagona novih ino-
vativnih podjetij v letu 2015 namenjenih 22.000,00 EUR.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-
tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.073 – Finančne spodbude podjetnikom – za-
gon novih inovativnih podjetij.

V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvar-

jajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo 
na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ 
20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 2 milijona EUR,

– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničar-
jev ali družbenikov drugega podjetja,

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

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

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve 
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
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Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za de-
javnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 
članice in sicer pomoč, neposredno povezano z izvo-
ženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo,

– ki skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih 
področjih:

– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov,
– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov, 

v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od 
primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na 
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali 
delno prenese na primarne pro izvajalce,

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

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

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

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

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči.

Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejav-
nosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izklju-
čenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z uredbo EU Komisije(EU) št. 1407/2013)

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR),

3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 

s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči,

5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013, lahko kumulira 
s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo 
Komisije(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene 
v uredbi 360/2012,

6) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR),

7) da bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo 
sredstev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje 
prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis«v pred-
hodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,

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

8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,

9) da bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis (Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
– podjetje je skladno z veljavnim Pravilnikom o par-

tnerstvu pri izgradnji start-up skupnosti Primorskega 
tehnološkega parka vključeno v program predinkubacije 
ali v program inkubacije,

– podjetja, ki se prijavljajo na razpis za zagon novih 
inovativnih podjetji ne smejo biti ustanovljena več kot 
24 mesecev od dneva oddaje vloge,

– podjetje opravlja dejavnost na območju občin 
ustanoviteljic Primorskega tehnološkega parka,

– rezultat razvoja pro izvoda/storitve mora biti tržno 
naravnan,

– razvoj mora potekati v podjetju: izjemoma je mo-
goče za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo 
razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih stro-
kovnjakov, institucij,

– na ta razpis lahko podjetje kandidira le enkrat,
– podjetje, ki se prijavi na razpis za zagon novih 

inovativnih podjetji, se ne more istočasno prijaviti na 
razpis za projekte inovacij,

– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora imeti 
pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do 
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, 
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,

– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora imeti 
poravnane vse davke in prispevke.

Upravičenec za izplačane upravičene stroške odo-
brene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih 
sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja 
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik 
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izpla-
čanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in 
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sode-
lovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:.
– Stroški plač zaposlenih v podjetju – I BRUTO, 

ki delajo na prijavljenem raziskovalnem projektu; ma-
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ksimalen upravičen strošek mesečne plače je bruto 
1.600 EUR na zaposlenega, ki dela na prijavljenem 
raziskovalno razvojnemu projektu. Podjetja upravičen 
strošek dokazujejo s plačilno listo in pogodbo oziro-
ma aneksu k pogodbi o zaposlitvi delavca na prijavlje-
nem projektu. Če zaposleni dela celotni delovni čas na 
projektu, ki je predmet prijave je upravičena celotna 
njegova plača (vključno s prazniki, dopusti in bolni-
škimi odsotnostmi, kolikor delodajalcu niso povrnjeni). 
Če zaposleni dela pri projektu ki je predmet prijave le 
del svojega delovnega časa, pa osnovo za določanje 
upravičenih stroškov osebja predstavlja mesečno število 
opravljenih ur za potrebe projekta in urna postavka. Za 
izračun urne postavke se pripravi časovnica na podlagi 
mesečnega BRUTO 2-BTO2 (bruto plača in prispevki 
delodajalca). Izdatek za delo ni upravičen, če se delo 
nanaša na izvajanje vsakodnevnih rednih dejavnosti 
znotraj same organizacije nosilca projekta. Med upra-
vičene stroške se poleg plače, prištevajo tudi povračilo 
stroškov za malico in prevoz in vsi pripadajoči davki in 
prispevki, ki bremenijo nosilca projekta skladno z nacio-
nalno zakonodajo. Sofinancer ne upošteva druge oblike 
izplačil (avtorske pogodbe, honorarje, drugi dohodki iz 
delovnega razmerja idr.). Samostojni podjetniki kot nosil-
ci dejavnosti niso upravičeni do povračila stroškov plač 
in drugih prispevkov, ker si ne izplačujejo plače,

– stroški promocije,
– stroški najema opreme za realizacijo razvojnega 

projekta v podjetju,
– stroški najema poslovnih prostorov (za kritje 

stroškov najemnine lahko podjetje pridobi maksimalno 
6 EUR/m2 in se izplača na podlagi podatkov iz najemne 
pogodbe),

– stroški testiranja in dodatnega usposabljanja,
– materialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev 

oziroma pro izvodov,
– nematerialni stroški v povezavi z razvojem pro-

izvoda/storitve (nematerialni stroški zajemajo pridobitev 
posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega 
znanja – patent, nakup licenc, stroški nakupa znanja in-
stitucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov 
ter inštitutov).

Stroški zunanjih storitev lahko znašajo največ do 
25 % vseh prijavljenih upravičenih stroškov.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravi-
čene stroške(razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, 
po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme 
biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem 
– upravičencem.

Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, 
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:

– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med 
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski sku-
pnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, 
posvojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo;

– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavi-
telja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem 
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma 
nujno potreben za razvoj projekta, ga lahko tudi izloči.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. 

Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno 
prevozna sredstva, ki se uporabljajo za komercialni pre-
voz tovora in oseb.

VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 

80 % upravičenih stroškov celotne vrednosti vseh prija-
vljenih upravičenih stroškov.

V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega 
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo 
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sred-
stev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu 
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega 
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zapro-
šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpolo-
žljivih sredstev.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, neraz-
deljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela 
odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega raz-
pisa ne realizira v celoti prijavljenih aktivnosti za zagon 
novih inovativnih podjetij za katere so mu bila z odločbo 
sredstva odobrena.

Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prej-
šnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko do-
delijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke 
tega razpisa v celoti realizirali prijavljene upravičene 
aktivnosti.

Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se 
lahko s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale 
posamezne javne razpise, ki jih naročnik objavi v skladu 
s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v fi-
nančni perspektivi 2014 -2020.

IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje

Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za 
kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo 
ocenila komisija za spodbujanje podjetništva na osnovi 
naslednjih meril:

Zap. 
št.

Naziv merila Maksimalno 
število točk

1. Inovativnost 10
2. Faza oziroma stopnja 

izdelkov/storitev v podjetju
10

3. Sodelovanje z akademsko in 
raziskovalno sfero 

5

4. Rezultat projekta 10
Skupaj 35

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 2, in 4 oceni vloge Komisija za spod-

bujanje podjetništva.
– z merili 3 oceni vlogo pristojni organ.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofi-

nanciranje, je 15 ali več točk. V nobenem primeru vloga 
prijavitelja, ki je pridobila manj kot 15 točk ne more pri-
dobiti sofinanciranja.

Končna ocena;
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi 

merili je 35 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog pre-

jemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustre-
zne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne obči-
ne Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa 
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi 
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sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov 
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skla-
dno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za do-
delitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni 
stroški) tega razpisa. Kolikor se bo po končanem oce-
njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so dosegle prag šte-
vila točk presega razpoložljiva sredstva si komisija za 
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva 
dodeli glede na višino doseženih točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pod-
jetja, ki so pridobila več točk pri merilu inovativnost, nato 
pri merilu faza oziroma stopnja izdelkov/storitev v podje-
tju, nato pri merilu sodelovanje z akademsko in razisko-
valno sfero, nato pri merilu rezultat projekta.

Skupna višina sofinanciranja upravičenih stroškov 
prijavljene vloge ne sme preseči 80 % prijavljenih upra-
vičenih stroškov. Najvišji znesek sofinanciranja upra-
vičenih stroškov posamezne prijave je glede na višino 
razpoložljivih proračunskih sredstev 10.000 EUR.

X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva 
iz točke IV, je proračunsko leto 2016. Sredstva bodo 
dodeljena tistim podjetjem, ki niso vključena v program 
(pred)inkubiranja v Primorskem tehnološkem parku več 
kot 24 mesecev od dneva oddaje vloge na ta razpis in 
bodo priložili dokazila o nastanku in realizaciji upravi-
čenih stroškov za obdobje od 17. 9. 2015 do vključno 
16. 9. 2016.

XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do vključno: 16. 5. 2016. Pri-
javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
vključno 16. 5. 2016. Kot pravočasna se šteje vloga, 
ki bo najkasneje do 16. 5. 2016 do 15. ure prispela po 
pošti, oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna 
občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (soba 36, 1. nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, 
s sklepom zavrže pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za 
zagon novih inovativnih podjetij«, in s polnim nazivom in 
naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice 
za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumen-
taciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2016. Odpiranje 
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni 
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, 
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega 
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka 
razpisa.

XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni 
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4). Razpisno dokumen-
tacijo se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, če 
prijavitelj na spodaj navedene elektronske naslove po-
sreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Doku-
mentacija je na voljo tudi na spletni strani: http://www.
nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan 
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica, na 
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 
(Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: 
Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si ali Tadeja.Marinič@no-
va-gorica.si

Mestna občina Nova Gorica

Št. 301-4/2016-1 Ob-1824/16

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15) 
in na podlagi 37. člena Odloka o dodeljevanju finančnih 
spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova 
Gorica v obdobju finančne perspektive 2014–2020 (Ura-
dni list RS, št. 66/14 v nadaljevanju: odlok) objavlja Me-
stna občina Nova Gorica

javni razpis
za spodbujanje projektov inovacij  

v letu 2016
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: 
sofinancer).

II. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inova-

cij. Sofinanciranje je namenjeno inovativnim podjetjem. 
Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove pro izvode, 
uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način 
odziva na zahteve trgov.

Definicija inovacije:
Inovacija ali novost, nov pojav, je lahko nova za-

misel, nov pro izvodni ali tehnološki postopek, nov iz-
delek ali predmet z novimi funkcijami. Inovacija se od 
invencije (izuma) razlikuje v komercializaciji. Inovacija 
je torej uspešno sprejeta na trgu. Inovacija prinaša 
novo, večjo uporabnost v obliki dviga kakovosti, ni-
žanja stroškov, dviganja ugleda podjetja, omejevanja 
konkurence ipd.

III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa 
je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih 
idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje 
novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, 
s poudarkom na razvoju in komercializaciji pro izvodov, 
procesov in storitev.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev; 

za izvedbo razpisa za spodbujanje projektov inovacij je 
namenjenih 48.000,00 EUR.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-
tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.072 – Finančne spodbude podjetnikom – spod-
bujanje projektov inovacij.
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V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvar-

jajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot 
gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo 
na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ 
20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, 
ki ne presega 2 milijona EUR,

– skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se 
upošteva definicija enotnega podjetja. Enotno podjetje 
je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj 
v enem od naslednjih razmerij:

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

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

– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč 
vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene 
z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni 
pogodbi ali statutu,

– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega 
podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali 
družbeniki navedenega podjetja edino nadzoruje večino 
glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navede-
nega podjetja,

– podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve 
do četrte alineje te točke preko enega ali več drugih 
podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja:
– ki bi skladno z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013 

z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za de-
javnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 
članice in sicer pomoč, neposredno povezano z izvo-
ženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi 
z izvozno dejavnostjo,

– ki skladno z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013 
z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih 
področjih:

– ribištva in akvakulture kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov,
– predelava in trženje kmetijskih pro izvodov, 

v primerih kadar je znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine zadevnih pro izvodov, ki so kupljeni od 
primarnih pro izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na 
trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali 
delno prenese na primarne pro izvajalce,

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

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

– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba 
skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže po-

lovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in 
je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla 
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih 
izkazih,

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

– ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete 
državne pomoči.

Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge 
dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje de-
javnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo 
izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na 
razpisu.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z uredbo EU Komisije(EU) št. 1407/2013)

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga,

2) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gle-
de na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine 
ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem 
cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000 EUR),

3) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz,

4) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči,

5) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene v Uredbi 
360/2012.

6) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR).

7) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de 
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu,

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

8) zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis«, ne bo presežena zgornja meja »de minimis« 
pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis 8 Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči.
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Posebni pogoji za dodelitev sredstev
– podjetje, ki se prijavlja na razpis mora imeti ima 

sedež dejavnosti ali poslovno enoto na območju Mestne 
občine Nova Gorica ali sedež dejavnosti oziroma po-
slovno enoto v Primorskem tehnološkem parku,
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– na podlagi tega javnega razpisa bo posame-
znemu upravičencu sofinanciran le en projekt inovacij, 
ki predstavlja smiselno zaključeno celoto,

– najvišji dodeljeni znesek sofinanciranja s strani 
sofinancerja znaša 10.000 EUR ne glede na vrednost 
prijavljene inovacije,

– upravičenec za izplačane upravičene stroške 
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih jav-
nih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja 
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik 
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izpla-
čanih sredstev v realni vrednosti. Takšnemu podjetju in 
odgovornim v podjetju se tudi lahko onemogoči sode-
lovanje na javnih razpisih Mestne občine Nova Gorica,

– razvoj inovacije mora potekati v podjetju; izjemo-
ma je mogoče za področje, ki ga v podjetju ne zmore-
jo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zuna-
njih strokovnjakov, institucij,

– podjetje, ki kandidira na razpisu za projekte ino-
vacij, ne more istočasno kandidirati na razpisu za zagon 
novih inovativnih podjetij,

– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora imeti 
pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do 
Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, 
katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,

– podjetje, ki se prijavlja na javni razpis mora imeti 
poravnane vse davke in prispevke,

– prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva in/ali 
soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 50 % vre-
dnosti prijavljenega projekta inovacij,

– projekt inovacije se mora ohraniti na območju 
občine vsaj tri leta po dodelitvi sredstev.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški projektov inovacij so stroški:
– plač zaposlenih v podjetju – I BRUTO, ki dela-

jo na prijavljenem raziskovalnem projektu; maksimalen 
upravičen strošek mesečne plače je bruto 1.600 EUR 
na zaposlenega, ki dela na prijavljenem raziskovalno 
razvojnemu projektu. Podjetja upravičen strošek doka-
zujejo s plačilno listo in pogodbo oziroma aneksu k po-
godbi o zaposlitvi delavca na prijavljenem projektu ino-
vacije. Če zaposleni dela celotni delovni čas na projektu 
inovacije, ki je predmet prijave je upravičena celotna 
njegova plača (vključno s prazniki, dopusti in bolniškimi 
odsotnostmi, kolikor delodajalcu niso povrnjeni). Če za-
posleni dela za projekt inovacije, ki je predmet prijave 
le del svojega delovnega časa, pa osnovo za določanje 
upravičenih stroškov osebja predstavlja mesečno število 
opravljenih ur za potrebe projekta inovacije in urna po-
stavka. Za izračun urne postavke se pripravi časovnica 
na podlagi mesečnega BRUTO 2-BTO2 (bruto plača 
in prispevki delodajalca). Izdatek za delo ni upravičen, 
če se delo nanaša na izvajanje vsakodnevnih rednih 
dejavnosti znotraj same organizacije nosilca projekta. 
Med upravičene stroške se poleg plače, prištevajo tudi 
povračilo stroškov za malico in prevoz in vsi pripadajoči 
davki in prispevki, ki bremenijo nosilca projekta skladno 
z nacionalno zakonodajo. Sofinancer ne upošteva dru-
ge oblike izplačil (avtorske pogodbe, honorarje, drugi 
dohodki iz delovnega razmerja idr.). Samostojni podje-
tniki kot nosilci dejavnosti niso upravičeni do povračila 
stroškov plač in drugih prispevkov, ker si ne izplačujejo 
plače,

– stroški najema opreme za realizacijo prijavljenega 
projekta inovacije,

– stroški testiranja prijavljenega projekta inovacije,
– materialni stroški, ki pomenijo stroške nakupa 

strojev in opreme ter instrumentov v povezavi s prija-
vljenim projektom inovacije (izdelava prototipov in idr.),

– nematerialni stroški v povezavi z razvojem prija-
vljene inovacije (nematerialni stroški zajemajo pridobitev 
posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnega 
znanja – patent, nakup licenc, stroški nakupa znanja in-
stitucij znanja – univerz in javnih raziskovalnih zavodov 
ter inštitutov).

Stroški zunanjih storitev (vključno s stroški zunanjih 
sodelavcev) lahko znašajo največ do 25 % vrednosti 
vseh upravičenih stroškov.

Vsi navedeni stroški morajo biti nedvoumno pove-
zani z prijavljenim projektom inovacije.

Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravi-
čene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, 
po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme 
biti več kot 25 % povezana (lastniški delež) s podjetjem 
– upravičencem.

Nakup opreme in/ali storitev ni upravičen strošek, 
kjer gre za nakup oziroma opravljanje storitev:

– med krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti 
do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med 
zakoncema ali osebama ki živijo v zunajzakonski sku-
pnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, 
posvojencem, rejnikom ali rejencem;

– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko 
družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi 
lastnica gospodarske družbe;

– med fizično osebo, ki je lastnik gospodarske druž-
be in to gospodarsko družbo;

– med družbami, ki se skladno z določili veljavnega 
Zakona o gospodarskih družbah, štejejo za povezane.

Sofinancer si pridružuje pravico, da pozove prijavi-
telja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem 
strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma 
nujno potreben za razvoj projekta, ga lahko tudi izloči.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, 
razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. 
Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestno 
prevozna sredstva, ki so namenjena komercialnemu 
prevozu tovora in oseb.

VII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme prese-

gati 50 % vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega 
projekta inovacij. Pri odobritvi sredstev se upošteva-
jo neto stroški (brez DDV). Maksimalna višina zneska 
odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta inovacij 
znaša 10.000 EUR.

V primeru, da upravičenec v roku iz X. točke tega 
razpisa odobrene vloge ne realizira v obsegu, kot jo 
je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sred-
stev s strani sofinancerja sorazmerno zmanjša, v skladu 
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega 
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zapro-
šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpolo-
žljivih sredstev.

VIII. Izguba pravice do dodelitve sredstev, neraz-
deljena sredstva

Upravičenec izgubi pravico do sorazmernega dela 
odobrenih sredstev, kolikor v roku iz X. točke tega raz-
pisa ne realizira v celoti projektov inovacij za katere so 
mu bila z odločbo sredstva odobrena.

Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prej-
šnjega odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko do-
delijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz X. točke tega 
razpisa v celoti realizirali projekt inovacije.

Kolikor sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se 
s sklepom komisije lahko prerazporedijo na ostale po-
samezne javne razpise, ki jih sofinancer objavi v skladu 
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s sprejetim Odlokom o dodeljevanju finančnih spodbud 
za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v ob-
dobju finančne perspektive 2014–2020.

IX. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo po-
goje

Zap. 
št.

Naziv merila Maksimalno 
število točk

1. Inovativnost 10
2. Investicija na demografsko 

ogroženih območjih*
5

3. Faza oziroma stopnja 
izdelkov/storitev v podjetju

10

4. Sodelovanje z akademsko in 
raziskovalno sfero

5

5. Ni prejemnik sredstev MONG iz 
razpisa v letu 2015 10

Skupaj 40
*vloga prijavitelja, ki pri merilu pod zaporedno številko 
1.1. pridobi 0 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.

Vloge se ocenijo na naslednji način:
– z merili št. 1, 3 in 4 oceni vloge Komisija za spod-

bujanje podjetništva,
– z merili št. 2 in 5 oceni vloge organ Mestne ob-

čine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (pristojni 
organ),

*za potrebe tega razpisa se šteje za demografsko 
ogroženo območje, območje Trnovsko-Banjške planote 
(naselja Banjšice, Bate, Čepovan, Grgar, Grgarske Rav-
ne, Lazna, Lokovec, Lokve, Nemci, Ravnica, Trnovo, 
Voglarji, Podgozd).

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

Prag števila točk nad katerim bo vloga nadalje 
obravnavana je 20 ali več točk. V nobenem primeru vlo-
ga prijavitelja, ki je pridobila manj kot 20 točk ne more 
pridobiti sofinanciranja.

Končna ocena;
Najvišje možno število točk v skladu s postavljenimi 

merili je 40 točk.
Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog pre-

jemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustre-
zne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne obči-
ne Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa 
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi 
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov 
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skla-
dno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za do-
delitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni 
stroški) tega razpisa. Kolikor se bo po končanem oce-
njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so na podlagi ocenje-
vanja po predpisanih merilih upravičene do sofinan-
ciranja presega razpoložljiva sredstva, si komisija za 
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva 
dodeli glede na višino doseženih točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost pro-
jekti, ki so pridobili več točk pri merilu inovativnost, nato 
pri merilu faza oziroma stopnja izdelkov/storitev v podje-
tju, nato pri merilu investicija na demografsko ogroženih 
območjih, nato pri merilu sodelovanje z akademsko in 
raziskovalno sfero, nato pri merilu prejemnik sredstev 
MONG v letu 2015.

X. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva 
iz točke IV. je proračunsko leto 2016. Sredstva bodo 
dodeljena tistim projektom inovacij, ki bodo realizirani 

od 17. 9. 2015 do 16. 9. 2016 in bodo priložili dokazila 
o nastanku in realizaciji upravičenih stroškov za obdobje 
od 17. 9. 2015 do vključno 16. 9. 2016.

XI. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do vključno: 16. 5. 2016. Pri-
javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
vključno 16. 5. 2016. Kot pravočasna se šteje vloga, ki 
bo najkasneje do 16. 5. 2016 do 15. ure prispela po pošti 
oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 
(soba 36, 1. nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, 
s sklepom zavrže pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za 
spodbujanje projektov inovacij«, in s polnim nazivom in 
naslovom pošiljatelja. Obrazec pravilne opreme ovojnice 
za prijavo na javni razpis je priložen razpisni dokumen-
taciji in ga prilepite na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lah-
ko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. 
Naročnik lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži 
listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma 
izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 18. 5. 2016. Odpiranje 
vlog ni javno. Pristojni organ bo v roku 8 delovnih dni 
od odpiranja pisno pozval tiste prijavitelje, katerih vloge 
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne 
vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, 
zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega 
odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 60 dneh od zaključka 
razpisa.

XII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni 
občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), vsak delovni dan, 
med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko po-
sreduje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj 
navedene elektronske naslove posreduje prošnjo za 
dvig razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo 
tudi na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, 
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in gospo-
darske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica na 
tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) ali 05/33-50-131 
(Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: 
Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si in Tadeja.Marinic@no-
va-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 302-2/2016-1 Ob-1825/16

Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi 
Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 
2016 (Uradni list RS, št. 105/15) in na podlagi 35. člena 
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Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj pod-
jetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne 
perspektive 2014–2020 (Uradni list RS, št. 66/14, v na-
daljevanju: odlok)

javni razpis
za sofinanciranje investicij v izgradnjo pro-

izvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične 
ter razvojno-raziskovalne dejavnosti v Mestni 

občini Nova Gorica v letu 2016
I. Sofinancer: Mestna občina Nova Gorica, Trg Ed-

varda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je 

sofinanciranje investicij v izgradnjo pro izvodnih, obrtnih 
in objektov za izvajanje turistične in razvojno-razisko-
valne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Go-
rica s sofinanciranjem plačila komunalnega prispevka 
investitorjem - zavezancem za plačilo komunalnega 
prispevka.

III. Namen javnega razpisa: namen sofinancira-
nja plačila komunalnega prispevka investitorjem pro-
izvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in 
razvojno raziskovalne dejavnosti je vzpostavitev učin-
kovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike 
in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, 
povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in 
spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje delovnih mest.

IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev 

za izvedbo razpisa je 100.000,00 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot nepovra-

tna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih 
pomoči »de minimis«.

Sredstva bremenijo proračunsko postavko 
1402/09.070 – Finančne spodbude podjetnikom.

Sredstva za sofinanciranje komunalnega prispevka.
V. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
5.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo:
– mikro, mala, srednja in velika podjetja z najmanj 

eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali poslovno enoto 
na območju Mestne občine Nova Gorica in investirajo 
v pro izvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali 
razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Mestne 
občine Nova Gorica in bodo z investicijo ustvarila nova 
delovna mesta (za potrebe tega razpisa se upošteva 
kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina 
podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe 
z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju 
(zavarovalna podlaga 112), kolikor je ta direktor hkrati 
tudi lastnik te družbe.) Za opredelitev mikro podjetij se 
upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije(ES) 
št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014,

– podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene 
vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do 
drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna 
občina Nova Gorica,

– podjetja, ki imajo poravnane vse davke in pri-
spevke.

Na razpisu ne morejo kandidirati podjetja, ki so 
v preteklih letih pridobila sredstva na podlagi Odloka 
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva 
v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11, 
13/12), vendar so prejeta sredstva porabila nenamensko 
ali pa so v postopku javnega razpisa navajala lažne po-
datke, na podlagi katerih so jim bila sredstva dodeljena.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poleg vseh 
splošnih pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo še 
naslednje pogoje:

– podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejav-
nosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:

– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba 
Sveta (ES) št. 104/2000,

– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

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

– podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Sku-
pnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestruktu-
riranje podjetij v težavah (Uradni list EU C 244 z dne 
1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševa-
nje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah 
(ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, 
ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo 
kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o dr-
žavni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni posto-
pek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. 
Podjetje je v težavah:

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

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

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

– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno pre-
jete državne pomoči.

Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči 
v skladu z uredbo EU Komisije(EU) št. 1407/2013).

Pri odobritvi pomoči po načelu »de minimis« bo 
Mestna občina Nova Gorica upoštevala, da:

1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvo-
zom povezane dejavnosti v tretje države ali države čla-
nice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi 
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo;

2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe do-
mačega blaga pred rabo uvoženega blaga;

3) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju ne bo 
presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračun-
skih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem ce-
stnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000 EUR);

4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za 
prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni 
tovorni prevoz;

5) pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali držav-
no pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi 
s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali 
znesek pomoči;

6) pomoč »de minimis« dodeljena v skladu 
z Uredbo Komisije(EU) št. 1407/2013, lahko kumulira 



Stran 786 / Št. 24 / 1. 4. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z uredbo 
Komisije(EU) št. 360/2012 do zgornje meje določene 
v uredbi 360/2012;

7) pomoč «de minimis«, dodeljena v skladu z ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013 lahko kumulira s pomo-
čjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami 
»de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziro-
ma 100.000 EUR);

8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sred-
stev pridobila pisno izjavo o:

– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je 
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de 
minimis«v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem 
letu,

– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za 
iste upravičene stroške, in zagotovila, da z dodeljenim 
zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgor-
nja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči 
po drugih predpisih,

9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« 

v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 
18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o de-
lovanju Evropske Unije pri pomoči de minimis 8 Uradni 
list EU L 352, 24. 12. 2013),

– o znesku »de minimis« pomoči;
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de 

minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
5.2. Pogoji za dodelitev sredstev, vračilo sredstev
– prejemniki pomoči iz naslova tega razpisa morajo 

v treh letih po zaključku investicije zagotoviti nova delov-
na mesta povezana z izvajanjem prijavljene investicije. 
Nova delovna mesta morajo biti povezana z izvajanjem 
začetne investicije ali investicije v razširjanje in diver-
zifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in zasedena v treh 
letih po dokončani investiciji Novo ustvarjena delovna 
mesta morajo biti ohranjena- zasedena najmanj tri leta. 
Izhodiščno stanje za novo ustvarjena delovna mesta je 
število zaposlenih na dan oddaje vloge za sofinanciranje 
plačila komunalnega prispevka. Kot zaključek investicije 
se šteje pridobljeno uporabno dovoljenje,

– upravičenec za izplačane upravičene stroške 
odobrene vloge ne sme pridobiti nikakršnih drugih jav-
nih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja 
odobrene vloge iz različnih javnih virov, lahko naročnik 
odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplača-
nih sredstev v realni vrednosti. Do sredstev iz naslova 
razpisa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt 
izključno za dejavnosti na področju trgovine.

Upravičenec, ki ne zgradi ali ne zgradi objekta 
v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere 
mu je bilo sofinancirano plačilo komunalnega prispevka 
ali ne izpolni pogojev iz prve alineje tega člena, mora vr-
niti subvencijo v celoti, vključno z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi. Izpolnjevanje teh pogojev se preverja v rokih 
določenih v odloku in s pogodbo.

VI. Upravičeni stroški: upravičen strošek sofinanci-
ranja investicij v izgradnjo pro izvodnih, obrtnih in objek-
tov za izvajanje turistične ter razvojno –raziskovalne 
dejavnosti je strošek komunalnega prispevka zavezanca 
za plačilo.

VII. Višina odobrenih sredstev
Komunalni prispevek se sofinancira v višini naj-

več 80 % vrednosti posameznega faktorja dejavnosti 
iz 12. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 5/14) ter indeksa Cpij in Ctij do največ 50 % vrednosti 
posameznega indeksa iz 7. člena navedenega odloka.

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upra-
vičencu, se določi na podlagi določb iz odloka in tega 
razpisa, rezultatov ocenjevanja vseh vlog, višine zapro-
šenih sredstev s strani upravičenca ter višine razpolo-
žljivih sredstev.

VIII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo 
pogoje

Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale 
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom jav-
nega razpisa bodo ocenjena na osnovi naslednjih meril:

Kvantitativna merila: (vlogo po kvantitavnih merilih 
oceni organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za 
gospodarstvo)

Zap. 
št.

Naziv skupine Št. 
možnih 

točk

Št. 
doseženih 

točk

1. Projekcija zaposlitev 
v času od 1 do 3 let po 
realizaciji investicije

20

2. Vrsta investicije 10
3. Vpliv na okolje(točkovni 

elementi tega merila se 
seštevajo)

5

4. Neto tlorisna površina 
(v m2)

15

5. Tržna naravnanost 5
6. Sodobna tehnologija 15

Skupaj 70

Kvalitativna merila:

Zap. 
št.

Naziv skupine Pozitivno 
mnenje

Negativno 
mnenje

1. Ekonomska 
upravičenost projekta 
– tržišče

2. Ekonomska 
upravičenost projekta 
– realnost izvedbe 
projekta

Vlogo po kvalitativnih merilih oceni komisija za 
spodbujanje podjetništva. Ocena se poda na podlagi 
bonitetne ocene prijavitelja, vsebine poslovnega načrta, 
referenc podjetja in ekonomske upravičenosti investicije 
glede na situacijo na trgu.

Natančno razdelana merila s točkovnikom so se-
stavni del razpisne dokumentacije (poglavje 2.17).

Projekt, ki je prejel 30 ali več točk od možnih 70 točk 
po kvantitativnih merilih preide v analizo s kvalitativnimi 
merili. V primeru, da je vloga prejela manj kot 30 točk 
po kvantitativnih merilih, takoj pridobi mnenje negativno 
mnenje v kvalitativnem delu in ne more biti sofinancirano 
iz naslova javnega razpisa.

Končno število točk; končno število točk na podlagi 
meril je 70.

Ocenjevanje vlog
Komisija za dodelitev sredstev pripravi predlog pre-

jemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustre-
zne vloge in ga poda pristojnemu organu Mestne obči-
ne Nova Gorica za sprejetje odločitve oziroma sklepa 
o odobritvi sofinanciranja odobrene vloge. Na podlagi 
sklepa o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov 
odobrene vloge prejme podjetje državno pomoč, skla-
dno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za do-
delitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni 
stroški) tega razpisa. Kolikor se bo po končanem oce-
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njevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega 
sofinanciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z ocenje-
vanjem po predpisanih merilih upravičene do sofinan-
ciranja presega razpoložljiva sredstva, si komisija za 
spodbujanje podjetništva pridružuje pravico, da sredstva 
dodeli glede na višino doseženih točk.

V primeru enakega števila točk imajo prednost prija-
vljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu pro-
jekcija zaposlitev nato pri merilu neto tlorisna površina 
nato pri merilu vrsta investicije, nato pri merilu sodobna 
tehnologija, nato pri merilu trajnostni vpliv.

Metodologija ocenjevanja vlog in meril je določena 
skladno z odlokom.

IX. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za ka-
terega so namenjena razpisana proračunska sredstva 
iz točke IV. je proračunsko leto 2016. Sredstva bodo 
dodeljena tistim investicijskim projektom, ki so bili ali 
bodo realizirani v času od 28. 12. 2015 do najkasneje 
21. 12. 2016.

X. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in 
razpisni roki

Javni razpis je odprt do vključno 18. 11. 2016. Pri-
javitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 
vključno 18. 11. 2016. Kot pravočasna se šteje vloga, 
ki bo najkasneje do 18. 11. 2016 do 15. ure prispela po 
pošti oziroma bo osebno oddana na naslov Mestna ob-
čina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (soba 36, 1. nadstropje).

Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih 
razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, 
s sklepom zavrže pristojni organ.

Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici 
z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in 
brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za so-
financiranje investicij v izgradnjo pro izvodnih, obrtnih in 
objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne 
dejavnosti in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja. 
Obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni 
razpis je priložen razpisni dokumentaciji in ga prilepite 
na prvo stran ovojnice.

Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumenta-
cije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Pristojni organ 
Mestne občine Nova Gorica lahko od prijavitelja zahteva 
na vpogled originale dokazil. Pristojni organ lahko od 
prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi 
dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.

Odpiranje prispelih vlog bo 21. 11. 2016. Pristojni 
organ bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozval 
tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile formalno popolne, 
da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prija-
vitelj v postavljenem roku ne dopolni, zavrže pristojni 
organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka do-
datne dopolnitve vlog niso možne.

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce 
in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumenta-
cija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt 
oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravi-
čenimi stroški.

Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sred-
stev, bodo izdane najkasneje v 30 dnevih od zaključka 
razpisa.

XI. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija z navodili pri-

javiteljem za izdelavo vloge, je na voljo na Oddelku za 
gospodarstvo in gospodarske javne službe pri Mestni 
občini Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova 
Gorica (III. nadstropje, soba št. 4), vsak delovni dan med 
9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posre-
duje tudi po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj na-

vedene elektronske naslove posreduje prošnjo za dvig 
razpisne dokumentacije. Dokumentacija je na voljo tudi 
na spletni strani: http://www.nova-gorica.si.

Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan, 
med 9. in 12. uro na Oddelku za gospodarstvo in go-
spodarske javne službe pri Mestni občini Nova Gorica 
na tel. 05/33-50-105 (Tatjana Gregorčič) 05/33-50-131 
(Tadeja Marinič). Morebitna vprašanja je mogoče po-
sredovati kontaktnim osebam tudi po elektronski pošti: 
Tanja.Gregorcic@nova-gorica.si ali Tadeja.Marinič@no-
va-gorica.si.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 020-333/2016 Ob-1827/16

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 
Celje, kot koncedent in Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, 
trgovina i putnička agencija, Geistlicha Emila 50, 51523 
Baška, Republika Hrvaška, kot koncesionar, na podlagi 
12. člena Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske 
javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in soci-
alno ogrožene otroke in učence s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13), Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/2011 – ZDIU12), Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2016 in 2017 (ZIPRS1617, Uradni list RS, št. 96/15), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Repu-
blike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZI-
PRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in Sklepa 
o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških 
kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske 
otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini 
Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na 
območju Mestne občine Celje za leto 2016 (Uradni list 
RS, št. 22/16), objavljata

javni razpis
za izbor uporabnikov programa socialnih kolonij  

v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška)  
in pridobitev nepovratnih sredstev  

za subvencioniranje storitev programa socialnih  
in programa zdravstvenih kolonij za leto 2016

1. Pooblastilo za vodenje in odločanje v postopku 
javnega razpisa: Mestna občina Celje je z javnim poo-
blastilom v skladu z 12. in 23. členom Odloka o konce-
siji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških 
kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene otroke in 
učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
(Uradni list RS, št. 25/13), pooblastila koncesionarja 
Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, trgovina i putnička agencija, 
Geistlicha Emila 50, 51523 Baška, Republika Hrvaška (v 
nadaljevanju »Celeia d.o.o.«), za izvedbo in odločanje 
v postopku predmetnega javnega razpisa.

2. Predmet javnega razpisa
Skladno s prejšnjo točko družba Celeia d.o.o. raz-

pisuje:
A. izbor uporabnikov za program kolonij socialno 

ogroženih predšolskih otrok in učencev s stalnim prebi-
vališčem v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program 
socialnih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;

B. subvencioniranje programa socialnih kolonij in 
sicer:

i. so do polne subvencije oziroma do v celoti brez-
plačnega programa upravičeni predšolski otroci in učen-
ci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka),
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ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene progra-
ma) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, v ka-
terih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen 
v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto pov-
prečne plače v RS (četrti in peti razred otroškega dodatka).

C. izbor uporabnikov za program zdravstvenih kolo-
nij predšolskih otrok in učencev s stalnim prebivališčem 
v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program zdra-
vstvenih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat;

D. subvencioniranje programa zdravstvenih kolonij, 
v trajanju 10 dni na en obrat, in sicer:

i. so do polne subvencije oziroma do v celoti brez-
plačnega programa upravičeni predšolski otroci in učen-
ci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na 
osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka);

ii. so do delne subvencije (v višini 33 % cene pro-
grama) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, 
v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugo-
tovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % 
neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred otro-
škega dodatka).

3. Vsebina programa socialnih in programa zdra-
vstvenih kolonij

Program socialnih kolonij in program zdravstvenih 
kolonij se bosta izvedla v Celjskem domu v Baški (otok 
Krk, Hrvaška) v času med 30. junijem 2016 in 29. av-
gustom 2016.

Čas trajanja posamezne kolonije (socialne in zdra-
vstvene) je 10 dni.

V okviru kolonije je za otroka/učenca zagotovljeno:
– prevoz na lokacijo kolonije in nazaj;
– prenočitev v več posteljnih sobah s skupnimi sa-

nitarijami;
– štirje obroki prehrane dnevno (zajtrk, kosilo, ve-

čerja in popoldanska malica), neomejena količina čaja 
ali soka, kosilo pred odhodom, sendvič in napitek ob 
odhodu;

– športna in družbena animacija;
– 24-urno vzgojno varstvena oskrba;
– dnevna prisotnost višje medicinske sestre, v pri-

meru nastopa večjih zdravstvenih problemov pa zago-
tovitev takojšnjega prevoza do bližnjih bolnišnic (Baška, 
Krk, Reka) z lastnim vozilom.

Posamezne socialne in zdravstvene kolonije se 
bodo predvidoma izvajale v naslednjih terminih:

a) 30. 6. – 10. 7. 2016;
b) 10. 7. – 20. 7. 2016;
c) 20. 7. – 30. 7. 2016;
d) 30. 7. – 9. 8. 2016;
e) 9. 8. – 19. 8. 2016;
f) 19. 8. – 29. 8. 2016.
Kandidat lahko v svoji prijavi označi zaželeni ter-

min (priporočeno), pri čemer pa si koncesionar Celeia 
d.o.o. pridržuje pravico, da zaradi prezasedenosti po-
sameznega termina ali starostne strukture posamezne 
skupine termina, kandidata razvrsti v drugi termin. Koli-
kor dodeljeni termin kandidatu ne bo ustrezal se lahko 
s koncesionarjem dogovori za drug termin, če je le-ta še 
prost ali pa odstopi od prijave v roku 15 dni od prejema 
sklepa o izbiri.

Opis Program socialnih 
kolonij v EUR

Program zdravstvenih 
kolonij v EUR

Cena na dan na uporabnika:
– Cena prenočišča – polni penzion
– Drugi stroški – pedagoško osebje
– Stroški prevoza na osebo
Skupaj 46,00 46,00
Število dni bivanja 10 10
Skupna cena izvedbe programa na uporabnika 460,00 460,00
subvencioniranje s strani ZZZS (Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije) 0,00 252,40

Subvencioniranje s strani Mestne občine Celje (MOC)
– 100 % subvencija cene posameznega programa 460,00 207,60

Subvencioniranje s strani Mestne občine Celje
– 33 % subvencija cene posameznega programa 151,80 68,50

Sofinanciranje staršev, če MOC 100 % subvencionira ceno 0,00 0,00
Sofinanciranje staršev, če MOC 33 % subvencionira ceno 308,20 139,10

4. Pogoji za prijavo
Prijava se odda na obrazcu, ki je priloga razpisa.
A. Na javni razpis, naveden pod točko 2. A se lahko 

prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje 

šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obi-
skujejo osnovno šolo;

– so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (prvi do peti 
razred otroškega dodatka).

Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in dru-
ge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.

Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma 

učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– kopija odločbe o otroškem dodatku za tekoče 
koledarsko leto 2016.

B. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subvenci-
oniranje cene programa socialnih kolonij, navedenih pot 
točko 2.B, lahko kandidirajo prijavitelji iz točke 2.A, ki so:

i. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, 
ne presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do 
tretji razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upra-
vičeni do 100 % subvencije cene programa socialnih 
kolonij.
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ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in peti 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 
subvencije v višini 33 % cene programa socialnih kolonij.

C. Na javni razpis, naveden pod točko 2. C se lahko 
prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje;
– so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje 

šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obi-
skujejo osnovno šolo;

– predložijo zdravnikovo potrdilo o zdravstveni in-
dikaciji kandidata za udeležbo v programu zdravstvenih 
kolonij.

Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in dru-
ge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi.

Dokazilo:
– kopija osebnega dokumenta otroka oziroma 

učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kan-
didata za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij 
(priloga obrazca).

D. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subven-
cioniranje storitev programa zdravstvenih kolonij, na-
vedenih pod točko 2.D, lahko kandidirajo prijavitelji iz 
točke 2.C, ki:

i. so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 36 % neto povprečne plače v RS (prvi do tretji 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 
100 % subvencije cene programa zdravstvenih kolonij.

ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 
na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 
presega 53 % neto povprečne plače v RS (četrti in peti 
razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 
subvencije v višini 33 % cene programa socialnih kolonij.

Dokazilo:
– odločba o otroškem dodatku za tekoče koledar-

sko leto 2016.
5. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za 

subvencioniranje cene programov socialnih kolonij je 
115.000,00, višina razpoložljivih sredstev, namenjenih 
za subvencioniranje cene programov zdravstvenih kolo-
nij je 10.587,60 EUR. Sredstva so zagotovljena v prora-
čunu Mestne občine Celje, proračunska postavka STM 
2002202, konto 41330270.

Predvidena subvencija cene posameznega progra-
ma socialnih kolonij je 460,00 EUR, kolikor gre za sub-
vencijo v višini 100 % cene, in 151,80 EUR, kolikor gre 
za subvencijo v višini 33 % cene.

Predvidena subvencija cene programa zdravstve-
nih kolonij je 207,60 EUR, kolikor gre za subvencijo v vi-
šini 100 % cene, in 68,50 EUR, kolikor gre za subvencijo 
v višini 33 % cene.

V primeru morebitnega ostanka predvidenih sred-
stev po posameznem programu, se le-ta lahko preraz-
poredijo. Na podlagi predloga razpisne komisije o pre-
razporeditvi odloči župan s sklepom.

6. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo 

na razpis za izbor uporabnikov programa socialnih in 
programa zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški 
(otok Krk, Hrvaška) ter pridobitev nepovratnih sredstev 
za subvencioniranje storitev programa socialnih in pro-
grama zdravstvenih kolonij za leto 2016,

– kopijo osebnega dokumenta otroka oziroma 
učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivali-
šče in datum rojstva,

– odločbo o otroškem dodatku za leto 2016, kolikor 
se kandidat prijavlja na izbor uporabnikov programa so-
cialnih kolonij ali izbor kandidatov za subvencioniranje 
cene programa zdravstvenih kolonij,

– potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kandi-
data za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij.

Prijava se lahko kadarkoli do izdaje sklepa o izboru 
prekliče. Preklic prijave mora biti pisen.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih 
straneh http://moc.celje.si/javna-narocila in http://www.
celeia.si. Za dodatne informacije je na voljo kontaktna 
številka pisarne Celeia d.o.o. PE Celje: 03/492-58-86, 
ali elektronski naslov: info@celeia.si.

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

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti 
na naslov: Celeia d.o.o., Poslovna enota Celje, Kosove-
lova ulica 14, 3000 Celje, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga 
na javni razpis za program socialnih in zdravstvenih ko-
lonij za leto 2016«, do vključno 19. 5. 2016 (velja poštni 
žig priporočene poštne pošiljke).

Neustrezno označene in nepravočasno prispele 
vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo 
zavržene.

8. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 20. 5. 

2016 (ob 12.15) v prostorih Celeia d.o.o. Poslovna 
enote Celje, Kosovelova ulica 14, Celje in ne bo javno. 
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postop-
ka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). 
Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popol-
nost vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi doku-
menti, določeni v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo 
dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 3 dni od 
odpiranja kandidate pozvala, da vloge najkasneje do 
vključno 26. 5. 2016 dopolnijo. Dopolnitev se šteje za 
pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti zadnji 
dan rok, to je 26. 5. 2016.

Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki 
je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh do-
kumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo 
dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, 
bodo zavržene.

Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali 
osnovnih pogojev iz 4. točke, bodo zavrnjene.

O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na 
podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil 
koncesionar Celeia d.o.o.

9. Merila za izbor kandidatov
V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali 

pogoje za kandidiranje na razpisu več, kot je razpisa-
nih sredstev, se bodo razpisana sredstva dodelila po 
vrstnem redu popolnih vlog in višini povprečnega me-
sečnega dohodka na osebo, ugotovljenega v odločbi 
o otroškem dodatku, pri čemer bodo imeli prednost 
kandidati z nižjim zneskom povprečnega mesečnega 
dohodka na osebo, do porabe sredstev za posamezen 
program, določenih v 5. točki razpisa.

Popolna vloga za izbor oziroma upravičenosti do 
subvencije je tista, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila 
in je vložena na način, določen v 6. in 7. točki razpisa.

Kandidat bo v primeru nepopolne vloge pozvan 
k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 3 dni. Če bo 
kandidat pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se 
bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti 
odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem 
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roku ne bo odpravil, bo njegova vloga s sklepom zavr-
žena.

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

O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom konce-
sionarja Celeia d.o.o., najkasneje v roku tridesetih dni 
od odpiranja vlog.

Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz 
javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom za-
vrnjena oziroma zavržena, se lahko pritoži na župana 
Mestne občine Celje v osmih dneh od prejema sklepa. 
Pritožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje 
po pošti. Šteje se, da je bila pritožba vložena tisti dan, 
ko je bila priporočena oddana na pošto.

11. Seznami izbranih kandidatov in upravičencev 
do subvencij

Na podlagi seznama popolnih vlog iz 8. točke bo 
koncesionar Celeia d.o.o. pripravil sklepe o izboru, in 
sicer bo v istem sklepu odločeno tako o upravičeno-
sti do udeležbe v posameznem programu kot tudi do 
upravičenosti do subvencioniranja cene posameznega 
programa.

Ravno tako bo koncesionar pripravil tudi rezervno li-
sto, s katere bo črpal kandidate, ki so sicer oddali popol-
ne vloge, vendar na podlagi 9. točke niso bili izbrani. Te 
kandidate bo koncesionar v primeru odpovedi izbranega 
kandidata, obvestil o možnosti naknadnega izbora. Koli-
kor bo kandidat soglašal z naknadnim izborom bo izdan 
nov sklep o izboru, s katerim se bo nadomestil predho-
dni sklep o zavrnitvi vloge kandidata.

V primeru, da izbrani kandidat pravočasno, to je 
najmanj 14 dni pred predvidenim odhodom, oziroma 
v upravičenim primerih tudi v krajšem roku (npr. nena-
dna bolezen) ne obvesti družbe Celeia o odpovedi in 
razlogih zanjo, ter kolikor odpoved ne bo upravičena, 
kandidat ne bo mogel kandidirati na javni razpis priho-
dnji dve leti.

Upravičeni razlogi za odpoved so:
– bolezen kandidata, ki se izkazuje z zdravniškim 

potrdilom,
– smrt v ožji družini,
– višja sila (naravne katastrofe ipd.).
12. Izplačilo subvencije
Mestna občina Celje bo nepovratna sredstva sub-

vencije izplačala koncesionarju skladno s Sklepom o do-
ločitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij 
za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke 
in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje 
ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na obmo-
čju Mestne občine Celje za leto 2016 (Uradni list RS, 
št. 22/16).

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na 
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se upora-
bljajo kot nevtralni za moške in ženske.

Celeia d.o.o.

Št. 671-3/2016 Ob-1834/16

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUU-
JFO), 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 
objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08), 4. člena Pravilnika o sofinan-
ciranju promocije športnih društev in klubov Mestne ob-
čine Koper (Uradni list RS, št. 20/13) in Sklepa župana 
št. 671-3/2016 z dne 1. 4. 2016, Mestna občina Koper 
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje promocije športnih društev  

in klubov Mestne občine Koper v letu 2016
Predmet razpisa je sofinanciranje promocije društev 

in klubov na področju športa v Mestni občini Koper za 
leto 2016.

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci 
športnih programov:

– registrirana športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna 

društva za posamezna območja oziroma športne pano-
ge s sedežem v Mestni občini Koper,

– ki so bili izbrani za sofinanciranje športnih progra-
mov v MOK za preteklo leto.

2. Kot pogoj za izbor za sofinanciranje morajo prija-
vitelji zbrati najmanj 70 točk skladno s spodnjimi kriteriji:

Kriteriji Točke
1. finančno ovrednotena izvedba programa, 

ki izhaja iz finančnega načrta izvedbe 
(pri čemer se za finančni načrt šteje 
zaključno finančno poročilo za preteklo 
leto v skladu z veljavnimi predpisi v RS)

do 50

– Od 100.000 € do 499.000 € 20
– od 500.000 do 1.000.000 € 30
– nad 1.000.000 € 50
(prijavitelj prejme 20 ali 30 ali 50 točk)

2. tradicija (leta neprekinjenega delovanja 
in tekmovanja prijavitelja)

do 20

– od 5 do 10 let 10
– nad 10 let 20
(prijavitelj prejme 10 ali 20 točk)

3. medijska odmevnost (povprečno število 
obiskovalce na tekmah enega izmed 
ligaških oziroma drugih tekmovanj na 
letni ravni)

do 30

– od 50 do 150 10
– nad 150 do 500 20
– nad 500 30
(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 30 točk)
Skupaj 100

3. Merila javnega razpisa za določitev višine sofi-
nanciranja

Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena 
spodaj navedena merila. Pri tem izrecno opozarjamo, da 
je možno pri merilih dobiti samo opredeljeno število točk 
za posamezno pod merilo in ne sorazmerno manj (ko-
likor prijavitelj izpolnjuje navedeno merilo, dobi število 
točk v celoti oziroma seštevek upravičenih točk, kolikor 
ga ne, pa 0 točk).

Merila Točke
1. množičnost na lokalni ravni (število 

registriranih tekmoval/k/cev športne 
panoge prijavitelja v MOK, ločeno m/ž)

do 40

– od 1 do 99 10
– od 100 do 299 20
– 300 in več 40
(prijavitelj prejme 10 ali 20 ali 40 točk)

2. razširjenost športne panoge na lokalni 
ravni (število klubov oziroma društev 
športne panoge prijavitelja v MOK 
ločeno m/ž)

do 30

– od 1 do 3 10
– 4 in več 30
(prijavitelj prejme 30 ali 10 točk)
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Merila Točke
3. razširjenost športne panoge na 

mednarodni ravni (število vključenih 
držav v mednarodne panožne zveze)

do 30

– od 1 do 49 10
– od 50 do 99 20
– 100 in več 30
(prijavitelj prejme 30 ali 20 ali 10 točk)
Skupaj 100

Na podlagi vrednotenja po merilih javnega razpisa 
(zgornja tabela) se prijavitelju izračuna skupno število 
točk. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpolo-
žljiva proračunska sredstva delijo z vsoto točk, ki so jih 
prejeli vsi prijavitelji, ki so bili izbrani za sofinanciranje 
promocije športnih društev in klubov.

Višina sofinanciranja se določi na podlagi zmnožka 
števila točk in vrednosti točke.

4. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje 
športnih programov iz druge točke za leto 2016 je največ 
do 300.000 EUR.

5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena za leto 2016 skladno s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora 
biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse 
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena 
v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obrav-
navana kot popolna. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj 
v določenem roku ne dopolni, se zavržejo.

7. Rok predložitve prijav in način predložitve: pri-
javitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno 
pošiljko najkasneje do petka, 15. aprila 2016 na naslov 
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo 
do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine 
Koper, v času uradnih ur.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
»Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje 
promocije športnih društev in klubov Mestne občine Ko-
per za leto 2016, št.: 671-3/2016«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošilja-
telja.

Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene 
in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.

8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpi-
sa pisno obveščeni predvidoma v 45. dneh po zaključku 
razpisa.

9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo 
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 
dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva 
na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali 
pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, 
Verdijeva 10, 6000 Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainte-
resirani lahko dobijo na Uradu za družbene dejavnosti in 
razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/66-46-239).

Mestna občina Koper
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 Ob-1846/16

Na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ura-
dni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP 
in 96/15 – ZIPRS1612), 21. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 
14/15 in 76/15), 30. člena Uredbe o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Statuta Občine 
Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10), 
sklepa 8. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 
23. 12. 2015, objavlja Občina Ig

javno dražbo
za prodajo nepremičnine parcele št. 2432/25, k.o. 

1700 Ig (ID 1812295), ID znak 1700-2432/25-0
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Ig, Govekar-

jeva 6, 1292 Ig, tel. 01/28-02-300, faks 01/28-02-322, 
e-mail: obcina-ig@siol.net.

2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je rav-
no pravokotno zemljišče s površino 576 m2, v območju 
IGO4-1, v urejanju prometne infrastrukture v območju 
varstva pred nesrečami oziroma na robu območja stano-
vanjske gradnje. Do zemljišča je speljana obstoječa ce-
sta. Zemljišče je nezazidano stavbno zemljišče, v naravi 
prosto. Po stanju zemljiške knjige pa je vpisana stvarna 
služnost na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnostne 
pravice št. 3513/019/2014-249, z dne 22. 12. 2014, 
pod ID pravice/zaznambe 16942184, in sicer v obsegu 
položitve in izvedbe vodovodnega priključka izključno 
po trasi iz grafike in opravljanje vseh nujno potrebnih 
investicijsko vzdrževalnih del in popravil tekom celotne-
ga časa obratovanja zadevnega voda v korist vsako-
kratnega lastnika gospodujoče nepremičnine, parcele 
št. 2434/4, k.o. 1700 Ig (ID 6321858).

3. Na podlagi potrdila o namenski rabi zemljišča 
z dne 17. 3. 2016, št. 35011/117/2016, velja za navede-
no parcelo Odlok o strategiji prostorskega razvoja obči-
ne Ig (Uradni list RS, št. 35/12) in Odlok o prostorskem 
redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 35/12, 77/12 in 8/15). 
Osnovna namenska raba parcele je območje stanovanj 
– splošne stanovanjske površine, ki so pretežno name-
njene stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam 
družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavno-
sti, izjemoma pa tudi stavbam za nemotečo pro izvodno 
obrtno dejavnost. Poudariti je, da parcela leži v območju 
varovanja kulturne dediščine (Ljub ljana – kulturna kra-
jina Ljub ljansko barje). Kulturno varstvene smernice iz-
daja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Ljub ljana, Tržaška 4, Ljub ljana. Parcela leži v območju 
ohranjanja narave in zanjo velja Uredba o posebnih var-
stvenih območjih (območjih Natura 2000) – (Uradni list 
RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 
– popr., 39/13, odl. US in 3/14).

4. Zakonite predkupne pravice na navedeni parceli 
ni.

5. Izklicna cena znaša 80,00 EUR/m2, sku-
paj tako 46.080,00 EUR + 22 % DDV, ki znaša zne-
sek 10.137,60 EUR, skupaj tako znaša izklicna cena 
56.217,600 EUR z vključenim 22 % DDV.

Javne dražbe

6. Javna dražba navedenih nepremičnin se bo vršila 
dne 20. 4. 2016, v prostorih Občine Ig, in sicer ob 16. uri.

7. Dražitelji lahko višajo izklicno ceno v višini 
56.217,60 EUR za znesek najmanj 200,00 EUR.

8. Z najuspešnejšim dražiteljem se bo sklenila ku-
poprodajna pogodba v roku največ 15 dni od dneva 
uspešne dražbe. Varščina po 10. točki se bo uspelemu 
dražitelju vštela v kupnino. V primeru, da v roku 15 dni 
ne pride do podpisa pogodbe po krivdi uspelega dražite-
lja, se šteje, da je odstopil od nakupa, plačana varščina 
pa zapade prodajalcu.

9. Rok plačila celotne kupnine je največ v roku 8 dni 
od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo kupnine 
v postavljenem roku je bistveni element pravnega posla. 
Kolikor kupec ne plača kupnine v postavljenem roku, se 
šteje pogodba za razdrto, varščina pa zapade v korist 
prodajalca.

10. Prenos lastninske pravice na nepremičnini se 
bo opravil po popolnem plačilu kupnine ter drugih obve-
znosti. DDV, stroške overovitve pogodb ter druge stro-
ške v zvezi z nakupom ter prenosom lastninske pravice 
plača kupec. Občina Ig bo kupcu po plačilu kupnine 
izstavila overjeno zemljiško knjižno dovolilo, na podlagi 
katerega bo kupec dosegel bremen prost vpis lastninske 
pravice na svoje ime ter kupcu omogočila nemoteno 
posest nepremičnine.

11. Vsak dražitelj nepremičnine, ki bo sodelo-
val na javni dražbi mora najkasneje do začetka jav-
ne dražbe nakazati varščino v višini 10 % cene, torej 
znesek 4.733,60 EUR, in sicer na račun prodajalca 
Občine Ig številka računa 01237-0100000320, sklic 
75361-722100, s pripisom javna dražba za parcelo 
št. 2432/25, k.o. 1700 Ig ter se na javni dražbi izkazati 
z originalnim bančnim potrdilom o plačilu varščine. Ne-
uspešnim dražiteljem bo varščina brezobrestno vrnjena 
v roku 8 dni od javne dražbe.

12. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične ose-
be in pravne osebe, ki se izkažejo s predložitvijo izpiska 
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni, in ki:

– pravočasno plačajo varščino,
– predložijo davčno številko oziroma identifikacijsko 

številko za DDV,
– predložijo notarsko overjeno pooblastilo za sode-

lovanje in licitiranje na javni dražbi, če se javne dražbe 
udeleži pooblaščenec,

– predložijo številko transakcijskega računa in ime 
banke za primer vračila varščine.

13. Nepremičnina se prodaja po načelu videno–
kupljeno.

14. Interesenti se lahko pred začetkom javne draž-
be seznanijo s predmetom pogodbe in drugimi pogoji 
dražbe. Informacije bo v imenu prodajalca nudil Janez 
Miklič, na tel. 051/412-304.

15. Župan ali komisija za vodenje in nadzor po-
stopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine 
Ig lahko ustavita začeti postopek do sklenitve pravne-
ga posla, dražitelji pa v tem primeru nimajo pravice do 
nikakršne odškodnine, razen do vračila eventuelno že 
vplačane varščine.

Občina Ig
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 Ob-1828/16

Popravek
V objavi delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice 

Osnovne šole Savsko naselje, Matjaževa 4, 1000 Ljub-
ljana, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 22 z dne 25. 3. 
2016, pod Ob-1775/16, na strani 717, se drugi odstavek 
popravi in pravilno glasi:

Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 
ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 16/07, 
36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 
– ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J).

Uredništvo

 Ob-1805/16

Svet Osnovne šole Bičevje, Splitska ulica 13, Ljub-
ljana, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZP-
CVP-2D) razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 
58/09, 64/09, 65/09, 20/11), Zakonom o uravnoteženju 
javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12).

Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, or-
ganizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje 
zavoda.

Začetek mandata je 1. 12. 2016.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let.
Kandidati/-ke priložijo pisni ponudbi naslednja do-

kazila in potrdila:
– dokazila o izobrazbi ter nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih 

izkušenj,
– potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – 

kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega 
izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer 
preneha mandat po zakonu,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega ka-
znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,

– potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku 
– s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodi-
šču – izven kraja prebivališča – zoper njega ni uveden 
kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno 
nedotakljivost,

– program vodenja šole.
Prijava mora biti poslana po pošti v zaprti ovoj-

nici na naslov: Svet Osnovne šole Bičevje, Splitska 
ulica 13, 1000 Ljub ljana, s pripisom: »Prijava na razpis 
za ravnatelja/-ico« v 8 dneh po objavi razpisa. Vloga bo 

Razpisi delovnih mest

štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka, s priporočeno 
pošiljko, oddana na pošto.

Kandidati/-ke bodo prejeli/-e obvestilo o imenovanju 
v zakonitem roku.

Svet Osnovne šole Bičevje

Št. 900-1/2016-13 Ob-1806/16

Svet zavoda Osnovne šole Ljubo Šercer, Reška 
c. 6, 1330 Kočevje, razpisuje na podlagi 48. člena Zako-
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 
65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – 
ZOFVI-J) prosto delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in 
posebne pogoje, skladno s 53. členom Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja -ZOFVI 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF 
in 57/12 – ZPCP-2D; v nadaljevanju: ZOFVI).

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem 

programu za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma 
raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki 
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– izpolnjuje druge pogoje za vzgojitelja ali svetoval-
nega delavca v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok 
s posebnimi potrebami, domu za učence ali dijaškem 
domu, v katerem bo opravljal funkcijo,

– izpolnjuje pogoje z 99. členom ZOFVI, ki določa 
pogoje o izobrazbi za strokovne delavce v šolah in zavo-
dih za otroke s posebnimi potrebami,

– izpolnjuje pogoje s 100. členom ZOFVI, ki govo-
ri o ustrezni pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma 
specialnopedagoški izobrazbi.

Drugi pogoji, ki so zaželeni pri kandidatu so:
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj 

v vzgoji in izobraževanju,
– naziv svetnik, svetovalec oziroma najmanj 5 let 

naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit (kolikor ga nima, ga 

mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku man-
data).

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnje-
vati pogoje za učitelja (specialnopedagoška izobrazba 
za duševno prizadete otroke) ali svetovalnega delavca 
v zavodu in imeti vodstvene, organizacijske in druge spo-
sobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno 
dobo 5 let.

Predvideni začetek dela je 1. 9. 2016 (skladno s skle-
pom o imenovanju).

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev (dokazilo o izobrazbi, doseženem nazivu, do-
sedanjih izkušnjah, izpis dejstev iz kazenske evidence – 
potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno 
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo 
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spol-
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no nedotakljivost) ter program vodenja zavoda pošljite 
v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis ravnatelja/-ice« na 
naslov: Svet zavoda OŠ Ljubo Šercer, Reška cesta 6 
1330 Kočevje v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa.

Nepopolne vloge bodo izločene.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo v za-

konitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ljubo Šercer

Št. 702-4/2016 Ob-1810/16

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o dr-
žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 77/09 in 46/13) Ministrstvo za 
pravosodje po uradni dolžnosti razpisuje prosto mesto

generalnega državnega pravobranilca
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnje-

vanju pogojev po Zakonu o državnem pravobranilstvu 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
77/09 in 46/13), sprejema Ministrstvo za pravosodje, 
Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 02/021/01-105/16 Ob-1818/16

Na podlagi 25. člena Statuta Zdravstvenega doma 
dr. Adolfa Drolca Maribor, Zdravstveni dom dr. Adolfa 
Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, objavlja 
razpis za delovno mesto

direktor zavoda
za mandatno dobo 4 let  

in z možnostjo ponovnega imenovanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno me-

sto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba zdravstvene, ekonomske 
ali druge družboslovne smeri;

– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj 
tri leta na vodstvenih delovnih mestih;

– da predloži program dela in razvoja zavoda.
Organizacijska, poslovna in upravljavska znanja 

se bodo ugotavljala na podlagi predloženih programov.
Prijava mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 

izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer 
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba 
pridobljena;

– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je raz-
vidna delovna doba in izpolnjevanje pogoja glede vod-
stvenih izkušenj;

– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest me-
secev;

– pisno izjavo kandidata, da za namen tega razpisa 
dovoljuje Zdravstvenemu domu dr. Adolfa Drolca Ma-
ribor pridobitev podatkov iz prejšnje alineje po uradni 
dolžnosti.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življe-
njepis in da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe 
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v iz-
birni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje 
v zaprti ovojnici z označbo: »Za razpisno komisijo – Ne 
odpiraj« na naslov: Služba za pravne in kadrovske zade-
ve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica 
talcev 9, 2000 Maribor.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
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 Ob-1826/16

Na podlagi tretjega odstavka 104. člena in 107. čle-
na Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in tretje ter četrte alineje 
tretjega odstavka 34. člena Zakona o varstvu kultur-
ne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 
– ORZVKD39, 90/12 in 111/13; v nadaljnjem besedilu: 
ZVKD-1) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), Mini-
strstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 
objavlja

javni poziv
za sofinanciranje predhodnih arheoloških  

raziskav na območju naselbinske  
ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo  

v letu 2016 sofinancirala Republika Slovenija  
iz proračuna, namenjenega za kulturo  

(javni poziv, oznaka JP-PAR-2016)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo Re-

publike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.
1. Predmet in področje poziva
Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arhe-

oloških raziskav, ki so potrebne:
– kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, 

ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege 
izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zago-
tovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi 
izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih 
izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu (tretja ali-
neja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1);

– kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih povr-
šin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dedišči-
ne (četrta alineja tretjega odstavka 34. člena ZVKD-1).

Predmet poziva ne vključuje novogradenj.
2. Namen in cilji poziva
Javni poziv je namenjen sofinanciranju predhodnih 

arheoloških raziskav, ki so potrebne ob obnovi stavb na 
območjih naselbinske dediščine, s ciljem vzpodbujanja 
investicij v stara mestna, trška in vaška jedra za osebe, 
ki rešujejo svoj stanovanjski problem ali vlagajo v oži-
vljanje oziroma v dejavnosti s področja tradicionalnih 
znanj in veščin (žive dediščine) ter premične dediščine 
(predstavljanje zbirk/predmetov javnosti).

Javni poziv je namenjen tudi sofinanciranju pred-
hodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne ob urejanju 
ali prenovi javnih površin na območjih naselbinske ali 
vrtnoarhitekturne dediščine, s ciljem delne razbremeni-
tve občinskih investicij v revitalizacijo starih naselbinskih 
središč.

3. Pogoji za sodelovanje na pozivu
3.1 Upravičene osebe
Na javni poziv se lahko prijavijo investitorji vzdrže-

vanja in obnove objekta in investitorji ureditve ali obnove 
javne površine.

Investitorji vzdrževanja in obnove objekta so:
– fizične osebe, ki obnavljajo stavbo znotraj regi-

strirane naselbinske dediščine, z namenom zagotovitve 
stanovanja za lastne potrebe;

Druge objave

Dokazilo: Izjava o lastništvu in Izjava upravičene 
osebe, da izvaja poseg zaradi zagotovitve stanovanja 
za lastne potrebe

– osebe, ki obnavljajo stavbo znotraj registrirane 
naselbinske dediščine zaradi zagotovitve prostorov za 
opravljanje dejavnosti, ki so v javnem interesu (oživljanje 
kulturne dediščine).

Dokazilo: Izjava o lastništvu in Izjava upravičene 
osebe, da se poseg izvaja zaradi zagotovitve prosto-
rov, namenjenih opravljanju dejavnosti, ki so v javnem 
interesu

Investitorji ureditve ali obnove javne površine so:
– osebe, ki izvajajo poseg ureditve ali prenove jav-

nih površin na območjih naselbinske ali vrtnoarhitektur-
ne dediščine.

Dokazilo: Izjava o lastništvu
3.2 Drugi pogoji
– Prijavitelj mora razpolagati s pravico graditi oziro-

ma s pravico izvedbe posega.
Dokazilo: če prijavitelj ni zemljiško knjižni lastnik 

nepremičnine, mora predložiti Notarsko overjeno po-
godbo z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe 
o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma 
obligacijske pravice na določeni nepremičnini v ze-
mljiško knjigo, ki investitorju dovoljuje gradnjo oziro-
ma izvajanje del na takšni nepremičnini, pravnomočno 
sodno ali upravno odločbo, ki izkazuje pravico graditi 
oziroma izvajati dela na nepremičnini, ali drugo listino, 
ki v skladu z zakonom izkazuje pravico graditi oziroma 
izvajati dela na določeni nepremičnini. V primeru sola-
stništva nepremičnine mora prijavitelj predložiti izpol-
njen in podpisan obrazec Soglasje solastnikov, ki ga 
morajo podpisati vsi solastniki.

– Prijavitelj mora imeti izdelano projektno doku-
mentacijo, ki jo za pridobitev projektnih pogojev dolo-
čajo predpisi, ki urejajo graditev, ali drugo projektno 
dokumentacijo, potrebno za izvedbo posegov.

Dokazilo: Projektna dokumentacija za ureditev ali 
obnovo vsaj na ravni idejne zasnove s prikazano načr-
tovano rabo posameznih delov stavbe in zemljišča ter 
vsemi posegi v zemljišče (terase, ograje, podporni zido-
vi, hortikulturne ureditve) oziroma opis in skico, iz katere 
so razvidni obstoječe stanje ter lokacijske, funkcionalne, 
oblikovne in tehnične značilnosti nameravanega posega 
(če gre za poseg, za katerega ni potrebno gradbeno do-
voljenje po predpisih o graditvi objektov).

– Prijavitelj mora imeti pridobljene kulturnovarstve-
ne pogoje Javnega zavoda Republike Slovenije za var-
stvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: Zavod), 
ki nalagajo obveznost izvedbe predhodnih arheoloških 
raziskav.

Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev Zavoda
– Prijavitelj mora imeti izbranega izvajalca predho-

dne arheološke raziskave, ki mora izpolnjevati pogoje 
iz 11. člena Pravilnika o arheoloških raziskavah (Uradni 
list RS, št. 3/13).

Dokazilo: podpisana ali parafirana pogodba z izva-
jalcem arheološke raziskave, iz katere so razvidni cena, 
obseg in kakovost storitev oziroma del, potrebnih za 
izvedbo raziskave, ter njihova usklajenost s kulturno-
varstvenimi pogoji Zavoda, s katerimi je bila investitor-
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ju naložena obveznost oprave predhodne arheološke 
raziskave.

4. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva bo po predhodnem 

mnenju (mnenje o upravičenosti do sofinanciranja in 
mnenje glede cene, obsega in kakovosti storitev ozi-
roma del, potrebnih za izvedbo raziskave) Strokovne 
komisije za arheološke raziskave ugotavljala pristojna 
uslužbenka ministrstva v postopku izdaje kulturnovar-
stvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheolo-
ške ostaline po prvem odstavku 31. člena ZVKD-1.

Strokovna komisija za arheološke raziskave bo 
obravnavala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja 
(vrstni red se določi, ko je vloga popolna).

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno 
pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti 
v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se 
bo štela kot nepopolna. Če bo prijavitelj pomanjkljivosti 
v navedenem roku odpravil, se bo štelo, da je vloga 
vložena takrat, ko so bile pomanjkljivosti odpravljene. 
Nepopolne vloge ali vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

5. Upravičeni stroški
Poziv se nanaša na sofinanciranje stroškov vseh 

vrst arheoloških terenskih in poterenskih raziskovalnih 
postopkov, razen na postopek arheološkega izkopava-
nja. Upravičeni stroški, ki jih prijavitelj uveljavlja za sofi-
nanciranje s strani ministrstva, morajo biti predstavljeni 
v podpisani ali parafirani pogodbi z izvajalcem arheolo-
ške raziskave.

Izplačilo upravičenih stroškov se izvede na podla-
gi zahtevka za izplačilo z obračunom dejansko opra-
vljenih del in storitev, ki ga izda izvajalec predhodne 
arheološke raziskave, pri čemer se upoštevajo samo 
dejansko opravljena dela. Zahtevek za izplačilo mora 
v delu, ki zadeva obseg in kakovost opravljenih del in 
storitev ter njihovo usklajenost s kulturnovarstvenimi 
pogoji Zavoda, potrditi pooblaščena oseba Zavoda, 
ki je v kulturnovarstvenem soglasju za raziskavo in 
odstranitev arheološke ostaline določena za strokovni 
nadzor nad arheološko raziskavo.

Med upravičene stroške ne spadajo stroški izdelave 
dokumentacije in ureditve delovišča oziroma gradbišča 
v skladu s predpisi, ki urejajo zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu.

6. Določitev višine sofinanciranja
Skladno s cilji poziva, ki je namenjen spodbujanju 

investicij v stara mestna, trška in vaška jedra, zlasti fizič-
nih oseb, ki rešujejo svoj stanovanjski problem ali oseb, 
ki vlagajo v oživljanje dediščine ali v revitalizacijo starih 
naselbinskih središč, se višina sofinanciranja določi na 
naslednji način:

– za investitorje vzdrževanja in obnove objekta:
100 % upravičenih stroškov (dejansko opravljenih 

del in storitev predhodne arheološke raziskave), vendar 
do največ 2000 EUR;

– za investitorje ureditve ali obnove javne površine:
70 % upravičenih stroškov (dejansko opravljenih del 

in storitev predhodne arheološke raziskave), vendar do 
največ 5000 EUR.

7. Predvidena vrednost: okvirna vrednost razpo-
ložljivih sredstev, namenjenih za ta poziv za leto 2016 
znaša 70.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na pro-
računski postavki št. 131140 – Izvajanje Zakona o var-
stvu kulturne dediščine.

8. Obdobje in način porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti pora-

bljena v proračunskem letu 2016 oziroma v plačilnih 
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov 

Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list 
RS, št. 96/15).

Proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno 
z dinamiko izvedbe raziskave, opredeljeno v odločbi 
o sofinanciranju, ki je hkrati kulturnovarstveno soglasje 
za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline in pod-
laga za sklenitev pogodbe za financiranje.

9. Rok poziva
Besedilo javnega poziva z oznako JP-PAR-2016 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih 
straneh Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si).

Javni poziv je odprt od objave poziva do porabe 
sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje 
do 31. 5. 2016.

10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva;
– prijavni obrazec;
– vlogo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za 

raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po prvem 
odstavku 31. člena ZVKD-1;

– izjavo o lastništvu;
– izjavo-obnova za lastne potrebe;
– izjavo-obnova v javnem interesu;
– soglasje (so)lastnika;
– vzorec pogodbe o financiranju;
– zahtevek za izplačilo.
Dokumentacijo poziva lahko zainteresirani prijavi-

telji dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas 
ministrstva. Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo 
tudi s spletnih strani ministrstva: www.mk.gov.si, kjer 
najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo 
javnega poziva.

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

11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obraz-

cih poziva in mora vsebovati vse podatke, določene 
v dokumentaciji poziva, priložiti je treba tudi ustrezne 
priloge.

Vloga mora biti predložena vložišču ministrstva na 
naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub-
ljana do vključno 31. 5. 2016 oziroma najkasneje ta dan 
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako 
na prednji strani: »Prijava na javni poziv – Predhodne 
arheološke raziskave-2016«

Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: 
naziv in naslov (sedež).

Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila odda-
na najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti 
kot priporočena pošiljka ali najpozneje zadnji dan roka 
za oddajo vlog oddana v poslovnem času v vložišču 
ministrstva.

Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura 
oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega 
dne oddana ob 23.59.

V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale po 
času prispetja.

11.1 Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumen-
tacijo:

– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
– vlogo za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za 

raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po prvem 
odstavku 31. člena ZVKD-1 (obvezna priloga vloge je le 
Pooblastilo za vodenje postopka, če za investitorja vlo-
go oddaja druga pravna ali fizična oseba, npr. izvajalec 
raziskave ali projektant);



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 24 / 1. 4. 2016 / Stran 797 

– parafiran vzorec pogodbe o financiranju: vzorec 
pogodbe je potrebno prebrati in parafirati na vsaki stra-
ni, ni pa je potrebno izpolnjevati. S parafo potrdite, da 
ste bili ob prijavi seznanjeni s pogodbenimi določili. Po-
godba bo dejansko podpisana v primeru, če bo vloga 
sprejeta v sofinanciranje (takoj po izdaji odločbe). 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.

– obvezna dokazila:
1. izpolnjena in podpisana Izjava o lastništvu ozi-

roma Dokazilo o pravici izvedbe posegov, če prijavitelj 
ni zemljiško knjižni lastnik nepremičnine;

2. izpolnjeno in podpisano Soglasje (so)lastnika 
(v primeru solastništva);

3. izpolnjena in podpisana Izjava upravičene ose-
be, da izvaja poseg zaradi zagotovitve stanovanja za 
lastne potrebe (v primeru, da je prijavitelj fizična oseba, 
ki obnavlja stavbo znotraj registrirane naselbinske de-
diščine, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne 
potrebe);

4. izpolnjena in podpisana Izjava upravičene ose-
be, da se poseg izvaja zaradi zagotovitve prostorov, 
namenjenih opravljanju dejavnosti, ki so v javnem inte-
resu (v primeru, da je prijavitelj oseba, ki obnavlja stavbo 
znotraj registrirane naselbinske dediščine, z namenom 
zagotovitve prostorov za opravljanje dejavnosti, ki so 
v javnem interesu);

5. kopijo projektne dokumentacije za ureditev ali 
obnovo vsaj na ravni idejne zasnove s prikazano načr-
tovano rabo posameznih delov stavbe in zemljišča ter 
vsemi posegi v zemljišče, ali pa: opis in grafični prikaz, 
iz katerega so razvidni obstoječe stanje ter lokacijske, 
funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti namera-
vanega posega, če gre za poseg, za katerega ni potreb-
no gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov;

6. kopija kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije;

7. podpisana ali parafirana pogodba z izvajalcem 
arheološke raziskave, iz katere so razvidni cena, obseg 
in kakovost storitev oziroma del, potrebnih za izvedbo 
raziskave, ter njihova usklajenost s kulturnovarstvenimi 
pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
s katerimi je bila investitorju naložena obveznost opra-
ve predhodne arheološke raziskave.

12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega po-

stopka izločilo vse vloge, ki jih ni vložila upravičena ose-
ba, prepozne vloge in nepopolne vloge, ki jih prijavitelj 
ni pravočasno dopolnil.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ka-
terega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v pozivu. 
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana pri-
poročeno na pošto do vključno 31. 5. 2016, oziroma do 
tega dne ni bila v poslovnem času ministrstva predlože-
na vložišču ministrstva. Za prepozno se šteje tudi vloga, 
ki je prispela po dnevu objave zaključka poziva zaradi 
porabe sredstev.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh 
podatkov, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumenta-
cija poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv 
prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopol-
ni v zahtevanem petdnevnem roku. Prijavitelji, ki bodo 
podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani 
k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih 
dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne 

vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge 
se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vse-
mi pogoji poziva in da sprejema vse pogoje iz dokumen-
tacije poziva.

13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informa-
cij ter pojasnil: Brigita Petek, tel. 01/400-79-42, e-pošta: 
brigita.petek@gov.si.

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu 
in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, 
sredo in petek dopoldan od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi 
popoldan od 14. do 16. ure.

14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Vloge, prispele na javni poziv, odpira pristojna 

uslužbenka po vrstnem redu prispetja.
Prijavitelji bodo o izidu obravnave vlog obveščeni 

najpozneje v enem mesecu po obravnavi na Strokovni 
komisiji za arheološke raziskave.

Opozorilo!
Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka po-

ziva z oznako JP-PAR-2016 vezana na proračunske 
zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do spre-
memb v državnem proračunu ali finančnem načrtu mi-
nistrstva, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka 
poziva z oznako JP-PAR-2016, je ministrstvo dolžno 
ukrepati v skladu s spremembami v državnem proraču-
nu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

Ministrstvo za kulturo

 Ob-1804/16

Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi nagra-
di (Uradni list RS, št. 29/91) in sklepa, sprejetega na 
seji 11. 3. 2016, Upravni odbor Prešernovega sklada 
objavlja

vabilo k predlaganju kandidatov
za Prešernovo nagrado in nagrado  

Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo ustvarjal-

ci, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali svojim 
življenjskim delom trajno obogatili slovensko kulturno 
zakladnico. Nagrado Prešernovega sklada lahko prej-
mejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki 
so bili javnosti predstavljeni v zadnjih dveh letih pred 
podelitvijo in pomenijo obogatitev slovenske kulturne 
zakladnice.

Vsako leto se lahko podelita največ dve Prešernovi 
nagradi in največ šest nagrad Prešernovega sklada.

2. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado 
Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in 
pravne osebe.

3. Predlog za nagrado mora vsebovati natančne po-
datke o kandidatu in delu, zaradi katerega je predlagan, 
ter vrsto nagrade. Predlog mora biti izčrpno utemeljen 
in ustrezno dokumentiran.

Iz njega morajo biti razvidni:
– opredelitev za vrsto nagrade;
– opredelitev življenjskega opusa ali umetniških 

del, predlaganih za nagrado, z izčrpnim opisom;
– utemeljitev pomena umetniškega prispevka za 

slovensko in mednarodno kulturno okolje;
– kratek življenjepis in seznam pomembnejših del 

oziroma stvaritev predlaganega ustvarjalca.
Upravni odbor Prešernovega sklada bo spreje-

mal predloge za Prešernovo nagrado in nagrado Pre-
šernovega sklada do vključno 15. septembra 2016 na 
naslovu: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Ma-
istrova ulica 10, 1000 Ljub ljana. Morebitni predlogi, ki 
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bodo poslani po tem datumu, bodo obravnavani za po-
delitev nagrad v letu 2018.

Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad

 Ob-1803/16

Na podlagi Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni 
list RS, št. 53/07) in v zvezi z Uredbo o določitvi dogod-
kov, ob katerih se v letu 2017 izdajo priložnostni kovanci 
(Uradni list RS, št. 1/16), razpisuje Banka Slovenije

javni, anonimni natečaj
za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih 

kovancev (2017)
V letu 2017 bodo izdani priložnostni kovanci za za-

znamovanje dogodkov:
– 10. obletnice uvedbe eura v Sloveniji (projekt 1) in
– 100. obletnice Majniške deklaracije (projekt 2).
Rok za oddajo idejnih osnutkov priložnostnih ko-

vancev za zaznamovanje obeh dogodkov je petek, 
13. maja 2016. Za idejne osnutke, poslane po pošti, 
velja datum poštnega žiga.

Udeleženci dobijo natečajno gradivo na spletni stra-
ni Banke Slovenije, www.bsi.si (Razpisi) ali na naslovu: 
Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljub ljana 
(osebno v vložišču oziroma po pošti), informacije pa na 
e-naslovu: zdenka.plesko@bsi.si.

Idejne osnutke posredujejo udeleženci natečaja 
v skladu z natečajnimi pogoji osebno ali po pošti na na-
slov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, Sloven-
ska cesta 35, 1505 Ljub ljana, v zaprti pošiljki, označeni 
le s šifro avtorja in s pripisom »Natečaj: PK – projekt 1« 
oziroma »Natečaj: PK – projekt 2«.

Prejete idejne osnutke bo pregledala Komisija 
za izdajo priložnostnih kovancev (sestav je naveden 
v natečajnem gradivu), ki bo izbrala najustreznejše 
osnutke oblikovnih rešitev za kovanje priložnostnih ko-
vancev v 30 dneh po zaključku natečajnega roka. Za 
vsak projekt bo določila tri odkupe v višini: 1. odkup 
– 3.000 evrov, 2. odkup – 1.500 evrov in 3. odkup – 
1.000 evrov. O rezultatih natečaja bodo udeleženci pi-
sno obveščeni v 15 dneh po izbiri.

Banka Slovenije  
Evrosistem

Št. 790/1 Ob-1835/16

Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, objavljamo

javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagov-

ne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana, tel. 01/589-73-00, 
telefaks 01/589-73-47.

2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnine v sklopu hladilnice De-

lamaris.
b) Kraj: 6310 Izola, Tovarniška ulica 12, parc. 

št. 104/2, k.o. 2626 Izola, delež last Zavoda 1/1.
c) Vrsta nepremičnine: del hladilne komore, v izmeri 

120 m2, v sklopu hladilnice Delamaris Izola.

d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- 
kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepre-
mičnin in stroške prepisa, plača kupec.

e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni sola-
stnik in občina.

f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena 
je 103.100,00 EUR (brez dajatev).

3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo po-
nudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega 
ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo 
naročnik izvedel pogajanja.

4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji 
nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem 
primeru se varščina ne vrača.

5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino 

v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun 
pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo ku-
pnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 
Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe 
pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.

6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agenci-
je oglašujejo predmetno prodajo stanovanja na svojih 
spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki 
ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik 
agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od 
prodajne cene.

7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti 

varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski 
račun pri UniCredit Bank, št. SI56 29000-0055148819.

Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, 
ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem 
dni, brez obresti.

V primeru, da morebitni predkupni upravičenec 
v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja pred-
kupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne 
v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.

8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem 
dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.

9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in 

veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 21. 4. 2016 
do 9. ure.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Izoli – Ne odpiraj«.

Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju po-

nudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti po-

nudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, 
Dunajska 106, Ljub ljana.

c) Ponudba mora veljati do 2. 6. 2016 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno 
odpiranje ponudb bo dne 21. 4. 2016 ob 9.15, v sejni 
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve
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Št. 101-2/2016-2 Ob-1692/16

Zahtevku za hrambo sprememba Statuta Sindika-
ta Monter Dravograd se ugodi in se sprejme v hrambo 
Statut konfederacije slovenskih sindikatov – Sindi-
kat Koroške.

Upravna enota Dravograd, sprejme v hrambo Statut 
Konfederacije slovenskih sindikatov – Sindikati Koroške, 
pod zaporedno številko 2/2016.

Št. 101-1/2016-3 Ob-1698/16

Pravila Sindikata carinikov Slovenije, organiza-
cije sindikata finančnih delavcev Koroške, s sede-
žem Otiški Vrh 25, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, 
so hranjena na Upravni enoti Dravograd na podlagi od-
ločbe številka 101-1/2016-2 z dne 1. 2. 2016 in vpisana 
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 
1/2016.

Evidence sindikatov
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 Ob-1807/16

Mediji: Vestnik in Pomurje.si.
Izdajatelj: Podjetje za informiranje Murska Sobota 

d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Podjetje 

za informiranje Murska Sobota d.o.o., najmanj 5 % upra-
vljalskih pravic: Večer, d.o.o. Ulica slovenske osamosvo-
jitve 2, 2504 Maribor – 100 %.

Osebe, pooblaščene za zastopanje družbe: Uroš 
Hakl, direktor.

 Ob-1848/16

Ime medija: Zdrava in lepa.
Izdajatelj: Prava smer d.o.o., Dunajska cesta 5, 

1000 Ljub ljana.
Lastnik z več kot 5 % glasovalnih pravic: Boštjan 

Kreft, Prelovčeva ulica 3, 5280 Idrija.
Člani uprave izdajatelja: Boštjan Kreft, direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: izdajatelj nima 

nadzornega sveta.

Objave po Zakonu o medijih
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SV 252/2016 Ob-1832/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega za-
pisa, notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna 
številka SV 252/2016 z dne 29. 3. 2016 je enosobno 
stanovanje, v izmeri 36,79 m2, v pritličju stanovanjske 
hiše s pripadajočim kletnim prostorom, na naslovu Cesta 
v Rošpoh 39, 2351 Kamnica, ki stoji na parc. št. 38/3, 
k.o. 636 – Kamnica, ID znak: 636-38/3-0, za katerega 
v zemljiški knjigi še ni vzpostavljena etažna lastnina 
in katerega lastnika je zastavitelj Nakić Slobodan do 
celote 1/1 (ena / ena), zastavljen v korist upnice Nove 
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, MŠ: 
5860580000, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 
44.000,00 EUR s pripadki ter zapadlostjo 1. 4. 2036.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 26/2015 Os-1647/16

Izvršitelj Denis Paternost je dne 17. 2. 2016, s pri-
četkom ob 17.25, ob prisotnosti: Franci Arklinič, partner 
dolžnice, Sašo Kavčič, pomočnik izvršitelja, Jan Majdič, 
pomočnik izvršitelja, opravil rubež nepremičnine, ki ni 
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, posamezni 
del št. 187, v stavbi št. 2394, k.o. 657 - Maribor-Grad 
(stanovanjska enota 05601/2), v velikosti 72,00 m2, na 
naslovu Ulica heroja Šlandra 17, 2000 Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 2. 2016

Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 15/2011 Os-1632/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani je po okrajni sodnici 
mag. Barbari Jan Bufon, v nepravdni zadevi predlaga-
teljev: 1. Magda Ulrih, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana 
– Šentvid, 2. Metka Stojnšek, Cesta Dolomitskega od-
reda 42, Log pri Brezovici, 3. Vlasta Žujo, Prušnikova 
ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 4. Vida Rajh, Prušniko-
va ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 5. Amalija Škerjanec, 
Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 6. Jožefa Ko-
vačič, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 7. Vla-
do Pavlovič, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 
8. Boris Cvikl, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 
9. Marija Kranjec, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šent-
vid, 10. Nataša Jereb, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – 
Šentvid, 11. Vincencij Popit, Podnanos 42, Podnanos, 
12. Ivo Kosi, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 
13. Ljiljana Kovačevič, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – 
Šentvid, 14. Elizabeta Lavrič, Prušnikova ulica 29, Ljub-
ljana – Šentvid, 15. Aljoša Soko, Prušnikova ulica 29, 
Ljub ljana – Šentvid, 16. Vladimira Krajnik, Prušnikova 
ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 17. Branka Strelc, Prušni-
kova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 18. Ksenija Pograjc, 
Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 19. Darko Sel-
ko, Prušnikova ulica 31, Ljub ljana – Šentvid, 20. Dra-
gica Nakrst, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 
21. Hasan Šahič, Prušnikova ulica 31, Ljub ljana – Šent-
vid, 22. Ljudmila Mehle, Prušnikova ulica 31, Ljub ljana – 
Šentvid, 23. Radenko Bogdanovič, Prušnikova ulica 29, 
Ljub ljana – Šentvid, 24. Bogdan Perko, Hacquetova 
ulica 5, Ljub ljana, 25. Marija Kojek, Prušnikova ulica 29, 
Ljub ljana – Šentvid, 26. Rajko Novakovič, Prušniko-
va ulica 31, Ljub ljana – Šentvid, 27. Mirjana Kunavar, 
Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 28. Ljudmi-
la Zupančič, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 
29. Franc Rožič, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šent-
vid, 30. Majda Pretnar, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana 
– Šentvid, 31. Danila Cotič, Prušnikova ulica 29, Ljub-
ljana – Šentvid, 32. Sulejman Dizdarević, Ulica Simona 

Objave sodišč

Jenka 14a, Medvode, 33. Milena Djokić, Prušnikova 
ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 34. Danilo Kobal, Prušni-
kova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 35. Genovefa Kobal, 
Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 36. Slavko Šte-
blaj, Frenkova pot 23, Ljub ljana, 37. Marko Košir, Polan-
škova ulica 21, Ljub ljana, 38. Janica Žbül, Črešnjice pri 
Cerkljah 22, Cerklje ob Krki, 39. Marija Jamšek, Spodnji 
log 19, Sava pri Litiji, 40. Andreja Mihelčič, Suhadole 
47a, Komenda, 41. Javni stanovanjski sklad Mestne 
občine Ljub ljana, Zarnikova 3, Ljub ljana, 42. Danijela 
Regina Žnidar, Zoletova ulica 11, Ljub ljana, 43. Tatjana 
Premužič Draženović, Zvezda 4, Ljub ljana, ki jih vse 
zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljub ljani, 44. Franc 
Brinc, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 45. Bri-
gita Cvelbar, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 
46. Sofija Berlot, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šent-
vid, ki jo zastopa pooblaščenka Polona Mikuž, Kamni-
ška cesta 15c, Vodice, 47. Velimir Bijelič, Prušnikova 
ulica 11, Ljub ljana – Šentvid, 48. Genovefa Kobal, Pru-
šnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 49. Slavko Šte-
blaj, Frenkova pot 23, Ljub ljana, zoper nasprotne ude-
leženke: 1. Marija Goljar (roj. 13. 7. 1928), Prušnikova 
ulica 33, Ljub ljana – Šentvid, 2. Mateja Vidic, Prušnikova 
ulica 33, Ljub ljana – Šentvid, 3. Marija Goljar (roj. 27. 5. 
1938), Prušnikova ulica 33, Ljub ljana – Šentvid, ki jih 
vse zastopa Jernej Pavšek, odvetnik v Ljub ljani, ob ude-
ležbi: 1. Lela Novaković, Prušnikova ulica 31, Ljub ljana 
– Šentvid, 2. Marija Kosi, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana 
– Šentvid, 3. Tina Pretnar, Prušnikova ulica 29, Ljub-
ljana – Šentvid, 4. Simona Selko, Bohinjčeva ulica 16, 
Ljub ljana, 5. Borislava Šahić, Prušnikova ulica 31, Ljub-
ljana – Šentvid, 6. Silva Srpan, Cesta Cirila Kosmača 
55, Ljub ljana – Šmartno, 7. Stane Škerjanec, Prušnikova 
ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 8. Anita Rozman, Prušni-
kova ulica 23, Ljub ljana – Šentvid, 9. Martina Štempelj 
Kralj, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 10. Go-
razd Štempelj, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 
11. Andja Stanić, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šent-
vid, 12. Radovan Stanić, Prušnikova ulica 29, Ljub-
ljana – Šentvid, 13. Nataša Barle, Prušnikova ulica 29, 
Ljub ljana – Šentvid, 14. Tatjana Grmek Martinjaš, Jurči-
čeva ulica 7, Koper, 15. Milan Birsa, Izletniška 4, Roga-
ška Slatina, 16. Domo, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, 
Ljub ljana, 17. Danica Gregorc, Prušnikova ulica 29, 
Ljub ljana – Šentvid, 18. Irena Žgajner, Mladinska 63, 
Ljub ljana, ki jih vse zastopa Jure Debevec, odvetnik 
v Ljub ljani, 19. Janez Kastelic, Šentviška ulica 18, Ljub-
ljana – Šentvid, 20. Anton Kastelic, Šentviška ulica 18, 
Ljub ljana – Šentvid, ki ju oba zastopa Pavla Sladič 
Zemljak, odvetnica v Ljub ljani, 21. Marija Brinc, Prušni-
kova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 22. Terezija Pavlo-
vić, Prušnikova ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 23. Mine 
Dizdarević, Prušnikova ulica 31, Ljub ljana – Šentvid, 
24. Safija Huseinović, Prušnikova ulica 31, Ljub ljana 
– Šentvid, 25. Jožef Mehle, Prušnikova ulica 31, Ljub-
ljana – Šentvid, 26. Urša Žabnikar (prej: Jereb), Rav-
nikarjeva ulica 1, Domžale, 27. Aleš Cvikl, Prušnikova 
ulica 29, Ljub ljana – Šentvid, 28. etažni lastniki stavbe 
z naslovoma Prušnikova ulica 17 in 19, Ljub ljana – Šent-
vid, 29. etažni lastniki stavbe z naslovoma Prušnikova 
ulica 21 in 23, Ljub ljana – Šentvid, 30. etažni lastniki 
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stavbe z naslovoma Prušnikova ulica 25 in 27, Ljub-
ljana – Šentvid, skupni pooblaščenec za vročanje pisanj: 
upravnik stavb Domo, d.o.o., Majorja Lavriča ulica 12, 
Ljub ljana, dne 18. 2. 2016 izdalo sklep o začetku po-
stopka vzpostavitve zemljiško knjižne listine: – pogodbe 
št. L-1898/VA-VA z dne 28. 10. 1970, sklenjene med 
prodajalcem Splošno gradbeno podjetje Stavbenik Ko-
per in kupcem Božidarjem Terzerjem, predmet pogodbe 
je dvoinpolsobno stanovanje, v izmeri 58,38 m2, št. 13 
v II. nadstropju, stopnišče 1, stanovanjskega bloka PŠ 
4 Šentvid, ki bo zgrajen na parcelah št. 448, 449, 451, 
455 in 456, k.o. Šentvid, – kupoprodajne pogodbe z dne 
31. 10. 1990 z aneksom z dne 8. 11. 1990 in aneksom 
št. 2 z dne 13. 8. 1991, sklenjene med prodajalcem 
Božidarjem Terzerjem in kupovalko Ivanko Terzer, pred-
met pogodbe je dvoinpolsobno stanovanje, v izmeri 
58,38 m2, št. 13, v II. nadstropju, stopnišče 1, na Ce-
lovški cesti 375 (zdaj Prušnikova ulica 31), Ljub ljana 
Šentvid, na parcelah št. 448, 449, 451, 455 in 456, k.o. 
Šentvid – kupoprodajne pogodbe z dne 13. 4. 1994, 
sklenjene med prodajalko Ivano Terzer in kupovalko 
Mirjano Kunavar, predmet pogodbe je dvoinpolsobno 
stanovanje, v izmeri 58,38 m2, št. 13, v II. nadstropju, 
na Prušnikovi ulici 31, Ljub ljana Šentvid. Pozivajo se vsi 
morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremični-
ni, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča 
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost 
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih 
listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravi-
ce v korist udeleženke Mirjane Kunavar.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 22. 2. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

0293 I 27/2016 Os-1663/16

Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni zadevi upni-
ce SKB Banke d.d. Ljub ljana, Ajdovščina 4, Ljub ljana, 
zoper dolžnika Alojza Češnovar, Smrečnikova ulica 34, 
Novo mesto – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Jalovec 
Kristina – odvetnica, Cesta krških žrtev 6, Krško, zaradi 
izterjave 3.995,94 EUR s pp sklenilo:

dolžniku Alojzu Češnovarju, z zadnjim bivališčem 
Smrečnikova ulica 34, Novo mesto, se postavi začasni 
zastopnik in se za začasnega zastopnika imenuje Kristi-
na Jalovec, odvetnica iz Krškega, CKŽ 6, Krško.

Začasna zastopnica ima v postopku vse pravice in 
dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse dotlej, dokler 
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma Center za socialno delo ne sporoči, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 23. 2. 2016

P 2111/2015 Os-1154/16

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višjem pravoso-
dnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni zadevi 
tožeče stranke Beronica Carolina Murtagić Ulloa, Lili 
Novy 56, Ljub ljana, ki jo zastopa Samo Mirt Kavšek, 
odvetnik v Ljub ljani, zoper toženo stranko Alan Murtagić, 
bivališče neznano, zaradi razveze zakonske zveze, dne 
8. januarja 2016 sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se ime-
nuje odvetnik Iztok Šubara, ulica 1. junija 36 b, Trbovlje.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 8. 1. 2016

P 1976/2015 Os-1272/16

Okrožno sodišče v Ljub ljani je po višjem pravoso-
dnem svetovalcu Gregorju Berdenu, v pravdni zadevi 
tožeče stranke mld. Tim Altbauer, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, ki ga zastopa kolizijski skrbnik Center za socialno 
delo Ljub ljana Moste Polje, Zaloška 69, Ljub ljana, njiju 
pa Odvetniška družba Križaj iz Ljub ljane, zoper toženo 
stranko Mirjana Mrkajić, Ljub ljanska cesta 70, Domža-
le, zaradi določitve preživnine, dne 29. januarja 2016 
sklenilo:

za začasnega zastopnika tožene stranke se imenu-
je odvetnik Peter Tanko, Gorenjska cesta 14, Ribnica.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 1. 2016

VL 8169/2016 Os-1649/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Por-
sche Inter auto Trgovska družba d.o.o., Bravničarje-
va ulica 5, Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška druž-
ba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva 
cesta 30, Ljub ljana, proti dolžniku Gregorju Vodušku, 
Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, zaradi izterjave 
395,89 EUR, sklenilo:

dolžniku Gregorju Vodušku, Zagrebška cesta 72, 
Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku –ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasno zastopnico se postavi odv. Tjaša Valič, 
Dalmatinova ulica 5, Ljub ljana.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do-
tlej, dokler dolžnik ali njen 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 4. 3. 2016

VL 164857/2015 Os-1662/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavaro-
valnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljub ljana, ki 
jo zastopa Rosita Klimesch, Trg Matije Gubca 1, Krško, 
proti dolžniku Valterju Pušnik, Mestni trg 5, Žalec, ki ga 
zastopa zak. zast. Uroš Pavlina, Stanetova ulica 2, Ce-
lje, zaradi izterjave 128,63 EUR, sklenilo:

dolžniku Valterju Pušnik, Mestni trg 5, Žalec, 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. Uroš Pa-
vlina, Stanetova ulica 2, Celje.

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 18. 2. 2016
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VL 111018/2015 Os-1774/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika 
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134b, Ljub ljana, ki ga zastopa zak. zast., po odv. 
Alenka Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžniku: 
Deyan Ilievski, Ulica General Gurko 25, Burgas, Bolgari-
ja, zaradi izterjave 1.185,21 EUR, sklenilo:

dolžniku Deyan Ilievski, Ulica General Gurko 25, 
Burgas, Bolgarija, se na podlagi 4. točke drugega od-
stavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP 
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – 
ZIZ postavi začasni zastopnik.

Za začasnega zastopnika se postavi odv. Verce 
Matej, Dunajska cesta 41, 1000 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 16. 3. 2016

IV P 619/2014 Os-3632/15

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici 
–svétnici Lidiji Križman, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Nine Maurič, Zgornji Boč 48, Selnica ob Dravi, ki jo 
zastopa Odvetniška pisarna Kos, Štrumpfl in partnerji 
d.o.o. iz Maribora, zoper toženo stranko Safet Ahme-
taj, Korishe, Prizren, Kosovo, zaradi razveze zakonske 
zveze, o postavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, 
na podlagi določil 5. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP; sklenilo:

Toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi od-
vetnik Drago Berden, Partizanska 20, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko do-
kler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 2015

IV P 121/2016 Os-1758/16

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici – 
svétnici Lidiji Križman, v pravdni zadevi tožeče stranke 
Ramo Adžaj, Ruška cesta 81a, Maribor, ki ga zastopa 
Brigita Marčič, odvetnica v Mariboru, zoper toženo stran-
ko Simono Tertinek, zaradi zaupanja otroka v varstvo 
vzgojo in oskrbo, določitev preživnine in stikov, o po-
stavitvi začasnega zastopnika toženi stranki, na podlagi 
določil 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona 
o pravdnem postopku – ZPP; sklenilo:

Toženi stranki se kot začasni zastopnik postavi 
odvetnik Mihael Jenčič, Partizanska cesta 13, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko do-
kler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopila pred 
sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne 
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2016

N 5/2016 Os-1650/16

Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni 
sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni za-
devi predlagajoče stranke Pomgrad-CP d.d., Lipovci 

256b, Beltinci, ki ga zastopa odvetnik Ignac Horvat iz 
Murske Sobote, zoper nasprotno udeleženko Rozalijo 
Maček, roj. Fartek, Urugvaj, neznanega bivališča, zara-
di delitve solastnih nepremičnin, s sklepom z dne 4. 3. 
2016 nasprotni udeleženki Rozaliji Maček, roj. Fartek, 
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zako-
na o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 
37. člena Zakona o nepravdnem postopku postavilo 
začasnega zastopnika, odvetnika Janka Ftičar, Cvetko-
va ulica 2, Murska Sobota, saj je nasprotna udeleženka 
neznanega bivališča in nima pooblaščenca.

Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je 
postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zasto-
pnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec 
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pri-
stojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 3. 2016

0016 I 14/2016 Os-1453/16

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v izvršilni 
zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski 
sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljub-
ljana, proti dolžniku Jožetu Lužarju, Grünmarkt 16/2, 
Steyr, zaradi izterjave 5.286,40 EUR, sklenilo:

Predlogu upnika za postavitev začasnega zasto-
pnika dolžniku se ugodi.

Za začasnega zastopnika dolžniku, se na podlagi 
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o prav-
dnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona 
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) določi odvetnik Urban 
Seničar, Ulica v Zadrže 1, Šmarje pri Jelšah.

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 Šmarju pri Jelšah
dne 18. 2. 2016

Oklici dedičem

D 615/2015 Os-3274/15

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščin-
ski postopek po pok. Avgustu Užmahu, sinu Antona, 
rojenemu 8. 8. 1953, državljanu Republike Slovenije, 
poročenemu, umrlemu 28. 7. 2015, nazadnje stalno 
stan. Žepina 7, Celje.

Zapustnik po podatkih sodišča ni napisal opo-
roke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Sodišče 
je ugotovilo, da je zapustnik zapustil vdovo in da ni 
imel potomcev, zato vdova deduje skupaj s straši 
zapustnika oziroma njegovimi brati in sestrami ozi-
roma njihovimi potomci, če so starši, bratje in sestre 
že pokojni. Sodišče je ugotovilo, da je zapustnik imel 
več bratov in sester, od katerih so nekateri že pokojni 
in so zapustili svoje potomce. S popolnimi podatki že 
živečih bratov in sester ter nečakov in nečakinj sodi-
šče ne razpolaga.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedova-
nju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dedišči-
ne na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem 
letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in 
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v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preteku tega 
roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter 
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, 
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 10. 2015

D 384/2015 Os-1784/16

Zapuščinska zadeva: po pok. Kocjančič Emilu, 
roj. l. 1904, stanujoč v Dolu pri Hrastovljah 38, umrl 
4. 10. 1974 (razglašen za mrtvega v N 9/2014).

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave oklica ne 
zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem je bila postavljena skrbnica Bi-
stra Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani, 
tel. 00386/51/345-030.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2016

D 261/2015 Os-1424/16

Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici Mariji Bre-
znik v zapuščinski zadevi po dne 9. 11. 2015 umrlem 
Karlu Gmajniču, roj. 4. 11. 1950, nazadnje stanujočem 
Delavska ulica 5, Senovo, podaje naslednji oklic;

Zakoniti dediči III. dednega reda po pokojnem 
Karolu Gmajniču, roj. 4. 11. 1950, Delavska ulica 5, 
Senovo, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, 
da v roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski 
tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu RS, priglasijo 
svoje pravice do zapuščine.

Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapu-
ščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 2. 2016

III D 1927/2015 Os-1372/16

V zapuščinski zadevi po pokojnem Milanu Petek, 
rojenem 2. 6. 1950, umrlem 12. 7. 2014, nazadnje 
stanujočem na naslovu Drenik 15, Drenik, Škofljica, 
državljanu Republike Slovenije je naslovno sodišče 
odredilo izdajo oklica.

Zapustnik ni napravil oporoke. Ob smrti je bil 
razvezan. Imel je sina Jerneja Petka in hčer Brigito 
Petek, ki sta se oba odpovedala dedovanju po za-
pustniku. Imel naj bi tudi sina Danijela Petek in hčer 
Suzano Rešetar, glede katerih sodišče ne razpolaga 
z več osebnimi podatki.

Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. čle-
na Zakona o dedovanju (ZD) poziva 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, na spletni strani 
sodišče in v Uradnem listu RS.

Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski po-
stopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravna-
vo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 9. 2. 2016

Oklici pogrešanih

N 107/2015 Os-1084/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek 
za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo: Jakob Šav, 
sin Mihaela, qm Paskval, z zadnjim znanim bivališčem 
v Črnem Kalu.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 1. 2016

N 103/2015 Os-1652/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku postopek 
za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo: Ivan Semec, 
rojen dne 16. 8. 1896 v Črnem Kalu, sin Valentina Se-
meca in Ane Semec, rojene Pavlič.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 3. 2016

N 99/2015 Os-1653/16

Pri Okrajnem sodišču v Kopru je v teku posto-
pek za razglasitev pogrešane osebe za mrtvo: Ivan 
Bembič, sin Domenika, iz Loparja, rojen najkasneje 
leta 1883.

Vse, ki kaj vedo o življenju ali smrti pogrešane ose-
be, se poziva, da to sporočijo tukajšnjemu sodišču v treh 
mesecih od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo 
sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 3. 2016
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Spričevala preklicujejo

Leskovar Andraž, Ob žici 5, Ljub ljana, indeks, iz-
dala Univerza v Ljub ljani, Fakulteta za šport leto izdaje 
2005. gnj-336437

Platovšek Pavel, Zadobrova 124a, Škofja vas, di-
plomo Univerze v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, 
leto izdaje 1979. gns-336428

Srebrnič Ana, Stranska pot 3/6, Grosuplje, indeks, 
št. 18031082, izdala Filozofska fakulteta, leto izdaje 
2003. gnw-336424

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO - RADANOVIČ, Zakot 53, 
Brežice, izvod licence št. 012029/001, za vozilo scania - 
tovorno vozilo, reg. št. KK D6-161. gnq-336430

Avtoprevozništvo Janez Petrič d.o.o., Unec 6, Rakek, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009541001, 
izdana na ime Zoran Gruičić, izdal Cetis Celje, d.d. 
gng-336440

AVTOPREVOZNIŠTVO ŠAUPERL, Strma 
ulica 18, Benedikt, digitalno tahografsko kartico, 
št. 1070500015044001, izdana na ime Šauperl David, 
izdal Cetis Celje, d.d. gnu-336426

HB TRANSPORT d.o.o., Pokopališka ulica 15, 
Ljub ljana, izvod licence št. GE007305/07140/001, za 
vozilo MAN TGX 18.440, reg. št. LJ 014-LB, veljavnost 
14. 7. 2016. gnh-336439

Kazić Senahid, Celovška cesta 269, Ljub ljana, po-
trdilo za certifikat NPK- varnostnik, št. C1836, izdala 
Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, 
leto izdaje 2006. gni-336438

Kolšek Jan, Cesta v Staro vas 5, Postojna, dijaško 
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnm-336434

Lipovec Jernej, Vrhovci c. XII/5, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 63080057, izdala Univerza v Ljub ljani. 
gnn-336433

Majetić Natalija, Vodnikova 280A, Ljub ljana, potr-
dilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljeno-
sti za odgovorno osebo, št. 618141, leto izdaje 2005. 
gnf-336441

Mauko Emilija Alma, Anžurjeva ulica 10B, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. 
gnp-336431

Preklici

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Re-
publike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list  Republike Slo venije d.o.o. • Internet: 
www.urad ni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

Nemanič Vivian, Podutiška cesta 91, Ljub ljana, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gno-336432

OŠ ŠKOFLJICA, Klanec 5, Škofljica, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500022792001, izdana na ime 
Silvester Miklavčič, izdal Cetis Celje, d.d. gnv-336425

Perc Anton, Dolnje Brezovo 19C, Blanca, potrdilo 
o vpisu v register zrakoplovov, št. 914, izdano na ime 
NLB Leasing, d.o.o., izdajatelj Javna agencija za civilno 
letalstvo RS, izdano leta 2012. gnk-336436

Resnik Robert, Kokošnje 7, Dob, digitalno tahograf-
sko kartico, št. 1070500029872001, izdal Cetis Celje, 
d.d. gnr-336429

ROMAN MEH S.P., Zadobrova 48, Škofja vas, iz-
vod licence št. 00319437, za vozilo mercedes benz 
actros, reg. št. CE HN-740, veljavnost 12. 10. 2017. 
gnl-336435

SALMI TRANS d.o.o., Kidričeva cesta 72, Škofja 
Loka, izvoda licence, št. GE007672/07266/002, za vo-
zilo reg. št. KRNZ-498 in št. GE007672/07266/003, za 
vozilo reg. št. KRNZ-497. gne-336442

Testen Alojz, Banjščice 106, Grgar, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 107050000308501, izdal Cetis Celje, 
d.d. gnt-336427
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