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Javni razpisi

 Ob-2024/16

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, na 
podlagi:

– Uredbe  o  izvajanju  ukrepa  naložbe  v  osnovna 
sredstva ter podukrepa podpora za naložbe v gozdar-
ske  tehnologije  ter  predelavo,  mobilizacijo  in  trženje 
gozdarskih pro izvodov  iz Programa  razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list 
RS, št. 104/15; v nadaljnjem besedilu: Uredba);

– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah  o  Evropskem  skladu  za  regionalni  razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem  kmetijskem  skladu  za  razvoj  podeželja  in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splo-
šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razve-
ljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 
z  dne  20.  12.  2013,  str.  320),  zadnjič  spremenjene 
z Uredbo (EU) št. 2015/1839 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 14. oktobra 2015 o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo 
(UL L št. 270, z dne 15. 10. 2015, str. 1; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1303/2013/EU;

– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za  razvoj  podeželja  (EKSRP)  in  razveljavitvi  Uredbe 
Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano ured-
bo Komisije (EU) 2016/142 z dne 2. decembra 2015 
o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi 
(EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 28, z dne 4. 2. 2016, str. 8–11; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 1305/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parla-
menta  in  Sveta  z  dne  17.  decembra  2013  o  finan-
ciranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske 
politike  in  razveljavitvi  uredb Sveta  (EGS)  št.  352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, 
(ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z  dne  20.  12.  2013,  str.  549),  zadnjič  spremenjene 
z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih 
prehodnih  določb  glede  podpore  za  razvoj  podeželja 
iz  Evropskega  kmetijskega  sklada  za  razvoj  podeže-
lja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 

Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);

– Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi ne-
katerih prehodnih določb glede podpore za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj pode-
želja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in nji-
hove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, 
(EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 
2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1310/2013/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 
z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, 
pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne ka-
zni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za 
razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 
z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
640/2014/EU);

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 
z dne 11. marca o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305 
Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj 
podeželja  iz  Evropskega  kmetijskega  sklada  za  ra-
zvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem be-
sedilu: Uredba 807/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 
z dne 17. julija o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori 
za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, 
str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 
z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi 
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, 
ukrepi  za  razvoj  podeželja  in  navzkrižno  skladnostjo 
(UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spreme-
njene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/2333 
z dne 14. decembra 2015 o spremembi Izvedbene ured-
be Komisije (EU) št. 809/2014 o pravilih za uporabo 
Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
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Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrol-
nim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno 
skladnostjo (UL L št. 329 z dne 15. 12. 2015, str. 1; v na-
daljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU);

– Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. juni-
ja 2014 o razglasitvi nekaterih 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; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU);

– Programa razvoja podeželja Republike Sloveni-
je za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim 
sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobri-
tvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020 (v na-
daljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in je dostopen na 
spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano  (v  nadaljnjem besedilu: MKGP)  ter  na  sple-
tni  strani  programa  razvoja podeželja  (http://www.pro-
gram-podezelja.si);

– Sheme  državne  pomoči  »Pomoč  za  naložbe 
v zvezi s predelavo kmetijskih pro izvodov v nekme-
tijske pro izvode  in  naložbe  v  gozdarski  sektor  – PRP 
2014-2020«, št. 440-20/2015/16 Komisije, z dne 4. 2. 
2016, potrjena s strani Evropske Komisije, ki se vodi pod 
identifikacijsko številko SA.44057 (2016/XA), objavlja,

spremembe 1. javnega razpisa za podukrep 4.2
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 

razvoj kmetijskih pro izvodov za leto 2016
1. V 1. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za 

naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
pro izvodov za leto 2016 (Uradni list RS, št. 13/16 in 
19/16; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v prvem 
poglavju z naslovom »1. OSNOVNI PODATKI O JAV-
NEM RAZPISU«, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa 
vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »28. 4. 2016« 
nadomesti z datumom »1. 6. 2016«.

2. V drugem poglavju z naslovom »2. PREDMET 
PODPORE« se 5. točka spremeni tako, da se glasi:

»5. Naložbe iz 2., 3. in 4. točke tega poglavja prispe-
vajo k povečanju okoljske učinkovitosti, če je to razvidno 
iz elaborata, ki ga izdela odgovorni projektant. Odgovorni 
projektant je odgovorni projektant v skladu z zakonom, ki 
ureja graditev objektov. Naložbe iz te točke so naložbe v:

a) ureditev čistilnih naprav,
b) tehnologije za zmanjšanje izpustov in varčevanje 

z vodo vključno z uporabo reciklirane vode za tehnolo-
ške namene,

c) ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbi-
ranje meteorne vode,

č) reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
d) zmanjševanje količine odpadkov,
e) ureditev objektov z uporabo večjega deleža lesa, 

pri čemer mora delež  lesa znašati vsaj 0,073 m3 lesa 
na m2 bruto površine.

Za naložbe  iz podtočk a) do d) mora biti strošek, 
namenjen  izboljšanju okolja,  prevladujoč,  kar pomeni, 
da predstavlja  več  kot  50 odstotkov  vseh upravičenih 
stroškov naložbe.«.

3. V četrtem poglavju se v podpoglavju 4.2. z na-
slovom »4.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOL-
NJEVATI VLAGATELJ« 11. točka črta.

4. V enajstem poglavju z naslovom »11. OBVEZNA 
DOKAZILA K VLOGI NA JAVNI RAZPIS« se v točki a) 
število »31« nadomesti s številom »29«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije

Št. 4102-5/2016/2 Ob-1983/16

Na  podlagi  219.  člena  Pravilnika  o  postopkih  za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni  list 
RS,  št.  50/07,  61/08,  99/09  –  ZIPRS1011  in  3/13)  in 
24.  člena  Zakona  o  izenačevanju  možnosti  invalidov 
(Uradni list RS, št. 94/10 in 50/14) Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, s sedežem 
Kotnikova ulica 28, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov za izvajanje storitev 

osebne asistence za invalide za obdobje  
od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018

I. Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje progra-

mov za izvajanje storitev osebne asistence za invalidke 
in invalide (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), z izva-
janjem katerega se izenačuje možnosti uporabnikov in 
omogoča  njihovo  samostojno  oziroma  samostojnejše 
življenje.

Cilj javnega razpisa je pomoč uporabnikom pri za-
gotavljanju njihove večje vključenosti na vseh področjih 
življenja  s  programi,  ki  jih  izvajajo  osebni  asistenti,  ki 
omogočajo samostojno oziroma samostojnejše življenje 
invalidov.

Ciljna skupina oseb, katerim so programi namenje-
ni, so uporabniki, ki potrebujejo storitve osebne asisten-
ce pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne morejo 
izvajati sami zaradi vrste in stopnje invalidnosti, jih pa 
vsakodnevno potrebujejo doma in izven doma, da lahko 
živijo samostojno in so vključeni v skupnost.

Sofinanciran bo naslednji program:
Program osebne asistence
Storitve, ki jih izvajajo osebni asistenti, so pred-

vsem:
– pomoč pri osebni negi in drugo podobno osebno 

pomoč;
– pomoč  v  gospodinjstvu,  ki  ne  presega  pomoči 

uporabniku;
– pomoč pri spremstvu na delovnem mestu, v izo-

braževalnem procesu in pri vključevanju v okolje.
Sklop A:
Program je namenjen širitvi obsega programa 

osebne asistence, ki se izvaja na podlagi javnega razpi-
sa za sofinanciranje programov za samostojno oziroma 
samostojnejše  življenje  invalidov  za  obdobje  od  2015 
do  vključno 2018  (Uradni  list RS,  št.  81/14  in  82/14), 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (v nadaljnjem besedilu: MDDSZ).

Sklop B:
Program je namenjen možnosti uskladitve sofinan-

ciranja programa osebne asistence, ki se že izvaja na 
podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za 
samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za 
obdobje od 2015 do vključno 2018, glede dodatkov za 
nočno delo, delo v nedeljo  in delo za praznike in dela 
proste dneve po zakonu.

II. Pogoji za kandidranje na javnem razpisu
A. Splošni pogoji
1. Vlogo lahko odda vlagatelj, ki je invalidska ali 

humanitarna organizacija ali društvo, ki je na dan objave 
tega javnega razpisa izvajal dejavnost osebne asistence 
ali navedeni vlagatelj, ki ima opredeljen program oseb-
ne asistence ali izvaja program za samostojno oziroma 
samostojnejše življenje invalidov.

2. Vlagatelj ni v postopku prenehanja, izbrisa iz re-
gistra društev ali postopku izbrisa iz registra invalidskih 
ali humanitarnih organizacij.
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3. Vlagatelj ni v stečajnem postopku, postopku pri-
silne poravnave ali likvidacije oziroma niso prenehale 
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.

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

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

6. Vlagatelj mora imeti poravnane vse davke, pri-
spevke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji 
zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred odda-
jo vloge na ta javni razpis.

7. Vlagatelj mora imeti poravnane tudi vse pogodbe-
ne obveznosti iz preteklih razpisov ministrstva v zadnjih 
dveh letih pred dnem objave tega javnega razpisa ali mora 
imeti z ministrstvom sklenjen dogovor o vračilu sredstev.

B. Posebni pogoji
Sklop A:
Vlagatelj na dan objave  tega  javnega  razpisa, že 

dejansko aktivno izvaja program osebne asistence skla-
dno z Javnim razpisom za sofinanciranje programov za 
samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za 
obdobje od 2015 do vključno 2018,

ali
izvaja program osebne asistence, ki ni subvencio-

niran iz javnih sredstev pod zgornjo točko,
ali
ima opredeljen in potrjen program izvajanja osebne 

asistence in ga želi začeti izvajati.

Sklop B:
Vlagatelj na dan objave tega javnega razpisa, že 

dejansko aktivno izvaja program osebne asistence 
skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje progra-
mov za samostojno oziroma samostojnejše življenje 
invalidov  za  obdobje  od  2015  do  vključno  2018  in 
osebno asistenco od 1. 1. 2016 dalje izvaja tudi po-
noči, v nedeljah, praznikih  in ob dela prostih dnevih 
po zakonu.

III. Merila za izbor
Sklop A:
Programi bodo za posamezno merilo prejeli 0 

ali  več  točk.  Maksimalno  število  točk  za  program  je 
100 točk. Zavrnjene bodo vloge, ki od možnih 100 točk 
ne bodo zbrale vsaj 50 točk.

V primerih, da bodo po merilih iz tega razpisa od-
merjena sredstva za programe, ki izpolnjujejo vse splo-
šne in posebne pogoje ter so dosegli zadostno število 
točk, presegla razpisano višino razpoložljivih sredstev, 
bo MDDSZ sofinanciral programe, ki po spodaj navede-
nih merilih dosežejo višje skupno število točk.

Uporabniki, ki do sedaj ne izvajajo osebne asisten-
ce na podlagi  Javnega  razpisa  za  sofinanciranje  pro-
gramov za samostojno oziroma samostojnejše življenje 
invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018, lahko 
prijavijo največ 2 osebna asistenta, ki nista oziroma ne 
bosta sofinancirana iz drugih javnih sredstev.

Merila  za  ocenjevanje  programa  –  sofinanciranje 
programa osebne asistence Sklop A so:

Merila Sklop A: Št. 
točk:

1. opis programa osebne asistence program ima postavljene jasne cilje, ki 
so v skladu z razpisano vsebino tega 
javnega razpisa 

5

program nima postavljene jasne cilje, 
ki so v skladu z razpisano vsebino tega 
javnega razpisa

0

2. vlagatelj izvaja osebno asistenco na posameznega 
uporabnika povprečno:

30 ali več ur tedensko 50
od 20 do 29 ur na teden 37,5
od 15 do 19 ur na teden 25
od 5 do 14 ur na teden: 12,5

vlagatelj izvaja OA za uporabnike v starostni skupini od 18 do 
65 let (odstotek uporabnikov te starostni skupini glede na vse 
uporabnike) 

90 % do 100 % 30
od 70 % do 89 % 10
manj kot 69 % 0

3. vlagatelj ima sprejet interni akt na podlagi katerega izvaja 
osebno asistenco in v katerem je predviden postopek za 
reševanje sporov med uporabnikom osebne asistence in 
osebnim asistentom

vlagatelj ima sprejet interni akt: 10

vlagatelj nima sprejetega internega akta: 0

4. območje na katerem vlagatelj izvaja osebno asistenco vlagatelj izvaja osebno asistenco tudi 
izven kraja svojega sedeža: 5

vlagatelj izvaja osebno asistenco samo 
v kraju svojega sedeža: 0

IV. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa v letu 2016 

je 250.000,00 EUR za oba sklopa skupaj.
Sredstva za sofinanciranje programov se bodo za-

gotovila na proračunski postavki 7677 – Izvajanje Zako-
na o izenačevanju možnosti invalidov.

Za obdobje od leta 2017 do 2018 bo za izbrane pro-
grame zagotovljeno sofinanciranje s sklenitvijo pogodbe 
za posamezno  leto po določilih  iz  tega  javnega razpi-
sa, pri čemer bodo upoštevane proračunske možnosti 

v posameznem letu. V primeru, da se bodo zmanjšala 
sredstva, bo predstojnik ministrstva izdal posebni sklep.

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

Sredstva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti po-
rabljena v skladu z letnimi pogodbami o sofinanciranju.

Sklop A:
Za  leto 2016 bo višina sredstev za sofinanciranje 

programov za samostojno oziroma samostojnejše življe-
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nje invalidov za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016 
določena s sklepom o izbiri.

Vlagatelji, ki bodo zbrali:
– od 85 do 100 točk bodo upravičeni do sofinanci-

ranja največ 8 osebnih asistentov,
– od 75 do 84 točk bodo upravičeni do sofinancira-

nja največ 6 osebnih asistentov,
– od 65 do 74 točk bodo upravičeni do sofinancira-

nja največ 4 osebnih asistentov in
– od 50 do 64 točk bodo upravičeni do sofinancira-

nja največ 1 osebnega asistenta.
V primeru, da se ne dodeli vseh razpoložljivih sred-

stev za sofinanciranje iz sklopa A in B, se opravi pri sklo-
pu A drugi krog, v katerem se lahko odobri sofinanciranje 
dodatnega osebnega asistenta tistemu vlagatelju, ki je 
zbral najvišje število točk, naslednjega vlagatelju, ki  je 
zbral drugo najvišje število točk itd.

Izvajalci, ki že izvajajo osebno asistenco na pod-
lagi  javnega  razpisa  za  sofinanciranje  programov  za 
samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov 
za obdobje od 2015 do vključno 2018 in bodo izbrani 
s tem razpisom Sklop A, bodo sklenili aneks k že ve-
ljavni  pogodbi  o  sofinanciranju  programov  za  samo-
stojno  oziroma  samostojnejše  življenje  invalidov  za 
leto 2016.

Izvajalci, ki še ne izvajajo osebne asistence na 
podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov za 
samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov za 
obdobje od 2015 do vključno 2018 in bodo izbrani s tem 
razpisom Sklop A, bodo sklenili letno pogodbo sofinan-
ciranju programa za izvajanje storitev osebne asistence 
za invalide za leto 2016.

Sklop B:
Izvajalci bodo za sofinanciranje dodatkov za nočno 

delo, delo v nedeljo in delo za praznike in dela proste 
dneve po zakonu, sklenili aneks k letni pogodbi o sofi-
nanciranju programov za samostojno oziroma samostoj-
nejše življenje invalidov za leto 2016.

V. Vrsta in višina stroškov
Proračunska  sredstva  so  strogo  namenska  in  se 

porabljajo  za  sofinanciranje  stroškov  dela  zaposlenih 
osebnih asistentov, ki omogočajo samostojno oziroma 
samostojnejše življenje invalidov.

Vlagatelji lahko zagotovijo dodatna sredstva za 
sofinanciranje programov iz tega javnega razpisa tudi 
iz drugih javnih sredstev (na primer: sredstva lokalnih 
skupnosti, drugi javni razpisi ipd), vendar dodatna 
javna sredstva, ki se sofinancirajo, ne smejo presegati 
dejanskih stroškov, ki jih ima vlagatelj z izvajanjem 
navedenih programov osebne asistence, ki omogo-
čajo samostojno oziroma samostojnejše življenje  in-
validov.

Ministrstvo bo po podpisu letnih pogodb o sofinan-
ciranju programa oziroma aneksov in prejetem zahtev-
ku,  izbranim  izvajalcem  za  sofinanciranje  programov 
po tem javnem razpisu upoštevalo tretjo  točko prvega 
odstavka  33.  člena  Zakona  o  izvrševanju  proračunov 
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 
št. 56/15) oziroma v naslednjih letih ustrezno podobno 
določilo zakonov, ki bodo urejali izvrševanje proračunov 
Republike Slovenije.

Sklop A:
Ministrstvo  bo  predvidoma  sofinanciralo  stroške 

dela 30 zaposlenih osebnih asistentov (40 urna zapo-
slitev na  teden). Za 40 urno zaposlitev osebnega asi-
stenta na teden bo ministrstvo mesečno priznalo največ 
760 EUR, za manj kot 40 urno zaposlitev na teden pa 
sorazmeren del od 760 EUR.

Ministrstvo bo sofinanciralo tudi dodatke za nočno 
delo, delo v nedeljo in delo za praznike in dela proste 
dneve po zakonu v primerih, ko bodo osebni asistenti 
dejansko delali ponoči, v nedeljah ali ob praznikih  in 
dela prostih dnevih po zakonu in sicer tistih osebnih 
asistentov,  ki  bodo  sofinancirani  s  strani MDDSZ  na 
podlagi tega javnega razpisa.

Sklop B:
Ministrstvo  bo  sofinanciralo  dodatke  za  nočno 

delo, delo v nedeljo in delo za praznike in dela proste 
dneve po zakonu v primerih, ko bodo osebni asistenti 
dejansko delali ponoči, v nedeljah ali ob praznikih  in 
dela prostih dnevih po zakonu in sicer tistih osebnih 
asistentov, ki so sofinancirani s strani MDDSZ na pod-
lagi  javnega  razpisa  za  sofinanciranje  programov  za 
samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov 
za obdobje od 2015 do vključno 2018.

VI. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: sred-
stva, dodeljena s tem razpisom, morajo biti porabljena 
v skladu z letnimi pogodbami o sofinanciranju ali z ane-
ksi k letnim pogodbam o sofinanciranju programov za 
samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov 
za leto 2016.

VII. Obvezna oblika, vsebina vloge in dokazila 
o izpolnjevanju pogojev

1. Vloga mora biti obvezno predložena na obrazcu 
razpisne dokumentacije. Če vlagatelj posluje z žigom, 
je  le-ta  obvezen  povsod,  kjer  je  to  predvideno.  Če 
z njim ne posluje, na mesta, določena za žig,  vpiše: 
»Ne poslujemo z žigom.«  in k prijavi priloži posebno 
izjavo,  da ne posluje  z  žigom. Prav  tako  je  obvezen 
podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno.

2. Vlagatelj mora kot priloge k razpisni dokumen-
taciji dodatno priložiti:

Sklop A:
– Dokazilo o tem, da ima status humanitarne orga-

nizacije oziroma društva;
– Dokazilo o izvajanju programov osebne asisten-

ce:
– fotokopija e-računa za mesec april 2016 o iz-

plačilu  sredstev  za  sofinanciranje  programa  osebne 
asistence  preko  Javnega  razpisa  za  sofinanciranje 
programov za samostojno oziroma samostojnejše ži-
vljenje invalidov za obdobje od 2015 do vključno 2018 
ali,

– drugo dokazilo, da program osebne asistence 
že  izvaja ali da  ima program osebne asistence opre-
deljen;

– Izjava o številu osebnih asistentov, ki jih vlagatelj 
namerava zaposliti;

– Izjavo,  koliko  ur  povprečno  tedensko  je  v  letu 
2015 vlagatelj izvajal osebno asistenco na posame-
znega uporabnika;

– Izjavo o odstotku števila uporabnikov v staro-
stni skupini od 18 do 65 let, za katere vlagatelj izvaja 
osebno asistenco, glede na število vseh uporabnikov, 
za katere vlagatelj izvaja osebno asistenco v letu 2015;

– Poimenski seznam uporabnikov, za katere je vla-
gatelj v letu 2015 izvajal program osebne asistence na 
podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov 
za samostojno oziroma samostojnejše  življenje  inva-
lidov za obdobje od 2015 do vključno 2018, z naved-
bo števila ur osebne asistence, ki jih tedensko izvaja 
za posameznega uporabnika in starost posameznega 
uporabnika;

– Izjavo,  koliko ur dodatkov za nočno delo,  delo 
v nedeljo in delo za praznike in dela proste dneve po 
zakonu, bo vlagatelj predvidoma izplačal od 1. 6. 2016 
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do 31. 12. 2016 in v kakšni skupni višini (višina predvi-
denih sredstev za izplačilo),

– Vlagatelji, ki še ne izvajajo osebne asistence mo-
rajo poleg navedenega namesto izjav pod četrto, peto 
in šesto alinejo predložiti naslednji izjavi:

– Izjavo, koliko ur povprečno  tedensko namera 
vlagatelj izvajati osebno asistenco na posameznega 
uporabnika in

– Izjavo, o predvidenem odstotku števila upo-
rabnikov v starostni skupini od 18 do 65 let, za katere 
vlagatelj namerava izvajati osebno asistenco, glede na 
število vseh uporabnikov, za katere vlagatelj namerava 
izvajati osebno asistenco.

Sklop B:
– Dokazilo o izvajanju programov osebne asisten-

ce:
– fotokopija e-računa za mesec april 2016 o izplači-

lu sredstev za sofinanciranje programa osebne asisten-
ce preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov 
za samostojno oziroma samostojnejše življenje invalidov 
za obdobje od 2015 do vključno 2018;

– Izjavo,  koliko  ur  dodatkov  za  nočno  delo,  delo 
v nedeljo in delo za praznike in dela proste dneve po 
zakonu, je vlagatelj izplačal od 1. 1. 2016 do 1. 4. 2016 
ter skupno višino sredstev, ki jih je izplačal v ta namen 
in število osebnih asistentov, ki je tako delo opravljalo;

– Izjavo,  koliko  ur  dodatkov  za  nočno  delo,  delo 
v nedeljo in delo za praznike in dela proste dneve po 
zakonu, bo vlagatelj predvidoma izplačal od 1. 6. 2016 
do 31. 12. 2016 in v kakšni skupni višini (višina predvi-
denih sredstev za izplačilo).

Kolikor bo odstopanje med že izplačanimi sredstvi 
in sredstvi, ki jih vlagatelj namerava izplačati do 31. 12. 
2015 višje od 20 %, mora vlagatelj dodatno obrazložiti 
razliko v višini nameravano izplačanih sredstev.

3. Vlagatelj se prijavi z eno vlogo. Kolikor bo vla-
gatelj vložil dve ali več vlog, se bodo vse vloge izločile 
iz nadaljnjega ocenjevanja in bodo neodprte vrnjene 
vlagatelju.

4. Vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spre-
minja do poteka roka za oddajo prijave iz VIII. poglavja 
tega javnega razpisa. Vse spremembe in dopolnitve 
vloge morajo biti predložene na način iz 5. točke tega 
poglavja  z  dodatno  oznako  »Dopolnitev  prijave  –  Ne 
odpiraj!  Javni  razpis  za  izvajanje  storitev  osebne  asi-
stence za invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 
2018«. Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in 
naslov vlagatelja.

5.  Vlagatelj  predloži  svoje  vloge  v  zapečatenem 
ovitku na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve  in  enake  možnosti,  Kotnikova  ulica  28,  1000 
Ljub ljana.

Ovitek mora biti zgoraj v levem zgornjem kotu na 
sprednji strani ovitka označen z: »Vloga – Ne odpiraj! 
Javni razpis za sofinanciranje programov razpis za iz-
vajanje storitev osebne asistence za invalide za obdo-
bje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 – prijava na program 
Sklop A/prijava na program Sklop B«.

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

VIII. Rok za oddajo vloge
Rok za oddajo vlog je petek, 6. 5. 2016. Vlagatelji 

morajo svojo vlogo na javni razpis predložiti osebno 
ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je vloga pravo-
časna, če bo prispela ali bo vročena na naslovu Mi-
nistrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti,  Kotnikova  ulica  28,  1000  Ljub ljana  6.  5. 
2016 do 12. ure.

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

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

IX. Odpiranje
Komisijsko odpiranje vlog bo dne 9. 5. 2016 ob 

10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Direktorata za invalide, voj-
ne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova ulica 28, 
1000 Ljub ljana. Odpiranje vlog ne bo javno.

Komisija bo v roku največ 3 dni od zaključka odpi-
ranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge 
ne bodo popolne, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev 
vlog bo 3 dni od prejema poziva. Poziv za dopolnitev 
vlog  bo  vlagateljem  posredovan  s  priporočeno  pošto, 
na naslov vlagatelja, ki bo naveden na hrbtni strani ovit-
ka, s katero je prispela vloga. Vloge, ki jih vlagatelji ne 
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo 
zavržene.

Sklop A:
Izbrane bodo vloge, ki bodo pravočasne, formalno 

popolne in bodo izpolnjevale vse splošne in posebne 
pogoje tega javnega razpisa, ter bodo po merilih za 
ocenjevanje vlog prejele višje število točk. V primeru, da 
bodo vloge glede na merila ocenjene z enakim številom 
točk, bodo  izmed  teh  imele prednost pri  izboru vloge, 
ki bodo glede na dan in čas (ura, minuta) prispele prej.

Sklop B:
Izbrane bodo vloge, ki bodo pravočasne, formalno 

popolne in bodo izpolnjevale vse splošne in posebne 
pogoje tega javnega razpisa.

X. Rok za izdajo sklepa
Vlagateljem, katerih vloga bo zavrnjena ali zavrže-

na, bo ministrstvo izdalo sklepe.
Predstojnica ministrstva bo izdal sklep o izboru 

programov za izvajanje storitev osebne asistence za 
invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 in 
obvestila izbrane vlagatelje najkasneje do 31. 5. 2016.

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

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

XI. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Vlagatelji lahko dobijo razpisno dokumentacijo na 

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

Dodatne  informacije o  javnem razpisu  je mogoče 
dobiti  v  času  od  objave  javnega  razpisa  do  vključno 
2016 vsak delovnik od ponedeljka do vključno četrtka 
po telefonu, od 9.30 do 12. ure pri Tanji Dular, na števil-
ki 01/369-75-38 (tajništvo Direktorata za invalide, vojne 
veterane in žrtve vojnega nasilja). Informacije o javnem 
razpisu je mogoče dobiti tudi po elektronski pošti na na-
slovu: tanja.dular@gov.si, ki se sprejemajo do vključno 
5. 5. 2016, do 11. ure.

Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti
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Na  podlagi  tretjega  odstavka  104.  člena  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), 5. člena Pravilnika o izvedbi  javnega 
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov 
in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) ter Re-
solucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 
2014–2018 (Uradni list RS, št. 62/13) Ministrstvo za 
kulturo objavlja

javni razpis
za financiranje projekta, 

namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in 
razvoju slovenskega jezika ter uresničevanju 

nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 
2016 in 2017 (JR-NPJP-2016–2017)

1. Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, 
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljevanju: ministrstvo).

2. Predmet, področje in cilji razpisa
Predmet javnega razpisa je financiranje načrta, iz-

vedbe in evalvacije programa za spodbujanje družinske 
pismenosti v predšolskem obdobju. Med cilji jezikovne 
politike je tudi razvijanje in izpopolnjevanje jezikovnih 
zmožnosti  govorcev  slovenščine  kot  prvega  jezika  in 
njihova usposobljenost za učinkovito sporazumevanje, 
zato je smiselno izdelati program, ki bi spodbujal otro-
kove jezikovne zmožnosti že v najzgodnejšem, tj. pred-
šolskem obdobju. Rezultati mednarodne raziskave PISA 
namreč že vrsto let kažejo podpovprečne dosežke slo-
venskih petnajstletnikov – več kot 20 odstotkov jih ne do-
seže ravni bralne pismenosti, ki bi jim omogočala uspe-
šno šolanje in vključevanje v družbo. Bralna pismenost 
je v okviru raziskave opredeljena kot posameznikova 
sposobnost razumevanja, uporabe in razmišljanja o na-
pisanem  besedilu  za  doseganje  določenih  namenov, 
razvijanje  posameznikovega  znanja  in  zmožnosti  ter 
sodelovanje v družbi. Iz podatkov raziskave PISA 2011 
je še razvidno, da je uspešnost dijakov močno poveza-
na s stopnjo izobrazbe staršev in socialno-ekonomskim 
statusom družine mladostnika. Tudi rezultati dosežkov 
učencev pri nacionalnem preverjanju znanja po regijah 
kažejo, da obstaja povezanost med dohodki in dosežki 
učencev1. Projekt je zato namenjen staršem in otrokom 
iz družin z nizkim socialno-ekonomskim statusom, saj 
si ravno v teh družinah težko privoščijo nakup kakovo-
stnih knjig oziroma slikanic in jezikovno-didaktičnih pri-
pomočkov. Poleg tega želimo s projektom ozavestiti in 
usposobiti starše, da bi otroke od pasivnih poslušalcev 
spodbudili k aktivnemu učenju med poslušanjem zgod-
be in da bi otroci ob različnih didaktičnih pripomočkih in 
pogovoru o prebranem gradili samozavest in besedišče 
ter  usvajali  jezikovno  zmožnost.  Hkrati  želimo  starše 
navdušiti nad branjem, saj lahko le navdušen bralec 
vzgaja bodoče bralce.

k ciljni skupini, tj. socialno-ekonomsko deprivilegiranim 
družinam, pa bodo pristopali prek promocije programa 
v vrtcih, lokalnih nevladnih organizacijah in centrih za 
socialno delo.

Področji razpisa sta uveljavljanje, predstavljanje in 
razvoj slovenskega jezika ter izvajanje Resolucije o na-
cionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 
(Uradni list RS, št. 62/13).

Cilj razpisa je uresničevanje ukrepov iz nacionalne-
ga programa, in sicer iz poglavja 2.1.3 Slovenščina kot 
prvi jezik. Uresničevanje ukrepov bo prispevalo k spod-
bujanju uvajanja inovativnih pristopov k poučevanju slo-
venščine, prek opolnomočenja staršev pa bo prispevalo 
k  izboljšanju  družinske  pismenosti,  prav  tako  bo  pri-
spevalo k razvijanju celovite jezikovne zmožnosti pred-
šolskih  otrok,  dolgoročno  pa  tudi  k  bralni  pismenosti 
šolarjev in dijakov. Ukrepi, usmerjeni k socialno-eko-
nomsko deprivilegiranim družinam, bodo spodbujali tudi 
sporazumevalne zmožnosti otrok in večali možnosti za 
uspešno izobraževanje ter boljšo socialno vključenost.

V okviru javnega razpisa bo izbran en projekt za 
sofinanciranje. Projekt bo  izvajala skupina strokovnja-
kov izbranega prijavitelja, sestavljena iz nosilca projekta 
oziroma strokovnega koordinatorja  (ožja skupina stro-
kovnjakov), multiplikatorjev in evalvatorjev. Pričakovane 
dejavnosti in obvezni rezultati projekta so:

1. strokovno in administrativno koordiniranje pro-
jekta,

2. izdelava programa usposabljanja multiplika-
torjev vključno z izdelavo izobraževalnih gradiv,

3. izvedba najmanj enega programa usposablja-
nja multiplikatorjev,

4.  izdelava  programa  izobraževanja  staršev 
(vključujoč izbiro, nabavo in uporabo ustreznega didak-
tičnega gradiva za delo z otroki različnih starost, kot so 
pripovedovalne kocke, pripovedovalne karte, spominske 
kartice, kakovostne slikanice in otroške revije ipd.; gra-
divo prejmejo starši v trajno last),

5. promocijske dejavnosti (izdelava promocijske-
ga materiala, vzpostavitev kontakta s ciljno skupino prek 
svetovalnih  služb  vrtcev,  lokalnih  društev,  centrov  za 
socialno delo),

6. izvedba programa izobraževanja staršev (iz-
vajajo multiplikatorji),

7. izvedba vmesnega strokovnega posveta (ude-
ležba vseh sodelujočih strokovnjakov in staršev),

8. izdelava vmesnega poročila in vmesne eval-
vacije,

9. izdelava modela za diseminacijo vsebin 
v vzgojno-varstvene zavode (vrtce) in nevladne orga-
nizacije, ki se ukvarjajo z deprivilegiranimi družinami (s 
podpornim gradivom),

10. izvedba zaključne konference s predstavitvi-
jo rezultatov in končne evalvacije programa širši zainte-
resirani javnosti,

11. izdelava celostnega programa družinske pi-
smenosti  (vključujoč programe  iz  točk 3,  4  in  9)  –  za 
objavo na spletni strani Ministrstva za kulturo,

12. izdaja priročnika za multiplikatorje,
13. izdaja poljudnega priročnika za starše,
14. končno poročilo o izvedbi projekta in
15. končno evalvacijsko poročilo.

3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
3.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem raz-

pisu
Prijavitelj  (upravičena oseba), ki kandidira na  jav-

nem razpisu, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je pravna oseba, ki je ustrezno registrirana za 

opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt 

 1 Žakelj, A., Ivanuš Grmek, M. (2010), Povezanost re-
zultatov pri nacionalnem preverjanju znanja s socialno-kul-
turnim  okoljem  učencev,  poukom  in  domačimi  nalogami. 
Ljub ljana: Zavod RS za šolstvo.

Namen razpisa je tako izdelati ustrezen program 
usposabljanja staršev, da bodo zmožni sami skrbeti za 
družinsko pismenost,  ter zagotoviti ustrezno  izobraže-
vanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev, ki bodo 
v nadaljevanju izvajali usposabljanje staršev, izbrani 
prijavitelj pa bo moral izvesti še evalvacijo programa. 
Multiplikatorji so lahko vzgojitelji predšolskih otrok, knji-
žničarji,  slovenisti,  psihologi,  pedagogi  ali  logopedi, 
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(izobraževanje,  izpopolnjevanje, usposabljanje, vzgoja 
in izobraževanje; ministrstvo si pridržuje pravico preveriti 
ustreznost registracije prijavljenih pravnih oseb v podat-
kih javnopravne agencije Ajpes);

– ima poravnane obveznosti, davke in prispevke do 
Republike Slovenije na dan oddaje prijave;

– ima v času prijave na razpis izpolnjene in porav-
nane vse obveznosti do Ministrstva za kulturo (preveri 
ministrstvo);

– ni za  isti namen sofinanciran  iz drugih sredstev 
državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU (pre-
poved dvojnega financiranja);

– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi 
zmogljivostmi za izvedbo programa;

– prijavlja samo en projekt; če bo prijavitelj predložil 
več projektov za sofinanciranje, bo upoštevan tisti, ki bo 
na ministrstvu evidentiran kot prvoprispeli;

– prijavlja  dejavnosti,  ki  se  bodo  začele  izvajati 
v letu 2016 in se bodo končale najpozneje 15. 11. 2017;

– dovoljuje objavo osebnih podatkov z namenom 
objave rezultatov razpisa na spletni strani ministrstva 
skladno  z  Zakonom  o  dostopu  do  informacij  javnega 
značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2) in Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 
UPB1);

– nima omejitve poslovanja z Ministrstvom za kul-
turo  na  podlagi  Zakona  o  integriteti  in  preprečevanju 
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, uradno prečiščeno 
besedilo ZIntPK-UPB2).

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 
točke 3.1 v predpisanem prijavnem obrazcu.

3.2 Posebni pogoji za sodelovanje na javnem raz-
pisu

Prijavitelj mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa 
besedilo točke 3.1 tega javnega razpisa, izpolnjevati še 
naslednje pogoje:

– nosilec projekta (strokovni koordinator) mora iz-
polnjevati pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok, slo-
venista, pedagoga, psihologa, knjižničarja ali logopeda;

– prijavitelj mora predložiti izdelano mrežo izvajanja 
prijavljenega  projekta  –  v  projekt  mora  biti  vključenih 
vsaj 60 družin iz vse Slovenije;

– v projekt mora biti  vključenih 60–70 % družin  iz 
vzhodne  regije  in  30–40 %  družin  iz  zahodne  regije2, 
pri čemer je zaželeno, da so vključene družine iz vseh 
statističnih regij;

– prijavitelj  mora  načrtovati  poljuden  priročnik  za 
spodbujanje družinske pismenosti  za starše  (v  tiskani 
obliki  v  200  izvodih,  ki  bodo  brezplačno  dostopni,  ter 
v elektronski obliki, ki bo prosto dostopna);

– prijavitelj mora predložiti načrt evalvacije, predsta-
viti cilje evalvacije in metodologijo zbiranja podatkov ter 
izdelati kazalnike uspešnosti programa;

– evalvatorji so del tima strokovnjakov, tj. izvajalcev 
projekta,  med  izvajanjem  programa  družinske  pisme-
nosti se povezujejo z multiplikatorji in jim zagotavljajo 
povratno informacijo;

– evalvatorji hospitirajo pri usposabljanju multipli-
katorjev;

– evalvatorji morajo izpolnjevati pogoje za psiho-
loga, pedagoga, slovenista ali vzgojitelja predšolskih 
otrok;

– evalvatorji  občasno  hospitirajo  na  delavnicah 
s starši (vsaj na 5 delavnicah);

– evalvatorji  izdelajo vmesno  in končno evalvacij-
sko poročilo.

Upravičenci  morajo  predpisane  pogoje  dokazati 
s predložitvijo  izpolnjenega prijavnega obrazca s pod-
pisano izjavo, terminskim in finančnim načrtom projekta 
ter  s  predložitvijo  dokazil  o  strokovni  usposobljenosti. 
Dokazila o strokovni usposobljenosti morajo vsebovati 
navedbo strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi 
projekta,  njihove  življenjepise  z  navedeno  doseženo 
smerjo izobrazbe, delovnimi izkušnjami, znanjem in iz-
kušnjami na področju bralne pismenosti ter bibliografi-
jo. Če navedeni  strokovnjaki  niso  redno  zaposleni  pri 
prijavitelju, mora biti priloženo ustrezno dokazilo (pisni 
dogovor, sporazum o sodelovanju ipd.), s katerim se 
dokazuje, da bodo dejansko vključeni v delo pri projektu.

4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina sredstev za izvedbo dvole-

tnega javnega razpisa je 93.576 evrov:
– 46.788 evrov za proračunsko leto 2016 in
– 46.788 evrov za proračunsko leto 2017.
Sredstva so predvidena na proračunskih postavkah 

131144 – Izvajanje nacionalnega programa za jezikovno 
politiko ter 131098 – Promocija in razvoj slovenskega 
jezika v letih 2016 in 2017. Višina sredstev je vezana 
na  proračunske  zmogljivosti Ministrstva  za  kulturo,  to 
pomeni,  da  se  lahko  višina,  če  pride  do  sprememb 
v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, 
spremeni.

Opozorilo!
Če se v času izvedbe postopka tega razpisa ob-

seg  sredstev,  ki  je  v  državnem  proračunu  namenjen 
za kulturo, zmanjša toliko, da ne zagotavlja izpolnitve 
njegovih ciljev, lahko ministrstvo postopek ustavi ozi-
roma po že zaključenem izboru projektov zniža obseg 
sofinanciranja v skladu s spremembami proračuna ozi-
roma spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo o fi-
nanciranju projekta.

5. Upravičeni stroški
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplače-

vala  na  podlagi  izstavljenih  zahtevkov  za  izplačilo,  ki 
jim  bodo  priložena  vsebinska  in  finančna  poročila,  iz 
katerih bodo  razvidni posamezni upravičeni stroški  iz-
vedbe projekta.

Upravičeni stroški so tisti, ki so nujni za uspešno iz-
vedbo projekta in so vezani na izvedbo projekta, oprede-
ljeni v prijavi prijavitelja, ter so skladni z načeli dobrega 
finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti 
in stroškovne učinkovitosti, dejansko nastali, prepoznav-
ni in preverljivi, podprti z izvirnimi dokazili in niso in ne 
bodo sočasno financirani od drugih sofinancerjev pro-
jekta (dvojno financiranje).

2 V projekt bo vključenih več družin iz vzhodnih stati-
stičnih regij, ker učenci iz teh regij, v katerih je v povprečju 
nižja  bruto  plača,  pri  nacionalnem  preverjanju  znanja  iz 
slovenščine in matematike izkazujejo nižje rezultate (Žakelj 
in Ivanuš Grmek, 2010).

– prijavitelj mora za izvedbo projekta usposobiti 15 
do 20 multiplikatorjev;

– prijavitelj mora prijaviti projekt v skladu z name-
nom in cilji javnega razpisa za leti 2016 in 2017 – vsebin-
sko neustrezne vloge bo strokovna komisija za ocenje-
vanje vlog, imenovana s sklepom ministrice za kulturo, 
izločila in jih ne bo ocenila po merilih za ocenjevanje;

– prijavitelj mora okvirno načrtovati dejavnosti, ki jih 
v okviru programa družinske pismenosti izvajajo multi-
plikatorji;

– prijavitelj mora pripraviti okvirni načrt za program 
izobraževanja  staršev  v  obsegu  najmanj  10  srečanj 
s starši po dve 60-minutni uri;

– prijavitelj mora načrtovati priročnik za multiplika-
torje (v tiskani obliki v 100 izvodih, ki bodo brezplačno 
dostopni, ter v elektronski obliki, ki bo prosto dostopna);
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Med upravičene stroške štejejo:
– avtorski honorarji, pogodbe o delu (stroški dela),
– stroški  promocijskega materiala  (zloženke,  pla-

kati),
– stroški  materiala  (tudi  didaktična  gradiva,  ki  jih 

v trajno last prejmejo starši) in storitev,
– stroški izposoje, kopiranja oziroma nakupa gra-

diva,
– stroški tiska priročnikov,
– stroški izposoje oziroma nakupa opreme,
– potni stroški in dnevnice,
– stroški za izvedbo zaključne konference ter
– drugi stroški, vezani na izvedbo projekta.
6. Sestava vloge
Pri sestavi vloge mora prijavitelj upoštevati Navodi-

la prijaviteljem, ki so priloga tega razpisa.
Prijavitelj mora ob prijavi projekta na razpis priložiti 

naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene, podpisane in žigosane prijav-

ne obrazce ter
– obvezne priloge k prijavnim obrazcem.
Sestava vloge:

1. Prijavni obrazec (Obrazec 1),
2. Finančni načrt (Obrazca 2 a in 2 b – za posa-

mezni proračunski leti),
3. Obvezna izjava prijavitelja (Obrazec 3),
4. obvezne priloge prijavitelja:
a. Priloga št. 1: Dispozicija projekta,
b. Priloga št. 2: Predstavitev strokovne usposo-

bljenosti nosilca in drugih izvajalcev projekta z dokazili 
o  doseženi  izobrazbi  (priloženi  naj  bodo  še morebitni 
pisni dogovori o sodelovanju),

c. Priloga št. 3: Predstavitev predvidenih dejav-
nosti za promocijo projekta.

7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje formalnih pogojev ugotavlja komisija 

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

Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse v ce-
loti pravilno izpolnjene v točki 6 navedene obrazce in 
zahtevane priloge. Prijavitelji, ki bodo podali formal-
no nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi 
vlog. Vloge morajo dopolniti v petih dneh od vročitve 
poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno 
z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev 
nanaša.

Za prepozno se šteje vloga (oziroma njena dopol-
nitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na 
pošto do vključno 23. maja 2016 oziroma do tega dne 

v poslovnem času ministrstva ni bila predložena glavni 
pisarni ministrstva.

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

Za neupravičeno osebo se  šteje  tisti  prijavitelj,  ki 
ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Iz-
polnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih 
dokazil in vloge prijavitelja.

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

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

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki so nepopolne in
– prepozne vloge oziroma prepozno dopolnjene 

vloge.
Ministrstvo lahko ob naknadni ugotovitvi o neiz-

polnjevanju  pogojev  in  po  že  izdani  dokončni  odločbi 
o  izboru  projekta  spremeni  odločitev  in  z  izvajalcem 
projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko ob nakna-
dni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih 
obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že 
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

8 Ocenjevanje vlog
Prijave, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo 

vse  formalne  pogoje  v  skladu  z  določbami  razpisa  in 
razpisne dokumentacije ter vsebinsko ustrezajo name-
nom in ciljem razpisa, bo ocenila strokovna komisija za 
ocenjevanje vlog.

8.1 Merila za ocenjevanje
Komisija za ocenjevanje vlog bo merila ocenjevala 

v okviru naslednje lestvice:

Opis ocene točke
nejasno, neskladno, neustrezno, 
nesprejemljivo, slabo

0

pogojno sprejemljivo 1
sprejemljivo 2
delno ustrezno 3
ustrezno 4
zelo dobro 5

Komisija za ocenjevanje vlog pri vsakem podmerilu 
dodeli od 0 do 5 točk, pri čemer so nekatera podmerila 
ponderirana z dvojno vrednostjo.

Merilo
1 Ustreznost projekta – utemeljitev skladnosti namena in ciljev projekta z namenom in cilji 
razpisa 

Največje
možno št. točk

1.1 Nameni in cilji projekta so jasno in natančno opredeljeni in usklajeni z nameni in cilji razpisa.  5 (x 2)

2 Izvedljivost projekta – preglednost načrtovanih dejavnosti ter utemeljitev primernosti 
načrtovanih dejavnosti in metod dela za doseganje ciljev projekta

Največje
možno št. točk

2.1 Delovni načrt projekta je logičen in primerno strukturiran. Načrtovane dejavnosti ustrezajo 
ciljem projekta in so medsebojno povezane.

5 (x 2)

2.2 Terminski načrt dejavnosti je ustrezen in izvedljiv. 5
2.3 Predlagane dejavnosti so smotrne, natančno opredeljene, usklajene, uravnotežene in 
ustrezno razdelane. 

5 (x 2)

2.4 Projekt predvideva regionalno razpršenost družin, vključenih v program družinska 
pismenost, pri čemer naj bo zastopanih čim več statističnih regij.

5
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3 Zagotavljanje trajnosti predvidenih/načrtovanih rezultatov projekta  Največje
možno št. točk

3.1 Iz dispozicije projekta prepričljivo izhaja, da bodo v okviru projekta
izvedena kakovostna izobraževanja in usposabljanja ter oblikovana prosto dostopna gradiva 
za multiplikatorje in starše. Gradiva bodo v povezavi z uspešno izvedenim načrtom informiranja 
in komuniciranja z javnostjo dolgoročno izboljšala družinsko pismenost ne le družin, ki bodo 
neposredno vključene v projekt, ampak tudi širše.

5 (x 2)

4 Ustreznost finančnega načrta, racionalnost in stroškovna učinkovitost projekta Največje
možno št. točk

4.1 Načrtovane dejavnosti so skladne s predvidenimi stroški. 5 (x 2)
4.2 Konstrukcija stroškov je podrobno utemeljena in pregledna. Predvidena sredstva po 
kategorijah zagotavljajo učinkovito izvedbo projekta. Poraba finančnih sredstev je primerno 
ocenjena in racionalna.

5

4.3 Napoved porabe sredstev po letih je realna. Načrtovana poraba stroškov projekta po 
obdobjih je glede na načrtovane dejavnosti ustrezna.

5

5 Usposobljenost prijavitelja in izvajalcev za izvedbo projekta Največje
možno št. točk

5.1 Prijavitelj ima reference pri izvajanju primerljivih projektov v zadnjih petih letih. 5
5.2 Nosilec projekta (strokovni koordinator) ima reference pri izvajanju primerljivih projektov 
v zadnjih petih letih.

5

5.3 Izvajalci projekta imajo ustrezne strokovne izkušnje in reference na področju bralne 
pismenosti.

5

5.4 Prijavitelj ima status društva ali druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu na 
področju kulture3. (Pri tem merilu je možno doseči 0 ali 5 točk.)

5

3 Prijavitelj, ki ima status subjekta v javnem interesu na 
področju kulture, prejme dodatnih pet točk (36. člen Zakona 
o društvih, Ur.  l. RS, št. 64/11 – UPB2 ter 80.  in 81. člen 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Ur. l. 
RS, št. 77/07 – UPB).

6 Utemeljitev strategije promocije projekta – načrt informiranja in komuniciranja z javnostjo Največje
možno št. točk

6.1 Predvidene metode za informiranje in komuniciranje z javnostjo o projektu so primerne, 
usklajene in učinkovite. 

5

6.2 Načrtovane dejavnosti informiranja in komuniciranja z javnostjo o projektu bodo dosegle 
posamezne ciljne skupine in širšo zainteresirano javnost.

5

Najvišje možno število točk za projekt je 100.
Za sofinanciranje bo izbran en projekt, ki bo dose-

gel najmanj 70 točk in bo v postopku izbire ovrednoten 
najviše.

Dokončno odločitev o izboru sprejme ministrica na 
podlagi predloga pristojne strokovne komisije.

9. Obdobje za porabo sredstev: izbrani prijavitelj 
mora zahtevek za izplačilo oddati najpozneje do 15. no-
vembra v tekočem proračunskem letu.

10. Rok in naslov za oddajo vlog
Razpis  se  začne  22.  aprila  2016. Rok  za  oddajo 

vlog je 23. maj 2016.
Šteje  se,  da  je  vloga  prispela  pravočasno,  če  je 

bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog 
na pošti kot priporočena pošiljka ali osebno najpozneje 
zadnji  dan  roka  za  oddajo  vlog  v  vložišču ministrstva 
v času uradnih ur na naslovu Maistrova 10, Ljub ljana.

Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo, 
Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na pred-
nji  strani  označeni  s  pripisom  »Ne  odpiraj  –  Prijava 
na  Javni  razpis  za  financiranje  projekta,  namenjene-
ga predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega 

jezika ter uresničevanju nacionalnega programa za jezi-
kovno politiko (JR-NPJP-2016–2017)«. Na zadnji strani 
ovojnice je treba navesti popoln naslov prijavitelja.

Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijav-
nih obrazcih ter mora vsebovati vse obvezne priloge 
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Celotno 
razpisno dokumentacijo mora prijavitelj oddati tudi na 
CD,  USB  ali  drugem  sorodnem  elektronskem  nosilcu 
podatkov.

Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji 
in merili razpisa.

Dokumentacije, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
11. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v 60 dneh 

od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelj lahko v tridesetih dneh od prejema odloč-

be o neizbiri, ki jo na predlog komisije sprejme ministri-
ca, vloži tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije.

12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: 
vsa dokumentacija, besedilo razpisa, obrazci ter navodi-
la so objavljeni na spletni strani ministrstva http.//www.
mk.gov.si. Tam so na voljo tudi vsi drugi podatki, ki se 
nanašajo na ta razpis. Razpisno dokumentacijo lahko 
prijavitelj do izteka razpisnega roka dvigne tudi v glavni 
pisarni Ministrstva za kulturo.

13  Pristojni  uslužbenki  za  dajanje  informacij  in 
pojasnil:  mag.  Brigita  Lipovšek,  tel.  01/369-58-85, 
e-pošta:  brigita.lipovsek(at)gov.si,  Irena  Grahek, 
tel. 01/369-59-80, e-pošta: irena.grahek(at)gov.si.

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

javni razpis
za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja  

v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu,  
New Yorku in na Dunaju (v nadaljevanju:  

v umetniških rezidencah), ki jih bo v letu 2017 
sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, 

namenjenega za kulturo (v nadaljevanju:  
javni razpis, oznaka JPR–REZ–2017)

1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Ministrstvo za 
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet razpisa, cilj in razpisno področje
Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, 

ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarja-
nje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo RS 
(v  nadaljevanju ministrstvo)  v  Berlinu,  Londonu,  New 
Yorku in na Dunaju v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2017, ki vključuje:

– financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, 
ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega 
vzdrževanja  in  osnovne  opreme  umetniških  rezidenc 
v omenjenih mestih ter

– povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje, in 
sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London 
v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 
150 EUR neto ter za New York v višini največ 850 EUR 
neto v primeru enega prijavitelja ali največ 750 EUR neto 
na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.

Cilj razpisa je krepitev umetniške ustvarjalnosti po-
sameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in 
medkulturne izmenjave idej, znanja in praks, krepitev 
njihove mednarodne uveljavitve ter uveljavljanje sloven-
ske kulture in umetnosti v tujini.

Razpis je namenjen prijaviteljem, ki delujejo na na-
slednjih področjih umetnosti in kulture:

– uprizoritvena umetnost,
– likovna umetnost,
– arhitektura in oblikovanje,
– glasbena umetnost,
– intermedijske umetnosti,
– film in AV-kultura,
– knjiga,
– kritika umetnosti ter refleksija kulture in družbe,
da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetni-

ških rezidencah.
3. Pomen izrazov
Umetniške rezidence so štiri stanovanja, ki jih ima 

ministrstvo v najemu v Berlinu, Londonu, New Yorku in 
na Dunaju ter so namenjena enomesečnemu bivanju in 
ustvarjanju umetnikov ter drugih posameznikov, ki delu-
jejo v umetnosti in kulturi.

Samozaposleni v kulturi so osebe, ki so vpisane 
v razvid samozaposlenih, ki ga vodi ministrstvo.

Samostojni novinarji so osebe, ki so vpisane v raz-
vid samostojnih novinarjev, ki ga vodi ministrstvo.

Mladi so osebe, ki v letu 2016 ne bodo dopolnile 
30 let.

Projekt so predvidene aktivnosti v času bivanja in 
ustvarjanja v umetniški rezidenci, ki jih prijavitelj izkazuje 
z delovnim načrtom.

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

4. Pogoji sodelovanja na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnju-

jejo naslednje pogoje (upravičene osebe):
– so  fizične  osebe,  ki  delujejo  na  razpisanih  po-

dročjih;
– imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– če so bili stranka (bodisi kot fizična oseba bodisi 

kot zastopnik pravne osebe) ministrstva, Javne agenci-
je za knjigo RS, Slovenskega filmskega centra – javne 
agencije RS  oziroma  Javnega  sklada RS  za  kulturne 
dejavnosti v l. 2015 in 2016, in so izpolnjevali vse pogod-
bene obveznosti (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju 
pogojev);

– niso koristili umetniške rezidence na Dunaju, 
v Berlinu, Londonu ali New Yorku v l. 2013, 2014, 2015 
ali 2016 (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev);

– niso prejemniki štipendij in/ali šolnin ministrstva, 
pristojnega za kulturo, ki se podeljujejo za dodiplomski 
in podiplomski študij (dokazuje se z izjavo o izpolnjeva-
nju pogojev);

– niso  prejemniki  sredstev  iz  evropskega,  držav-
nega ali lokalnega proračuna za potne stroške do ume-
tniške rezidence (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju 
pogojev);

– soglašajo z vsebino vzorčne pogodbe o pogojih 
bivanja in delovanja v stanovanju v New Yorku oziroma 
Berlinu  oz  Londonu  oziroma  na  Dunaju  ter  povračilu 
dela potnih stroškov (dokazuje se z izjavo o izpolnjeva-
nju pogojev);

– dovolijo objavo osebnih podatkov z namenom 
vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni 
strani  ministrstva,  skladno  z  Zakonom  o  dostopu  do 
informacij  javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) in Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo)  (dokazuje se z  izjavo o  izpolnje-
vanju pogojev).

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

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

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

Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve 
o neizpolnjevanju pogojev in/ali po že izdani dokončni 
odločbi o izboru prijavitelja spremeni odločitev in z njim 
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne 
ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti 
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih 
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Opozorilo:
V primeru, če se prijavitelj prijavi za bivanje in de-

lovanje v več kot eni umetniški rezidenci, se vse vloge 
prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja razpisnih 
pogojev (kot neupravičene osebe).

Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača.
6. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– najemnine, tekoči stroški, ki so povezani z upora-

bo stanovanja, stroški rednega vzdrževanja in osnovne 
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opreme stanovanj, ki jih ministrstvo poravnava nepo-
sredno;

– potni stroški (vključno s stroški mestnega prevo-
za v kraju umetniške rezidence) za Berlin v višini naj-
več 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR 
neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New 
York  v  višini  največ  850  EUR  neto  v  primeru  enega 
prijavitelja ali največ 750 EUR neto v primeru skupin-
skega rezidenčnega bivanja. Ministrstvo upravičencem 
povrne omenjene potne stroške na podlagi zahtevka, 
vsebinskega poročila  o delu  v umetniški  rezidenci  in 
kopij  računov,  ki  jih  vložijo  na  predpisanih  obrazcih 
ministrstva v roku 30 dni po poteku pogodbenega ob-
dobja bivanja.

7. Pojasnila o uporabi umetniške rezidence
Vsak prijavitelj bo lahko bival v stanovanju v ter-

minu,  ki  bo  določen  v  pogodbi  o  pogojih  bivanja  in 
ustvarjanja v stanovanju med njim in ministrstvom, 
ki jo ministrstvo sklene s prijaviteljem pred odhodom 
v  rezidenco.  Ministrstvo  si  pridržuje  pravico  spre-
memb objavljenih vzorcev pogodbe pred njenim pod-
pisom.

Izbrani prijavitelj se na javnem razpisu 
JPR-REZ-2017 lahko prijavi za bivanje le v eni rezidenci.

Izbrani prijavitelj lahko v stanovanju biva največ en 
mesec. Ministrstvo  si  pridržuje  pravico,  da  v  primeru, 
ko več prijaviteljev zaprosi za  isti  termin, samo določi 
termine bivanja.

Število oseb, ki lahko bivajo v stanovanju v okviru 
posameznega pogodbenega obdobja bivanja, je ome-
jeno, in sicer:

– v Berlinu največ štiri  (dve običajni  ležišči  in dve 
zasilni),

– na Dunaju največ štiri (štiri običajna ležišča),
– v New Yorku največ tri (dve običajni ležišči in eno 

zasilno),
– v Londonu največ štiri (dve običajni ležišči in dve 

zasilni).
V umetniški rezidenci smejo brezplačno bivati samo 

izbrani prijavitelji. Druge osebe smejo bivati z izbranim 
prijaviteljem,  če  jih  le-ta Ministrstvu  predhodno  najavi 
(do 15 dni pred odhodom v umetniško rezidenco oziro-
ma pred terminom umetniške rezidence, ki  je določen 
v odločbi) in poravna za njih pavšalne stroške.

8. Razpisni kriteriji

Kriterij Št. možnih
točk

1. REFERENCE1 30
Kakovost in izvirnost dosedanjega dela prijavitelja s poudarkom na zadnjih treh letih (2013, 2014, 
2015) na razpisanem področju, za katerega je podana vloga in/ali izkazana posebna nadarjenost 
perspektivnega mladega prijavitelja. 

20

Uveljavljenost prijavitelja v strokovni javnosti na razpisanem področju, za katerega je podana vloga.  10
2. DELOVNI NAČRT  60
Razvoj prijaviteljeve dejavnosti na področju, ki je predmet razpisa, prek spoznavanja in stikov 
s kulturniško sceno v mestu rezidence:
– vsebinska celovitost in zaokroženost delovnega načrta; 20
– podrobni časovni in vsebinski načrt – utemeljenost načrta za izbrano mesto;  20
– načrt vzpostavljanja/širitve profesionalnih stikov s tamkajšnjim okoljem oziroma možnosti 
vključevanja projekta/aktivnosti v širši mednarodni kulturni prostor;

10

– prispevek bivanja v tujini za nadaljnji profesionalni razvoj in uveljavljanje avtorja; 5
– predviden način prenosa izkušenj in dobrih praks, pridobljenih v času bivanja v rezidenci, 
v slovenski kulturno-umetniški prostor.

5

3. URADNA DOKAZILA  5
Uradna dokazila o sodelovanju s kulturno oziroma umetniško ustanovo ali drugim sub jektom 
z umetnostnega področja, za katerega je podana vloga in v z vlogo določenem terminu v izbrani 
državi, s katero/-im namerava prijavitelj še posebej intenzivno sodelovati.

5

4. STATUS SAMOZAPOSLENEGA V KULTURI 5
Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi ali status samostojnega novinarja. 5
SKUPAJ 100

1 Mladi lahko kakovost in izvirnost dosedanjega dela oziroma uveljavljenost v strokovni javnosti dopolnijo z vsaj dvema 
priporočiloma stroke, ki morata biti originalno podpisani (elektronska korespondenca med priporočiteljem in prijaviteljem ne 
šteje za priporočilo).

9. Uporaba razpisnih kriterijev
Najvišje možno število prejetih točk je 100, izbrani 

so  lahko  tisti  prijavitelji,  ki  v  skupnem  seštevku  točk 
prejmejo 80 točk in več. Izmed prijaviteljev, ki bodo pre-
jeli 80 točk in več, bodo izbrani tisti, ki bodo na predlog 
strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma 
ovrednoteni višje. Če imajo prijavitelji enako število točk, 
se pri določanju vrstnega reda upošteva najprej doseže-
na ocena po kriteriju kakovost in izvirnost dosedanjega 
dela, nato uveljavljenost v strokovni javnosti in za njim 
delovni načrt.
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Strokovna komisija bo poleg izbranih prijaviteljev 
oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« prijaviteljev, ki lahko 
bivajo  in  delujejo  v  stanovanju,  če  prijavitelj,  ki  je  bil 
prvotno izbran, zaradi objektivnih razlogov (bolezen, 
odpoved projekta s strani partnerja v tujini, delovne ob-
veznosti v Sloveniji, družinske razmere itd.) ministrstvu 
sporoči,  da mora uporabo  stanovanja odpovedati. Če 
prijavitelj ne navede objektivnih razlogov, se v naslednjih 
dveh letih ne bo mogel prijaviti na razpis ministrstva 
za izbor predlogov za bivanje in delovanje slovenskih 
ustvarjalcev v umetniških rezidencah ministrstva. Re-
zervna lista se oblikuje na podlagi vrstnega reda točkov-
anja za mesto rezidence, za katerega prijavitelj zaproša.

10. Predvidena vrednost razpisanih sred-
stev:  predvidena  vrednost  razpoložljivih  sredstev,  na-
menjenih za predmet javnega razpisa JPR–REZ–2017, 
je 113.585,94 EUR. Sredstva so zagotovljena na prora-
čunski postavki 131129 ‒ Mednarodno sodelovanje na 
področju kulture.

11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: do-
deljena  proračunska  sredstva  morajo  biti  porabljena 
v proračunskem letu 2017 oziroma v plačilnih rokih, kot 
jih  določa  Zakon  o  izvrševanju  proračunov Republike 
Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15). 
Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na 
podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo, ki mu bodo 
priložene kopije računov za potne stroške in vsebinsko 
poročilo o bivanju in delovanju v umetniški rezidenci.

12. Razpisni rok: razpis se prične 22. 4. 2016 in se 
zaključi 8. 6. 2016.

13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa JPR–REZ–2017,
– vzorce pogodb o bivanju in delovanju v umetni-

ških rezidencah in delni povrnitvi potnih stroškov (po-
godbe za različne kraje rezidenc se med seboj nekoliko 
razlikujejo;  ministrstvo  si  pridržuje  pravico  sprememb 
objavljenih vzorcev pogodb),

– prijavni obrazec,
– obrazec Priloga 1 (izjave prijavitelja o izpolnjeva-

nju razpisnih pogojev).
Prijavitelj mora vlogo oddati v dveh istovetnih obli-

kah, in sicer v papirnati in elektronski obliki, pri tem pa 
mora priložiti naslednjo dokumentacijo:

– na papirju:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– lastnoročno  podpisan  in  datiran  obrazec  Pri-

loga 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih po-
gojev),

– v elektronski obliki:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec ločeno v Wor-

dovi datoteki (za potrebe hitrejše obdelave podatkov),
– sken celotne vloge (tj. prijavnega obrazca, Pri-

loge  1,  morebitnih  vabil,  referenc,  priporočil  in  more-
bitnega drugega gradiva, ki ga boste oddali tudi na 
papirju) na CD, DVD ali USB pomnilniku v eni datoteki 
in v obliki zapisa PDF.

Če se bosta  tiskana  in elektronska verzija  prijav-
ne dokumentacije razlikovali, bo upoštevana tiskana 
verzija.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpi-
snem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kul-
turo RS (Maistrova 10, 1000 Ljub ljana) med uradnimi 
urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter 
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).

Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisne-
jo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mk.gov.si/, 
kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo 
javnega razpisa, oznaka JPR–REZ–2017.

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

14. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku, 

na predpisanem prijavnem obrazcu, vsebovati mora 
vse  obvezne  priloge  in  podatke,  določene  v  razpisni 
dokumentaciji  in  biti  predložena  po  pošti  ali  osebno. 
Kolikor vloga ne bo izpolnjevala omenjenih pogojev, bo 
smatrana za formalno nepopolno in bo prijavitelj pozvan 
k dopolnitvi vloge v določenem roku. Če vloga tudi po 
izteku roka za dopolnitev ne bo ustrezno dopolnjena, bo 
zavržena s sklepom.

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

Vloga  mora  biti  v  poslovnem  času  ministr-
stva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za 
kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana, najkasneje do 
8. 6. 2016, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti 
kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kultu-
ro RS, Maistrova 10, 1000 Ljub ljana. Pošiljka mora biti 
poslana v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne 
odpiraj ‒ Prijava na  razpis z oznako JPR‒REZ‒2017. 
Na hrbtni strani ovitka morajo biti čitljivo navedeni ime 
in priimek ter poštni naslov (na katerem je prijavitelj 
dosegljiv).

15. Izločitev vlog
Vloge, ki ne bodo oddane in dostavljene Ministrstvu 

za  kulturo  na  način,  ki  je  predpisan  v  točki  14,  bodo 
s sklepom zavržene.

Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali 
sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do 
vključno 8. 6. 2016 oziroma do tega dne ni bila v poslov-
nem času ministrstva oddana v njegovi glavni pisarni.

Za nepopolno se šteje vloga, ki ni izpolnjena v slo-
venskem jeziku in ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, 
ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentaci-
ja. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis pri-
spela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ni dopolnil 
v zahtevanem petdnevnem roku.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ka-
terega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu 
razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi 
obveznih dokazil in vloge prijavitelja.

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

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vlo-
ge, 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.

Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog iz nadalj-
njega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev:

– ki  niso  bile  oddane  in  dostavljene  na  način,  ki 
je predpisan v točki 14,

– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– ki  so  bile  vložene  prepozno  oziroma  prepozno 

dopolnjene,
– ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno do-

polnjene.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo 

v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pri-
čelo 15. 6. 2016 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predlo-
ge  za  sofinanciranje  prijaviteljev  po  postopku,  kot  ga 
določa pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega raz-
pisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, 
in največ do vrednosti, določenih z javnim proračunom.
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V primeru objektivnih okoliščin, ki bi preprečile mo-
žnost  koriščenja  umetniških  rezidenc,  ki  so  predmet 
razpisa, se umetniške rezidence ne dodelijo.

Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka raz-
pisa, oznaka JPR‒REZ‒2017, 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 
razpisa, oznaka JPR‒REZ‒2017, je Ministrstvo dolžno 
ukrepati v skladu s spremembami v državnem proraču-
nu oziroma finančnemu načrtu ministrstva.

17.  Pristojna  uslužbenka  za  dajanje  informacij  in 
pojasnil: Katarina Culiberg, tel. 01/369-58-66, e-pošta: 
katarina.culiberg@gov.si.

Posredovanje informacij po telefonu in elektronski 
pošti poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 
11. ure.

18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresira-
ne osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo 
oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni ministrstva (Ma-
istrova 10, 1000 Ljub ljana) ali na spletnih straneh ministr-
stva: http://www.mk.gov.si/, kot je navedeno pod točko 13.

Ministrstvo za kulturo

Št. 1100-4/2016/2 Ob-2025/16

Ministrstvo za  izobraževanje,  znanost  in  šport na 
podlagi 81. člena Zakona o organizaciji  in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 
65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D 
in  47/15),  Zakona  o  javnih  financah  (Uradni  list  RS, 
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP  in 96/15 – ZIPRS1617), Zako-
na  o  izvrševanju  proračunov  Republike  Slovenije  za 
leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 
3/13),  ter 4. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih 
pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izo-
braževanja (Uradni list RS, št. 106/10) objavlja

javni razpis
študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin  

za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev  
v javnih vrtcih in šolah v študijskem letu 2015/2016

1. Predmet in namen razpisa
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ma-

sarykova 16, 1000 Ljub ljana (v nadaljevanju: ministr-
stvo),  razpisuje  študijske  pomoči  za  subvencioniranje 
kotizacij za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, 
zaposlenih v javnih vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šo-
lah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgo-
jo  in  izobraževanje otrok  in mladostnikov s posebnimi 
potrebami, domovih za učence, srednjih šolah in dijaških 
domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljav-
nih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: 
javni vzgojno-izobraževalni zavodi), in sicer za:

A.  subvencioniranje  kotizacije  za  nadaljnje  izo-
braževanje  strokovnih  delavcev,  zaposlenih  v  javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 
2015/2016 vpisani v naslednje študijske programe za 
izpopolnjevanje:

– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega 
poučevanja  angleščine  –  1.  del,  Pedagoška  fakulteta 
Univerze v Ljub ljani,

– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega 
poučevanja  angleščine  –  2.  del,  Pedagoška  fakulteta 
Univerze v Ljub ljani,

– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega 
učenja  angleščine,  Pedagoška  fakulteta  Univerze  na 
Primorskem,

– študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega 
učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakul-
teta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru,

– študijski program za izpolnjevanje iz bibliotekar-
stva, Filozofska fakulteta Univerze v Ljub ljani,

– študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje 
specialno-pedagoške  in  socialno-pedagoške  pomoči 
otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težava-
mi, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub ljani,

– študijski program za poučevanje predmeta nara-
voslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole, Fakulteta za 
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

B.  subvencioniranje  kotizacije  za  nadaljnje  izo-
braževanje  strokovnih  delavcev,  zaposlenih  v  javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 
2015/2016 vpisani v študijski program pedagoško-an-
dragoškega izpopolnjevanja.

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih 
pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in iz-
obraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico 
do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vrtcu 
ali  šoli,  ki  izvaja  javno  službo,  ter  izpolnjujejo  druge 
pogoje,  določene  s  tem  pravilnikom  in  z  razpisom, 
študijska  pomoč  pa  je  namenjena  subvencioniranju 
izobraževanja.

2. Pogoji za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti skladna s predme-

tom in namenom razpisa.
A.  pogoji  za  pridobitev  subvencije  za  študijske 

programe za izpopolnjevanje, navedene pod alinejo 
A 1. točke razpisa

Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so  zaposleni  v  javnem  vzgojno-izobraževalnem 
zavodu iz 1. točke razpisa,

– so v študijskem letu 2015/2016 vpisani v zgoraj 
navedeni študijski program za izpopolnjevanje, s katerim 
bodo izpolnjevali pogoje za strokovnega delavca v vzgoji 
in izobraževanju,

– niso prejeli sredstev za namen financiranja kotiza-
cije študijskega programa s strani pravne osebe oziroma 
kotizacija iz teh sredstev ni financirana v celoti,

– so na izobraževanje prijavljeni s soglasjem ravna-
telja oziroma odgovorne osebe.

B. pogoji za pridobitev subvencije za študijski pro-
gram pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja

Na razpis lahko kandidirajo strokovni delavci, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so  zaposleni  v  javnem  vzgojno-izobraževalnem 
zavodu iz 1. točke razpisa,

– so v študijskem letu 2015/2016 vpisani v študij-
ski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, 
s katerim bodo izpolnjevali pogoje o izobrazbi za delov-
no mesto:

– učitelja strokovnoteoretičnega predmeta oziro-
ma strokovnega modula v srednji poklicni oziroma stro-
kovni šoli ali gimnaziji, ali

– učitelja splošnoizobraževalnega predmeta psi-
hologija v srednji strokovni šoli ali gimnaziji, ali

– učitelja izbirnih predmetov s področja računal-
ništva v osnovni šoli oziroma učitelja splošnoizobraže-
valnega predmeta informatika v srednji strokovni šoli 
ali gimnaziji,

na katerem opravljajo vzgojno-izobraževalno delo,
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– niso prejeli sredstev za namen financiranja kotiza-
cije študijskega programa s strani pravne osebe oziroma 
kotizacija iz teh sredstev ni financirana v celoti,

– so na izobraževanje prijavljeni s soglasjem ravna-
telja oziroma odgovorne osebe.

3. Višina sredstev
Višina  razpoložljivih sredstev, namenjena za sub-

vencioniranje kotizacije kandidatov, je 100.000 EUR. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slove-
nije za leto 2016, proračunska postavka 715310 – Izo-
braževanje učiteljev, konto 4119 – Transferi posamezni-
kom. Skrbnica proračunske postavke  je mag. Darinka 
Cankar.

Najvišja subvencija kotizacije za posameznega pre-
jemnika znaša: 

za študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine – 1. del, Pedagoška 
fakulteta Univerze v Ljub ljani

258,23 EUR

za študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega poučevanja angleščine – 2. del, Pedagoška 
fakulteta Univerze v Ljub ljani

553,58 EUR

za študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine, Pedagoška fakulteta Uni-
verze na Primorskem

603,50 EUR

za študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine, Filo-
zofska in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru

624,84 EUR

za študijski program za izpolnjevanje iz bibliotekarstva, Filozofska fakulteta Univerze v Ljub ljani 194,83 EUR
za študijski program za izpopolnjevanje za izvajanje specialno-pedagoške in socialno-pedagoške 
pomoči otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi 
in vedenjskimi težavami, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljub ljani

1.511,66 EUR

študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu v osnovni šoli, Fakulteta 
za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru

480,78 EUR

za študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, Filozofske fakultete Univerze 
v Ljub ljani

371,25 EUR

za študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, Pedagoške fakultete Univerze 
v Ljub ljani

848,25 EUR

za študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, Pedagoške fakultete Univerze 
v Mariboru

453,33 EUR

za študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, Pedagoške fakultete Univerze na 
Primorskem

1.365,00 EUR

V skladu z namenom razpisa se subvencija ustre-
zno  zmanjša,  če  je  kandidat  za  namen  financiranja 
kotizacije študijskega programa prejel sredstva s strani 
pravne osebe.

Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpo-
ložljiva sredstva v proračunskem letu izbranim kandida-
tom predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če 
se izbrani kandidat ne strinja s predlogom ministrstva, 
se šteje, da odstopa od prijave.

Ministrstvo si prav tako pridržuje pravico, da pred-
metni javni razpis do izdaje sklepov o dodelitvi subven-
cije kadarkoli prekliče.

4. Obvezna oblika in vsebina prijave
Vsaka prijava mora obvezno vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo 

na razpis za pridobitev subvencije šolnin v šolskem letu 
2015/2016,

– uradno potrdilo o vpisu v študijski program za iz-
popolnjevanje iz A. ali B. točke, za katerega želi kandidat 
pridobiti subvencijo,

– dokazilo o višini kotizacije za tekoči letnik študijske-
ga programa za izpopolnjevanje, za katerega želi kandi-
dat pridobiti subvencijo (fotokopija pogodbe o izobraže-
vanju, fotokopija položnice o plačilu kotizacije ali potrdilo 
fakultete o višini kotizacije v študijskem letu 2015/2016),

– izjavo kandidata, da ni prejel sredstev za namen 
financiranja  kotizacije  študijskega  programa  s  strani 

pravne osebe (izjava je vključena v obrazec), oziroma 
v primeru prejetja takih sredstev, dokazilo o višini finan-
ciranja,

– fotokopijo dokazila o izobrazbi kandidata.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s pogoji 

razpisa in merili za ocenjevanje.
5. Rok za oddajo vlog, način predložitve  in opre-

mljenost vlog
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po po-

šti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljub ljana, s pripisom 
»Ne odpiraj – Vloga na  javni  razpis študijskih pomoči 
2015/2016«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom 
kandidata, najkasneje do 13. 5. 2016. Prijava se šteje za 
pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji 
dan prijave, t.j. 13. 5. 2016.

Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno pri-
spelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in 
bodo zavržene.

6. Odpiranje vlog
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo 

postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna 
komisija). Ker se pričakuje večje število vlog, bo pred-
vidoma dne 17. 5. 2016 v prostorih ministrstva potekalo 
nejavno  odpiranje  vlog  v  prisotnosti  članov  razpisne 
komisije. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugota-
vlja njihovo popolnost. Vloga je formalno popolna, če 
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so predloženi vsi dokumenti, določeni v 4. točki. V pri-
meru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija 
v roku 8 dni od odpiranja prijavitelje pisno pozvala 
k dopolnitvi.

Ob morebitnih nejasnih oziroma nepopolnih podat-
kih v bistvenih elementih prijave bo razpisna komisija 
prijavitelja pozvala k posredovanju pojasnila.

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 2. točke, ali bodo vsebovale netoč-
ne oziroma nepopolne podatke v bistvenih elementih 
prijave in jih prijavitelj tudi na poziv razpisne komisije ne 
bo ustrezno pojasnil, bodo zavrnjene.

O  izbranih,  zavrnjenih  in  zavrženih  vlogah  bo  na 
podlagi predloga komisije s sklepom odločila ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport.

7. Merila za izbor kandidatov: če bo na razpis pra-
vočasno prispelo več popolnih vlog kandidatov, ki izpol-
njujejo  razpisne  pogoje,  kot  je  razpoložljivih  sredstev, 
se razpoložljiva sredstva razdelijo tako, da se vsakemu 
upravičenemu prijavitelju dodeli sorazmerno nižji znesek 
od zneska, določenega v 3. točki razpisa.

8. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu 
javnega razpisa

O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom mini-
strstva, najkasneje v roku šestdesetih 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, lahko s tožbo pri Upravnem 
sodišču  RS  sproži  upravni  spor  v  tridesetih  dneh  od 
prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno 
ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, 
da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila 
priporočeno oddana na pošto.

9. Sklenitev pogodb: na podlagi sklepa o izbiri bo 
ministrstvo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sub-
vencioniranju izobraževanja. Če se po izdanem sklepu 
ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku jav-
nega  razpisa  prišlo  do  drugačnega  sklepa,  če  bi  bilo 
ob izdaji znano, ministrstvo lahko odstopi od podpisa 
pogodbe. Štiri izvode podpisanih pogodb bo prejemnik 
subvencije moral v predpisanem roku vrniti na naslov: 
Ministrstvo  za  izobraževanje,  znanost  in  šport, Masa-
rykova 16, 1000 Ljub ljana. Pravočasen odziv prejemnika 
s predložitvijo podpisanih izvodov pogodbe je pogoj za 
izvršitev sklepa, sicer se šteje, da je prijavo za pridobitev 
sredstev umaknil.

10. Izplačilo subvencije
Ministrstvo bo prejemniku študijske pomoči subven-

cijo izplačalo v enkratnem znesku, najkasneje v devet-
desetih dneh po podpisu pogodbe o subvencioniranju 
izobraževanja.

Če  prejemnik  študijske  pomoči  ne  izpolni  pogod-
benih obveznosti, je dolžan vrniti prejeti znesek skupaj 
z  zakonitimi  zamudnimi  obrestmi.  Zakonite  zamudne 
obresti tečejo od dneva zapadlosti do vračila.

11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo raz-

pisa in prijavni obrazec, je na voljo na spletnih straneh 
ministrstva http://www.mizs.gov.si (področje javni razpi-
si). Za dodatne informacije lahko pokličete Katjo Kova-
čič (tel. 01/400-57-38) ali pišete na elektronski naslov: 
katja.kovacic@gov.si.

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.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 5100-8/2016-1 Ob-2015/16

Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raz-
iskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 
45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14; v nadaljevanju: 
Pravilnik  o postopkih)  in  v  zvezi  z  12.  in  20.  členom 
Zakona  o  raziskovalni  in  razvojni  dejavnosti  (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 
– ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A; v nadalje-
vanju: Zakon), Sporazuma med Vlado Republike Slo-
venije in Vlado Republike Makedonije o znanstvenem 
in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 12/95 
– MP), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike  Slovenije,  Bleiweisova  cesta  30,  1000  Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko 
Makedonijo v letih 2017–2018

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  je sofinanciranje krajših 

medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in make-
donskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno-
raziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne pro-
jekte)  v  letih 2017–2018. Za podiplomske študente  in 
podoktorande največ pet let po doktoratu (v nadaljeva-
nju: mlajše raziskovalce) obeh držav bodo lahko v letih 
2017-2018  sofinancirani  tudi  daljši  obiski.  Slovenska 
stran bo pri nekaterih izbranih bilateralnih projektih za 
makedonske mlajše raziskovalce pri daljših obiskih (od 
1 do 3 mesecev) v Republiki Sloveniji dodatno sofinan-
cirala tudi mednarodne prevozne stroške.

Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slove-

nija in Republika Makedonija.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne orga-

nizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in 

razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v re-
gister zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, ter 
izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom in predpisi 
agencije; ter

– izvajajo  s  strani  agencije  sofinancirane  pro-
grame oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali 
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne 
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih 
Evropske  unije  na  področju  raziskav  in  tehnološke-
ga  razvoja),  ki  zagotavljajo  osnovni  vir  financiranja 
raziskav.

4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okre-
piti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko 
Makedonijo, povečati mobilnost slovenskih raziskoval-
cev in število gostovanj makedonskih raziskovalcev 
v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in ma-
kedonskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov 
Evropske  unije  na  področju  raziskav  in  tehnološkega 
razvoja.
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5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta 

mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projek-
ta, kot jih določa Zakon, Pravilnik o postopkih in Pravilnik 
o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vod-
jo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 
72/11). Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne 
dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. 
Mejna  vrednost  vsote  A1+A2+A3,  ki  jo  mora  izkazati 
slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je 
za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso 
člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podat-
ke  o  sredstvih  drugih  uporabnikov  v  obrazec  (ARRS- 
RPROG-VPETOST-D-J-2016 – Vpetost raziskovalcev, ki 
niso člani programske skupine, v projekte izven financira-
nja ARRS), ki je objavljen na spletni strani agencije in ga 
do 15. 6. 2016 do 15. ure oddajo po elektronski pošti na 
naslov: razpisi-bilaterala@arrs.si. Natisnjen in podpisan 
obrazec z oznako »Javni razpis za sofinanciranje znan-
stvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slove-
nijo in Republiko Makedonijo v letih 2017–2018 – podatki 
za vpetost« mora biti oddan tudi po priporočeni pošti, na 
naslov:  Javna  agencija  za  raziskovalno  dejavnost  RS, 
Bleiweisova  cesta  30,  1000  Ljub ljana,  ravno  tako  do 
15. 6. 2016 do 15. ure (poštni žig). Agencija bo upošteva-
la podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani 
vodja ali član še ni vključen v programsko skupino in ob 
zaključku razpisa ne dosega pogoja A1+A2+A3≥1.

Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati razi-
skovalci  obeh  držav.  Slovenski  in  makedonski  vodja 
morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki 
ga določata pristojni instituciji (v Makedoniji: Ministrstvo 
za šolstvo in znanost Republike Makedonije, Ulica Cirila 
in Metoda 54, 1000 Skopje, http://www.mon.gov.mk/.

Kontaktna oseba na makedonski strani je gospa 
Biljana  Vasileska,  tel.  00389/23-14-189,  e-mail:  bilja-
na.vasileska@mon.gov.mk.

6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Strokovna komisija agencije ovrednoti prija-

ve  bilateralnih  projektov  skladno  s  128.  členom  Pra-
vilnika o postopkih in Metodologijo ocenjevanja pri-
jav za razpise, št. 6319-2/2013-25, z dne 25. 1. 
2016, št. 6319-2/2013-26, z dne 4. 3. 2016 in 
št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 2016. Seznam prijav 
z ocenami preda slovenskemu delu Skupnega odbora 
za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Repu-
bliko Slovenijo in Republiko Makedonijo, (v nadaljnjem 
besedilu: skupni odbor).

Skupni odbor ob upoštevanju meril javnega razpi-
sa v Republiki Sloveniji in javnega razpisa v Republiki 
Makedoniji pripravi finančno ovrednoten prednostni se-
znam prijav. Prednost pri izboru bodo imeli projekti, pri 
katerih bodo sodelovali mlajši  raziskovalci obeh držav 
in vodje, ki niso imeli odobrenega projekta na zadnjem 
skupnem razpisu v letih 2012-2013.

Prijavitelji lahko v predlogu projekta poimensko na-
vedejo mlajše makedonske raziskovalce, ki bi jih slo-
venska stran gostila za daljše obdobje (1-3 mesecev).

Sklep  o  izboru  prijav  za  sofinanciranje  sprejme 
direktor  agencije  na  podlagi  finančno  ovrednotene-
ga prednostnega seznama prijav skupnega odbora, ki 
ga je dolžan upoštevati.

7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financira-
nje projektov

Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega raz-
pisa v celotni razpisni dobi 2017-2018 znaša okvirno 
70.000,00 EUR.

Sofinanciranje v letih 2017-2018 je vezano na spre-
jem  finančnega  načrta  agencije  za  navedeni  leti  ter 

na  zagotovitev  namenskih  sredstev  za  sofinanciranje 
po predmetnem javnem razpisu.

Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekono-

mičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slo-
venske raziskovalce ob obiskih v Republiki Makedoniji;

– stroške bivanja za makedonske raziskovalce ob 
obiskih v Sloveniji do največ 100 EUR dnevno, ob dalj-
ših  obiskih  pa  stroške  bivanja  največ  do  1250  EUR 
mesečno;

– dnevnice za raziskovalce iz Makedonije ob obi-
skih  v  Sloveniji  do  višine  določene  v  veljavni  uredbi 
(Uredba  o  davčni  obravnavi  povračil  stroškov  in  dru-
gih dohodkov iz delovnega razmerja, Uradni list RS, 
št. 14/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku 
objave tega razpisa znaša 21,39 EUR;

– mednarodne prevozne stroške na najbolj ekono-
mičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za ma-
kedonske mlajše raziskovalce ob daljših obiskih v Re-
publiki Sloveniji.

Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po za-
ključku obiska.  Izbrane raziskovalne organizacije  razi-
skovalcem iz Republike Makedonije, ne glede na dol-
žino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo 
dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, 
v višini dnevnic po uredbi za čas  trajanja obiska. Slo-
venski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno 
zavarovanje.

8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 
2017 do 31. decembra 2018.

9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter 
opremljenost prijav

9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elek-
tronska prijava

Prijava na javni poziv se izpolni in odda kot Prijav-
na vloga na obrazcu ARRS-BI-MK-JR- Prijava/2016 na 
spletni portal ARRS eObrazci. Oddana prijava je popol-
na,  če  je  opremljena  z  obema digitalnima podpisoma 
(zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba prijavi-
telja (RO) in prijavitelj-raziskovalec). Prijave morajo biti 
oddane do vključno 15. 6. 2016 do 15. ure. Prijaviteljem 
svetujemo, da zaradi možne obremenjenosti strežnika 
prijave ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka.

9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa
V primeru, ko prijavitelj in/ali prijavitelj-raziskovalec 

nimata digitalnega potrdila, se prijava odda v elektronski 
obliki kot nepodpisana (na spletni portal ARRS eObraz-
ci) in v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim 
podpisom zakonitega zastopnika oziroma pooblaščene 
osebe prijavitelja (RO) in prijavitelja-raziskovalca, in ži-
gom RO.

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

Pisne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojni-
cah  z  oznako »Ne odpiraj,  prijava na  Javni  razpis  za 
sofinanciranje  znanstveno  raziskovalnega  sodelova-
nja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo 
v letih 2017–2018« in obvezno oznako prijave (obrazec 
ARRS-BI-MK-JR-Prijava/2016) ter z nazivom in naslo-
vom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskoval-
no dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana.

Za pravočasne se štejejo prijave, ki so v roku od-
dane v pisni in elektronski obliki. Prijava je oddana pra-
vočasno, če je oddana na spletni portal ARRS eObrazci 
do 15. 6. 2016 do 15. ure in prispe v glavno pisarno 
Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS do 15. 6. 
2016 do 15 ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, 
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15. 6. 2016 
do 15. ure (poštni žig).
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9.3. Popolnost prijave
(1)  Prijava  se  šteje  za  popolno,  če  je  oddana 

na  predpisanem obrazcu  in  v  predpisani  obliki  (točka 
(9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) 
ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta jav-
ni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu 
s Pravilnikom o postopkih.

(2) Nepravočasnih  in  nepravilno  označenih  prijav 
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo 
neodprte vrnjene prijaviteljem.

10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo pred-
vidoma 17. 6. 2016 ob 9. uri, v prostorih agencije.

11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavi-
telji obveščeni predvidoma do konca leta 2016.

12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresira-
ni dvignejo razpisno dokumentacijo: javni razpis bo od 
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije objavljen na spletni strani agencije: www.
arrs.si. Obrazec za prijavo na razpis je dosegljiv na 
spletni strani agencije, eObrazci. Dodatne informacije 
v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Mar-
jetici Primožič, po tel. 01/400-59-70, vsak delavnik od 9. 
do 12. ure, ali na e-pošto: marjetka.primozic@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

Št. 6316-10/2016-1 Ob-2016/16

Na podlagi  8.  člena Pravilnika o postopkih  (so)fi-
nanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja razisko-
valne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 
96/13, 100/13 in 92/14) ter v zvezi z 12. in 20. členom 
Zakona  o  raziskovalni  in  razvojni  dejavnosti  (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 
–  ZDru-1,  112/107,  9/11  in  57/12  –  ZPOP-1A)  Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 
Bleiweisova cesta 30, Ljub ljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene 

literature v letu 2016
1. Naziv  in  sedež  uporabnika  proračunskih  sred-

stev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana (v 
nadaljnjem besedilu: ARRS).

2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa:
– 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 in 
92/14; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik);

– Metodologija ocenjevanja prijav za razpise 
št. 6319-2/2013-25 z dne 25. 1. 2016 (uradno prečišče-
no besedilo št. 3, dopolnitev št. 6319-2/2013-26, z dne 
4. 3. 2016 in spremembe št. 6319-2/2013-27, z dne 4. 3. 
2016; v nadaljnjem besedilu: Metodologija).

3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz-
pisa  je  sofinanciranje  nakupa  mednarodne  znanstve-
ne literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov 
konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem 
besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopno-
sti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za 
potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejav-
nosti v Republiki Sloveniji.

4. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 

3.200.000 EUR. Realizacija je vezana na zagotovitev 
sredstev v finančnem načrtu ARRS za leto 2016.

ARRS bo  z  izbranimi  prijavitelji  na  razpisu  skle-
nila  pogodbe  o  sofinanciranju  v  okviru  proračunskih 
možnosti.

5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
5.1 Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: 

na javni razpis se lahko prijavijo knjižnice, ki so javne 
pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco razisko-
valnih organizacij pri ARRS. Knjižnice in zavodi, ki se 
prijavijo na razpis, morajo opravljati informacijske sto-
ritve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni 
in izobraževalni dejavnosti. Knjižnice (Nacionalna knji-
žnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, special-
ne knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali 
v obliki konzorcijev (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).

5.2. Prijavitelji morajo do oddaje prijave na javni 
razpis v vzajemnem katalogu sistema COBISS.SI ažu-
rirati podatke o naročenih serijskih publikacijah in med-
narodnih zbirkah podatkov v skladu z navodili Instituta 
informacijskih znanosti v Mariboru.

6. Kriteriji za ocenjevanje prijav
Kriteriji za ocenjevanje prijav so:
– relevantnost podporne dejavnosti,
– kakovost prijave podporne dejavnosti,
– relevantnost in potencialni vpliv prijave in
– izvedljivost predloga.
Vrstni red kriterijev ne pomeni njihove prednosti. 

Prijave bodo ocenjene po postopku in na način, kot ga 
določata Pravilnik in Metodologija.

7. Prednost pri sofinanciranju
Prijave se ocenjujejo znotraj posamezne znan-

stvenoraziskovalne vede.
Prednost  pri  sofinanciranju  nabave mednarodne 

znanstvene literature imajo prijavitelji, pri katerih je 
potreben pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni 
del organizacije, katere pospešeni razvoj je v javnem 
interesu Republike Slovenije. Na ta način se omogoča 
pospešen razvoj strok, ki so v javnem interesu za ra-
zvoj RS in so sestavni del mlade organizacije, ki jo je 
treba v javnem interesu pospešeno razvijati oziroma 
uveljavljene organizacije, ki pospešeno razvijajo novo 
raziskovalno-razvojno področje.

8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dode-
ljena sredstva: dodeljena sredstva se uporabijo v letu 
2016 za plačilo licenčnin, naročil periodičnih publikacij 
in mednarodnih zbirk podatkov, ki  zapadejo v plačilo 
v letu 2016.

9. Razpisna dokumentacija z navedbo vrste doka-
zil o izpolnjevanju pogojev:

Prijava na javni razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: 

ARRS-RI-ML-01-2016 – Prijavna vloga za sofinancira-
nje nakupa mednarodnih serijskih publikacij, mednaro-
dnih zbirk podatkov in stroškov konzorcija za elektron-
ski dostop do vsebin v celotnem besedilu in

2. obvezne priloge glede na predmet prijave, 
in sicer:

1. ponudbe za nakup mednarodne znanstve-
ne literature in baz podatkov,

2.  seznam  za  naročilo  in  sofinancira-
nje  predlaganih  mednarodnih  periodičnih  publikacij 
(obrazec Tuje serijske publikacije  izpisa Z-SEZ-25  iz 
sistema  COBISS.SI)  ter  statistika  uporabe  serijskih 
publikacij v letu 2015 ali/in

3.  seznam  za  naročilo  in  sofinancira-
nje predlaganih mednarodnih zbirk podatkov (obrazec 
Tuje baze podatkov  izpisa Z-SEZ-25  iz  sistema CO-
BISS.SI)  ter  statistika  uporabe  zbirk  podatkov  v  letu 
2015 in
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4. seznam prijavljenih serijskih publikacij, ki 
so pogoj za konzorcij.

Poleg prijavnega obrazca, navedenega v prvi točki 
prejšnjega odstavka, sta sestavna dela razpisne doku-
mentacije tudi Metodologija in Pravilnik.

10. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, 
način predložitve prijav ter opremljenost prijav:

a. Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati skupaj 
s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na na-
slov razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem iz-
vodu v papirni obliki na naslov ARRS, pri čemer je za 
identičnost vsebine obeh prijavnih obrazcev odgovoren 
prijavitelj.

b. Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovoj-
nicah  z  oznako:  »Ne  odpiraj  –  Javni  razpis  za  sofi-
nanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature 
v letu 2016« ter z navedbo naziva in naslova prijavitelja 
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 
Ljub ljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov 
ARRS do vključno srede, 18. 5. 2016, do 12. ure. Kot 
pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno 
po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 18. 5. 
2016, do 12. ure (poštni žig). V vsaki pošiljki z oznako: 
»Ne  odpiraj  –  Javni  razpis  za  sofinanciranje  nakupa 
mednarodne znanstvene literature v letu 2016« je lahko 
le ena prijava.

c. Prijave oddane v elektronski obliki morajo biti 
popolnoma enake kot papirne prijave in jih morajo pri-
javitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-znan-
stvenaliteratura@arrs.si do vključno srede, 18. 5. 2016, 
do 12. ure.

d. V postopku izbora prijav bo ARRS obravnavala 
le tiste prijave, ki vsebujejo vse z javnim razpisom in 
obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na 
ARRS v roku, določenem v tem razpisu. Dodatne doku-
mentacije, ki jo prijavitelj samoiniciativno priloži prijavni 
dokumentaciji,  ARRS  v  postopku  ocenjevanja  ne  bo 
upoštevala.

e. Prijav, ki bodo prispele po razpisnem roku in 
ne bodo pravilno označene (glej točko b), komisija ne 
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju. 
Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pra-
vilnikom.

11. Kraj,  datum  in  čas  odpiranja  prijav:  odpiranje 
prijav bo v petek, 20. 5. 2016, ob 10. uri, v sobi 303 
Javne  agencije  za  raziskovalno  dejavnosti  Republike 
Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljub ljana. Odpi-
rajo se samo v roku prejete in pravilno označene prijave.

12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izi-
du javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni predvidoma v treh mesecih po zaključku 
javnega razpisa.

13.  Kraj,  čas  in  naslov,  kjer  lahko  zainteresirani 
dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in 
razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od 
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na spletni 
strani ARRS  http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).  Prijavni 
obrazec in razpisno dokumentacijo lahko dobijo tudi 
v času uradnih ur v glavni pisarni Javne agencije za raz-
iskovalno  dejavnost  Republike  Slovenije,  Bleiweisova 
cesta 30, 1000 Ljub ljana.

14. Dodatne informacije: vse dodatne informacije 
lahko  zainteresirani  dobijo  na  Javni  agenciji  za  razi-
skovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marici Žvar 
osebno ali po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik od 9. do 
13. ure ali po elektronski pošti: Marica.Zvar@arrs.si.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije

 Ob-1996/16

Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, 
Gregorčičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa dr. Maja Ma-
kovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in 
šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu 
s  14.  in  21.  členom  Zakona  o  stvarnem  premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni  list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14 in 14/15; 
ZSPDSLS) in 30. členom Uredbe o ravnanju s stvarnim 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupno-
sti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 24/13 in 10/14; 
USPDSLS), objavlja

javni razpis
za 2. prodajo nepremičnine po metodi javne dražbe 

(nekdanji prostori Dijaškega doma 26. junij  
na naslovu Železnikova 12 v Mariboru)

I.  Naziv  in  sedež  organizatorja:  zemljiško knjižna 
lastnica nepremičnine, ki je predmet prodaje, je Republi-
ka Slovenija, upravljavec Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljub ljana, ki je 
tudi organizator javne dražbe. Pred prenehanjem je bil 
uporabnik nepremičnine Dijaški dom 26. junij, ki je pre-
nehal in so od njegovega prenehanja prostori prazni in 
namenjeni prodaji.

II.  Vrsta  pravnega  posla:  prodaja  nepremičnega 
stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe.

III. Opis predmeta prodaje
Predmet pogodbe je prodaja posameznega dela 

št. 6, stavbe št. 1586, k.o. Pobrežje  (681), stoječe na 
parc. št. 1251/1, k.o. Pobrežje (681) in ki v naravi pred-
stavlja poslovno stavbo na naslovu Železnikova ulica 12 
Maribor, v lasti Republike Slovenije do celote, vpisan 
v zemljiško knjigo pod ID znakom 681-1586-6, k.o. Po-
brežje (681), ID 5796533. Klasifikacija stavbe je 113001. 
Pri splošnem skupnem delu ID 5389083, 105 – solastni-
na na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini je 
vknjižena solastninska pravica do 5836/10000-in v korist 
vsakokratnega lastnika posameznega dela št. 6.

V naravi predstavlja posamezni del št. 6, stanovanj-
ske prostore s št. 3, 4, 19, 20, 031, 032, 033, 101 – 124, 
201 – 224, 226-228, 301-324, 326-328, 429 od kleti II 
do 4. nad. (od 1. do 7. etaže), v dejanski skupni površini 
prodajanega dela 1451,80 m2, v deležu 57,30 % glede 
na skupno površino stavbe, kar je na podlagi ponov-
no  opravljenih  dejanskih  izmer  zabeleženo  v  Pogod-
bi o medsebojnih pravicah in obveznostih solastnikov 
objekta  na  Železnikovi  12  v  Mariboru,  sklenjeni  dne 
31. 8. 2015. Po tej pogodbi je delež prodajalca na splo-
šnih skupnih delih skupne površine 199,1 m2 57,3 %. Na 
posebnih skupnih delih prodajalec po isti pogodbi nima 
deleža, so v izključni uporabi ostalih solastnikov, kar je 
posebna ureditev z dogovorom solastnikov, ki j edru-
gačna od zemljiško knjižnega vpisa pri osebnih skupnih 
delih,  kjer  ima  sorazmeren  delež  vsakokratni  lastnik 
posameznega dela št. 6.

Nepremičnina se nahaja na desnem bregu Drave, 
na območju starejših stanovanjskih in večstanovanjskih 
objektov. V soseski se nahajajo še preostali objekti, 
značilni  za  strnjeno  mestno  zazidavo:  šole,  trgovina, 
zdravstveni dom, pošta, dom za ostarele. Urejena je 
asfaltirana cesta, pločniki, javna razsvetljava, kanaliza-
cijsko omrežje.

Objekt  je  bil  zgrajen  leta  1987  kot  večstanovanj-
ski  dijaški  dom  etažnosti  K1+K2+P+4.  Stanje  objekta 
je v starosti primernem stanju, prostori  že nekaj  časa 
niso v uporabi in so potrebni prenove (sanitarije, okna, 
tlaki,  stavbno  pohištvo,  skupni  deli  –  fasada).  Temelji 
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so izdelani kot AB pasovni. Nosilna konstrukcija je AB. 
Medetažne konstrukcije so AB plošče. Predelne stene 
so  opečne.  Streha  je  ravna AB  hidroizolirana  plošča. 
Kleparski  izdelki  so  izdelani  iz  pocinkane  pločevine. 
Fasada  je obešena s polmontažnimi minimalno  toplo-
tnoizoliranimi AB paneli. Tlaki so izdelani v keramičnih 
ploščicah,  vinaz  ploščah.  Stene  so  ometane,  kitane, 
opleskane z oljno bravo in slikane. Stropovi so ometani, 
kitani in slikani. Okna so lesena vezana, manjši del oken 
je PCV zastekljen z 2 slojnim TI stekom. Vrata so lese-
na pleskana s plohastimi podboji. Objekt  je priključen 
na vodovodno, kanalizacijsko, električno in toplovodno 
omrežje-daljninsko ogrevanje s kotlovnico na Železniko-
vi 16 (upravnik Staninvest).

V katastru pri stavbi še ni pripeta energetska izka-
znica, vendar je že izdelana, pod št. 2015-57-74-33670 
in velja do 28. 12. 2025. Stavba je potrebna celovite 
obnove glede porabe energije (izolacija ovoja stavbe, 
zamenjava oken in steklenih površin, vgradnja sistemov 
za zmanjšanje porabe energije in sisteme URE in OVE). 
Stavba se skladno z Direktivo 2010/31/EU razvrsti v ka-
tegorijo: druge vrste stavba, ki je porabnik energije.

Nepremičnina,  ki  se  prodaja,  je  vključena  v  Od-
lok o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države 
za organe državne uprave, pravosodne organe,  javne 
zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in 
javne sklade za leto 2015 (Uradni list RS, št. 14/15, v na-
daljevanju: OdRSPDZ15) in je predvidena za prodajo.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kuplje-
no, prosta oseb in stvari.

IV. Predkupna pravica
Na  nepremičninah  ne  obstaja  predkupna  pravica 

etažnih lastnikov po 124. členu Stvarnopravnega zako-
nika – gre za nepremičnino, ki ima več kot 5 posame-
znih delov.

V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo pote-
kala v prostorih Ministrstva za  izobraževanje, znanost 
in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljub ljana, v sejni sobi v 6. 
nadstropju, dne 10. 5. 2016 ob 11. uri.

VI.  Izklicna cena:  za nepremičnino,  ki  je predmet 
ponovljene prodaje, je izklicna cena 493.850,00 EUR. 
Izklicno ceno predstavlja ocenjena tržna vrednost nepre-
mičnine po sodno zapriseženem cenilcu, ocenjevana po 
stanju na dan 26. 11. 2016, v višini 581.000,00 EUR, zni-
žana za 15 %. Najnižji znesek višanja je 1.000,00 EUR. 
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko dolo-
čenega 2 % davka na promet z nepremičninami, ki ga 
plača kupec.

VII. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do vključ-
no petka, 6. 5. 2016 plačati varščino v višini 10 % izklic-
ne cene, torej 49.385,00 EUR na podračun proračuna 
Republike Slovenije EZR 01100-6300109972, sklic 18 
33308-7200994-860112, z navedbo »Plačilo varščine – 
Javna dražba Železnikova 12«. Varščina bo uspelemu 
dražitelju  vračunana  v  kupnino,  drugim dražiteljem,  ki 
ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez 
obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na 
njihov transakcijski račun. Plačilo varščine šteje za dano 
ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepre-
mičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe 
in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli 
razveljaviti.

VIII. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugo-
dnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom 
varščine  sprejme  dražitelj  obveznost  pristopiti  k  javni 
dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj 
samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, 
če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi 
najvišjo ceno.

IX. Način  in rok sklenitve pogodbe: prodajalec bo 
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, 
za ceno, doseženo na javni dražbi. Če dražitelj v roku 
15 dni na poziv prodajalca ne bo podpisal pogodbe, se 
šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za izo-
braževanje, znanost in šport pravico zadržati vplačano 
varščino.

X. Način in rok plačila kupnine: kupnino plača kupec 
najkasneje v 30 dneh po prejemu pogodbe, na v pogod-
bi naveden račun prodajalca oziroma v več obrokih pod 
pogojem zavarovanja, in sicer, pravna oseba z nepre-
klicno bančno garancijo,  izplačljivo na prvi  poziv brez 
ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke 
na nepremičnini. Plačilo kupnine v navedenem roku, je 
bistvena sestavina pravnega posla. Uspešnemu dražite-
lju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana 
v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto.

XI. Izročitev nepremičnine v last in posest: po pla-
čilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se 
bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico 
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v ze-
mljiški knjigi (izdaja ZK dovolila). Stroški so: davek na 
promet nepre mičnin (2 % od pogodbene vrednosti), stro-
ški sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa 
prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stro-
ški priprave  in vložitve ZK predloga, preslikava  listine, 
sodna taksa, i.d.); in jih plača kupec.

Drugi pogoji in pravila:
a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizič-

ne osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slo-
venije  lahko  postanejo  lastniki  nepremičnin.  Potrebno 
je  predložiti  potrdilo  o  državljanstvu  (državljani  RS  in 
državlja ni  držav  članic EU),  potni  list  ali  osebno  izka-
znico (ob predložitvi posredovati fotokopijo obeh strani) 
oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti ne-
premičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe;

b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo 
o  plačanih  davkih  v  izvirniku  ali  overjeni  fotokopiji,  ki 
na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni od dneva 
objave  razpisa. Tuji državljani morajo priložiti potrdilo, 
ki ga izdajo institucije v njihovi državi, enakovredne in-
stitucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske 
državljane, če tega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno 
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih 
mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa;

c. morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fi-
zičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno poobla-
stilo za udeležbo na dotični javni dražbi;

d. dražitelji morajo pred javno dražbo predložiti do-
kazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto 
od dneve objave razpisa: 1. da ponudnik ni v postopku 
prisilne poravna ve, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik 
pravna oseba ali s.p.; ali 2. da ponudnik ni v postopku 
osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba;

e. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo 
o plačani 10 % varščini od izklicne cene za nepremični-
no, za katero dražijo, s priloženo celotno številko računa 
dražitelja in navedbo banke pri kateri je račun odprt, za 
primer vračila varščine;

f.  dražitelji,  ki  ne bodo dokazali  izpolnjevanja po-
gojev iz alinej a. do e., bodo po sklepu komisije, ki 
bo vodila dražbo,  izločeni  iz postopka. Sklep se vpiše 
v zapisnik;

g. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše 
izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem 
nepremičnine ter da se strinja s pogoji razpisa;

h. dražitelj pred nastopom na javni dražbi predloži 
parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe z izpol-
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njenimi podatki o davčni številki oziroma ID številki za 
DDV, EMŠO oziroma matični številki;

i. vzorec prodajne pogodbe in izjava iz g. in h. sta 
dražiteljem na voljo na spletni strani MIZŠ http://www.
mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/ravnanje_s_
stvarnim_premozenjem/.

j. nepremičnina se na javni dražbi prodaja izključno 
kot celota, po sistemu videno – kupljeno, zato morebi-
tne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo 
upoštevane;

k. vse  listine (razen dokazila o plačilu varščine  in 
fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v iz-
virniku ali pa overjeno kopijo listine;

l.  Izbira  najugodnejšega  dražitelja:  javna  dražba 
se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim 
premoženjem  države  in  samoupravnih  lokalnih  sku-
pnosti.  Dražbo  izvede  pristojna  komisija  za  izvedbo 
javne dražbe, ki jo je imenoval predstojnik upravljavca 
in ki opravi  izbor najugodnejšega dražitelja.  Izbran je 
tisti  dražitelj,  ki  ponudi  najvišjo  ceno. Če  sta  dva  ali 
več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina 
ni prodana, dokler eden ne zviša cene. Izklicna cena 
oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če je 
dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi 
za izklicno ceno. Javna dražba za prodajo nepremičnin 
je končana, ko voditelj dražbe  trikrat ponovi  isto naj-
višjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je 
mogoče podati, le dokler ni končan zapisnik o poteku 
javne  dražbe,  katerega  kopijo  prejme  vsak  dražitelj. 
Iz brani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči še 
telefonsko številko.

m.  Vlada  RS  ali  pooblaščena  oseba  s  soglas-
jem predstojnika lahko postopek prekine ali ustavi do 
sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez od-
škodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem po-
vrne vplačana varščina brez obresti.

XII.  Dodatne  informacije  v  zvezi  s  pogoji  prijave 
dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, zna-
nost in šport, kontaktna oseba Smilja Jarni, elektronski 
naslov: Smilja.Jarni@gov.si, tel. 01/478-46-25; dodatne 
informacije v zvezi s stanjem objekta in vpogledom 
v obstoječo dokumentacijo dobijo interesenti pri Janiju 
Topolovcu, elektronski naslov: Janez.Topolovec@gov.si, 
tel. 01/478-4731, gsm: 041/728-081.

Dodatne informacije v zvezi s predhodnim ogle-
dom  nepremičnine  se  obrnite.  Srečko  Vidovič,  vod-
ja MIC, e-naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si, 
tel. 02/229-57-71.

Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije

Št. 160009/2016/2 Ob-1958/16

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP  in 15/03 – ZOPA)  in 
4.  člena  Pravilnika  o  načinu  in  postopku  sofinancira-
nja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, 
št. 95/99, 11/06), Letnega programa športa v Republiki 
Sloveniji za leto 2016, podpisane pogodbe o začasnem 
sofinanciranju  dejavnosti  ZŠRS  Planica  v  letu  2016, 
št. 3330-16-064001 z dne 18. 12. 2015, objavlja Zavod 
za šport RS Planica

javni razpis
za sofinanciranje področne koordinacije  

interesnih programov športa otrok in mladine  
v šolskem letu 2016/2017

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Zavod 
za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana.

2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področ-
ne koordinacije interesnih programov športa otrok in 
mladine v šolskem letu 2016/2017 (sofinancira se po-
dročno koordinacijo  tistih programov, ki bodo  izpeljani 
v obdobju od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017),  in sicer sofi-
nanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih 
programov športa otrok in mladine: gibalni/športni pro-
gram Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni 
program Krpan, program Naučimo se plavati, program 
Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program 
Hura, prosti čas.

3. Na razpis se lahko prijavijo: tisti, ki so kot izvajalci 
letnega programa športa navedeni  v 8.  členu Zakona 
o športu.

4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji in merila za izbor prijaviteljev
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral področno 

koordinacijo interesnih programov športa otrok in mla-
dine v šolskem letu 2016/2017 v 16 področnih centrih 
(PC), ki so sestavljeni iz občin tistega področja, in sicer:

1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, 
Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bo-
hinj, Jesenice, Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Go-
renja vas - Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).

2.  PC  Goriška  (Nova  Gorica,  Brda,  Kanal  ob 
Soči, Miren - Kostanjevica, Šempeter - Vrtojba, Renče 
- Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava, 
Idrija, Cerkno).

3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šen-
trupert,  Straža,  Škocjan,  Šmarješke  Toplice,  Trebnje, 
Mokronog - Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenj-
ske Toplice, Mirna, Mirna Peč, Žužemberk).

4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok, Kočevje, 
Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, 
Brezovica, Log - Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče, 
Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Sodražica).

5. PC Koroška (Ravne na Koroškem, Prevalje, 
Črna na Koroškem, Mežica, Muta, Podvelka, Ribnica na 
Pohorju, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj 
Gradec, Mislinja).

6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, 
Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica, Bloke, Vrhnika, 
Borovnica).

7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Diva-
ča, Hrpelje - Kozina, Komen, Ankaran).

8. PC Ljub ljana (Ljub ljana - mesto, Dol pri Ljub-
ljani).

9.  PC  Domžale  (Medvode,  Vodice,  Domžale, 
Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin, Komenda).

10. PC Maribor (Maribor, Duplek, Rače - Fram, 
Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sve-
ta Trojica v Slovenskih Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, 
Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče - Sliv-
nica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc na Pohorju, 
Selnica ob Dravi).

11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska vas, 
Dornava, Gorišnica,  Juršinci,  Kidričevo, Majšperk,  Vi-
dem,  Zavrč,  Ormož,  Sveti  Tomaž,  Središče  ob  Dra-
vi, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Sveti Andraž 
v Slovenskih Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Haj-
dina, Oplotnica, Podlehnik).

12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Can-
kova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, 
Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Čren-
šovci, Kobilje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Rad-
gona, Apače, Radenci,  Sveti  Jurij  ob Ščavnici,  Velika 
Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci, Razkrižje, Veržej).

13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško, Slo-
venske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Žalec, Šmarje 
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pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Roga-
tec, Bistrica ob Sotli, Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, 
Prebold, Tabor, Vransko).

14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob Paki, Mo-
zirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Na-
zarje, Solčava, Šoštanj).

15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik, Zagor-
je ob Savi, Šmartno pri Litiji).

16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob Krki, 
Sevnica, Brežice, Radeče).

Zavod za šport RS Planica bo pri vsakem področ-
nem centru sofinanciral:

1) enega vodjo področnega centra,
2) enega koordinatorja za interesne programe Mali 

sonček, Zlati sonček in Krpan,

3) enega koordinatorja za interesni program Nau-
čimo se plavati,

4) enega koordinatorja za interesni program Šol-
ska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole in 
srednje šole (koordinatorja za srednje šole se ne sofi-
nancira na PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC 
Notranjska, PC Posavje)

5) enega koordinatorja za interesni program Hura, 
prosti čas.

Vloga mora zajemati koordinacijo vseh interesnih 
programov športa otrok in mladine, iz druge točke raz-
pisa.

Za posamezni področni center bodo sofinancirani 
vodje oziroma tisti koordinatorji, ki bodo dosegli najvišje 
število točk na podlagi naslednjih meril:

Merila za izbor vodje področnega centra

Merilo Opis merila Kriterij Točke

1 Izkušenost izvajalca na področju izvajanja programov 
športa otrok in mladine oziroma podobnih programov 
(razpisni obrazec 8)

Izvajanje koordinacije ŠOM 2015/16* 10

ostali programi 10

2 Kakovost ponudbe (razpisni obrazci 1) Opredeljene naloge in cilji 20

Finančni načrt 10

3 Soglasje h koordinaciji področnega centra s strani lokal-
nih skupnosti (razpisni obrazec 7)

20

* Izvajalec že vodi PC ali koordinira interesne programe športa otrok in mladine v šolskem letu 2015/2016 na podlagi 
pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.

Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu

Merilo Opis merila Kriterij Toč-
ke

1
Izkušenost izvajalca na področju izvajanja programov 
športa otrok in mladine oziroma podobnih programov 
(razpisni obrazec 8)

Izvajanje koordinacije ŠOM 2015/16* 10

ostali programi 10

2 Kakovost ponudbe (razpisni obrazci 2–6) Opredeljene naloge in cilji 20

Finančni načrt 10

* Izvajalec že vodi PC ali koordinira interesne programe športa otrok in mladine v šolskem letu 2015/2016 na podlagi 
pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.

Ista oseba  je  lahko koordinator pri  več  interesnih 
programih oziroma vodja  in koordinator pri več  intere-
snih programih, pri čemer mora biti  iz prijave na  javni 
razpis to natančno razvidno.

Vodje področnih  centrov  in  koordinatorji  posame-
znih interesnih programov morajo imeti visokošolsko 
izobrazbo in/ali ustrezno strokovno izobrazbo oziroma 
usposobljenost na področju športa.

Kolikor se za koordinacijo področnega centra prijavi 
le eden prijavitelj, je njegova vloga popolna in izpolnjuje 
vse pogoje razpisa, vloge ni potrebno vrednotiti.

Kolikor sta za isti PC dve vlogi vrednoteni z enakim 
številom  točk,  razpisna  komisija  izbere  tisto  vlogo,  ki 
ima, na podlagi priloženih soglasji s strani lokalnih sku-
pnosti, večje število matičnih OŠ.

4. 2. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva se razdelijo na osnovi velikosti področne-

ga centra pri čemer se upošteva število vrtcev, osnovnih 
šol, osnovnih šol s prilagojenim programom in srednjih 
šol v posameznem področnem centru. Področni centri 
so razdeljeni v tri skupine.
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Sredstva v skupni višini 56.930,00 EUR, ki jih prejmejo področni centri, se razdelijo na naslednji način:

Področni centri
Znesek (EUR) * izplačljiv ob predložitvi 
letnih delovnih načrtov PC za vsak 

program posebej

Znesek (EUR) * 
izplačljiv po oddaji 
zaključnega poročila

Skupaj znesek na 
posamezni PC

1 Ljub ljana, Maribor, Celje, 
Pomurje, Gorenjska, 
Dolenjska

1.150,00 2.680,00 3.830,00

2 Goriška, Podravje, 
Obala, Posavje, 
Notranjska

1.050,00 2.460,00 3.510,00

3 Grosuplje, Domžale, 
Koroška, Velenje, 
Zasavje

990,00 2.290,00 3.280,00

* Znesek za posamezni področni center

5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa 
je: 56.930,00 EUR.

6. Sredstva bodo porabljena v skladu s terminskim 
planom iz četrte točke razpisa »merila za dodelitev sred-
stev«.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: 
vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Za-
vod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljub ljana, 
do najkasneje 13. 5. 2016. Šteje se, da je vloga prispela 
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za 
oddajo vlog oddana na pošti ali do 12. ure oddana na 
Zavod za šport RS Planica, 1000 Ljub ljana. Vloga mora 
biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora 
biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – 
koordinacija PC 2016/17«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti do-
stavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami 
v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, 
ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del 
razpisne  dokumentacije,  bodo  izločene  iz  nadaljnjega 
postopka.

8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, pod-
pisane  in  ožigosane  razpisne  obrazce  za  prijavo  na 
razpis.

9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo 
začela odpirati vloge 16. 5. 2016. Odpiranje vlog ne bo 
javno.

Na  odpiranju  vlog  člani  strokovne  komisije  ugo-
tavljajo popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je 
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni 
od prejema poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni 
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom 
zavržejo.

10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: 
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni 
v roku 30 dni od dneva za oddajo vlog.

Izbranim  prijaviteljem  naročnik  posreduje  sklepe 
o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavi-
telj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove 
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.

Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila 
iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravi-
čeno niso bila dodeljena, lahko v roku 8 dni od prejema 
sklepa vložijo pritožbo. Pritožba mora natančno opre-
deliti razloge, zaradi katerih je vložena. O pritožbi zoper 
sklep odloča stvarno pristojen organ. Vložena pritožba 
ne zadrži izvršitve sklepa o izboru.

11.  Kraj,  čas  in  oseba  pri  kateri  lahko  zaintere-
sirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna do-
kumentacija  je  na  voljo  na  spletnem  naslovu:  www.
sportmladih.net. Dodatne informacije lahko prijavitelji 

dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Boštjan Vintar 
(tel. 01/434-23-91, 051/648-051, e-pošta: bostjan.vin-
tar@sport.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpolnje-
ne, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja) 
in  ožigosane  razpisne  obrazce  za  prijavo  na  razpis. 
Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali 
dostavijo v skladu s 7. točko razpisa.

Zavod za šport RS Planica

 Ob-1961/16

Na  podlagi  Pravil  delovanja  Garancijske  sheme 
za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske 
sheme za Dolenjsko, z dne 29. 3. 2016, Uredbe komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o upora-
bi  členov  107  in  108  Pogodbe  o  delovanju  Evropske 
unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije 
L  352/1)  in  priglašene  sheme  de  minimis  pomoči  pri 
Ministrstvu  za  finance, Sektor  za državne pomoči  (št. 
Priglasitve M001-1227319-2016) z dne 12. 4. 2016, 
objavlja Razvojni center Novo mesto, d.o.o. (v nada-
ljevanju: RC NM) v sodelovanju z občinami MO Novo 
mesto,  Črnomelj,  Dolenjske  Toplice,  Kočevje,  Kostel, 
Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Tre-
belno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, 
Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk, Zavodom RS 
za zaposlovanje  in bankami NLB d.d., Deželna banka 
Slovenije d.d., Sberbank d.d., Delavska hranilnica d.d. 
in Hranilnica LON d.d.

razpis
garancij in posojil iz Garancijske sheme  

za Dolenjsko (GSD) za leto 2016
1. Predmet razpisa:
Predmet  razpisa  so  ugodna  dolgoročna  bančna 

posojila in garancije za ta posojila iz sredstev GSD za 
razvoj mikro in malih podjetij (v nadaljevanju: program 
GSD), ki jih razpisuje RC NM v sodelovanju z občinami 
MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, 
Kostel, Loški potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokro-
nog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, 
Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk, Zavo-
dom RS za zaposlovanje in bankami NLB d.d., Deželna 
banka Slovenije d.d., Sberbank d.d., Delavska hranilnica 
d.d. in Hranilnica LON d.d.

Namen produkta je spodbujanje podjetij za izved-
bo  investicij, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje 
na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejav-
nosti, pa tudi izboljšanje financiranja obratnih sredstev 
in nove zaposlitve v težjih gospodarskih razmerah. Ga-
rancija GSD predstavlja povečano možnost pridobitve 
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posojila za tista podjetja1, ki nimajo zadostnih jamstev 
za  zavarovanje  bančnega  posojila  ali  za  podjetja,  ki 
želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ci-
klus. Ugodnost posojila je izražena v nižji obrestni meri, 
ročnosti posojila in možnosti koriščenja moratorija pri 
vračilu posojila.

V okvir podjetja po tem razpisu sodijo upravičenci, 
ki nimajo več kot 50 zaposlenih, pa tudi samozaposleni 
(nosilec dejavnosti pri s.p., če je to njegova edina pod-
laga za zavarovanje)2.

1 Z izrazom podjetje so v nadaljevanju mišljene gospo-
darske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične 
osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, zasebni zavodi, 
zadruge, socialna podjetja in društva.

2. Višina garancijsko-posojilnega potenciala GSD:
RC NM v letu 2016 razpisuje:
– dolgoročna posojila v predvidenem skupnem zne-

sku 4.514.700,00 EUR
– garancije za ta posojila v predvidenem skupnem 

znesku 2.257.350,00 EUR
namenjena za pospeševanje razvoja mikro in malih 

podjetij, s sedežem v občinah:

 Občina Program GSD-2016
Posojilni 
potencial 

v EUR
Garancije 

v EUR
1 MO Novo mesto 2.025.200 1.012.600
2 Občina Črnomelj 329.700 164.850
3 Občina Dolenjske 

Toplice 55.900 27.950
4 Občina Kočevje 260.500 130.250
5 Občina Kostel 14.700 7.350
6 Občina Loški Potok 34.000 17.000
7 Občina Metlika 56.500 28.250
8 Občina Mirna  43.900 21.950
9 Občina Mirna Peč 163.500 81.750
10 Občina Mokronog - 

Trebelno 54.900 27.450
11 Občina Semič 191.400 95.700
12 Občina Straža 70.100 35.050
13 Občina Šentjernej 322.200 161.100
14 Občina Šentrupert 70.300 35.150
15 Občina Škocjan 299.700 149.850
16 Občina Šmarješke 

Toplice 213.900 106.950
17 Občina Trebnje 112.000 56.000
18 Občina Žužemberk 196.300 98.150
 Skupaj 4.514.700 2.257.350

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v pri-
meru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo v razpisu.

Garancije oziroma soglasja za posojila se dodelijo 
praviloma iz sredstev občine, v kateri ima prosilec svoj 
sedež. Izjemoma se pri »liniji GSD-investicije« (glej tč. 
3.3.1) lahko garancija oziroma soglasje za posojilo odo-
bri  tudi  iz sredstev druge občine v  regiji JV Slovenija, 
kolikor bo investicija izvedena v tej občini.

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

ki  se  kot  pravna ali  fizična oseba,  ukvarjajo  z  gospo-
darsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske 
družbe, samostojni podjetniki posamezniki, fizične ose-
be, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji, 
zadruge, zavodi in društva in ki imajo sedež dejavnosti 
(podrobneje definirano v zadnjem odstavku prejšnjega 
člena tega razpisa) na območju občin, navedenih v ta-
beli 2. člena tega razpisa (v nadaljevanju upravičenci). 2 Število zaposlenih se preverja z izjavo o zaposlenih 

na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje 
vloge na RC. V primeru s.p. se kot zaposlena oseba po tem 
razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavaro-
vana za polni delovni čas (iz Obrazca M1 mora biti razviden 
polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). Smiselno se 
upošteva tudi 66. člen Zakona o delovnih razmerjih.

Za  opredelitev  podjetja  po  tem  razpisu  se  upo-
števajo  določila  iz  Priloge  1  Uredbe  Komisije  (ES) 
št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.

Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 
Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, ki govori o tem, da 
se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana 
podjetja, podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo 
na  podlagi  računovodskih  izkazov  in  drugih  podatkov 
podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov 
podjetja,  v  katerega  je  podjetje  vključeno  za  namene 
konsolidacije,  če  ti  obstajajo.  Podatkom  se  prištejejo 
podatki za vsako partnersko podjetje.

Do sredstev po  tem  razpisu ni upravičeno podje-
tje, ki:

– posluje v sektorjih:
– ribištva in akvakulture,
– premogovništva,
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz 

seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti,

– predelave  in  trženja  kmetijskih  pro izvodov  iz 
seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

– če 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,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce in

– se ukvarja z izvozom oziroma z izvozom pove-
zane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je 
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, 
z  ustanovitvijo  in  delovanjem  distribucijske  mreže  ali 
drugimi  tekočimi  izdatki,  povezanimi  z  izvozno  dejav-
nostjo,

– bi pridobilo pomoč, ki daje prednost uporabi do-
mačih pro izvodov pred uvoženimi,

– ima  neporavnane  davčne  obveznosti  do  Repu-
blike Slovenije,

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

– je  v  postopku  prisilne  poravnave,  stečaja  ali  li-
kvidacije,  po predpisih,  ki  urejajo  finančno poslovanje 
podjetij,

– ima neporavnane obveznosti do RC NM,
– ne  izpolnjuje  ostalih  pogojev,  določenih  v  tem 

razpisu.
3.2 De minimis
Dodelitev in obseg sredstev, ki jih prejme posame-

zen upravičenec, predstavlja dodelitev sredstev pomoči 
po pravilu de minimis. Za ta namen se upošteva Ured-
ba komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije  po pomoči  de minimis  (Uradni  list EU 
L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno zdru-
ževanje pomoči  za posamezen projekt,  ki bi presegel 
zgornjo mejo pomoči.
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Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, do-
deljen »enotnemu podjetju«3,  ne  sme preseči  zgornje 
meje 200.000,00 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 100.000,00 EUR).

Upravičenci, katerih vloge bodo v postopku ocenje-
vanja ocenjene pozitivno, morajo:

– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom 
v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let 
od  datuma  prenehanja  garancije,  za  potrebe  bodočih 
preverjanj,

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

3.3 Posojilni in garancijski pogoji
Za upravičene stroške se upoštevajo neto vredno-

sti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci 
za DDV.

Posojilo lahko krije do največ 80 % vrednosti upra-
vičenih stroškov projekta. Za razliko mora upravičenec 
zagotoviti lastna sredstva.

Upravičenec po tem razpisu lahko kandidira za:
– garancije  iz  sredstev  GSD  za  ugodna  posojila 

bank:
– za financiranje investicij (materialne in nemate-

rialne investicije in do 20 % obratnih sredstev, povezanih 
s predmetno investicijo) – linija GSD-investicije);

– za financiranje samo obratnih sredstev, ne nuj-
no povezanih z investicijo, pod pogojem, da je iz vloge 
oziroma iz poslovnega načrta razvidno, da ta sredstva 
potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti – linija 
GSD-obratna sredstva) in

– za nove zaposlitve oziroma samozaposlitve (li-
nija GSD-zaposlovanje) in

– ugodna posojila bank iz prejšnjih alinej brez ga-
rancij RC NM iz sredstev GSD.

Garancijsko-posojilna linija je odprta za:

3 »Enotno podjetje« je opredeljeno v Pravilih delovanja GSD, ki so dostopna na spletni strani RC NM.

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

Prejemnik  pomoči mora  pred  dodelitvijo  sredstev 
dati izjavo:

– o  že  prejetih  de  minimis  pomočeh,  vključno 
z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku 
je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis 
pomoč,

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

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

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

Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sred-
stev)  v  primeru  ugodnega  kredita  bo  izračunana  na 
podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi 
pomoči.

Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sred-
stev) v primeru danih garancij bo izračunana na podlagi 
premij varnega pristana iz obvestila Komisije.

RC NM bo pisno obvestil upravičenca, da je pomoč 
dodeljena po pravilu de minimis.

3.3.1. Dolgoročna posojila za investicije pod naslednjimi pogoji (linija GSD-investicije)

Zap. 
št.

Postavka Pogoji

I. Posojilo
a) Namen spodbujanje podjetij v širitev dejavnosti, raziskave in inovacije, konkurenčno 

uveljavljanje na trgu ter razvoj novih produktov 
b) Upravičeni stroški stroški materialnih in nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so v kombinaciji 

z investicijo in lahko znašajo največ do 20 % predračunske vrednosti investicije; 
maksimalni znesek posojila, namenjenega financiranju obratnih sredstev, je 
20.000 EUR; upravičeni stroški za nakup zemljišč po tem razpisu so lahko maksimalno 
do 10 % predračunske vrednosti investicije 

c) Potrebni lastni viri najmanj 20 % od vrednosti investicije
d) Maksimalna višina 

posojila
100.000,00 EUR pri upravičencih, starejših od 24 mesecev,
50.000,00 EUR pri upravičencih, mlajših do 24 mesecev 

e) Obrestna mera Za posojila z garancijo Za posojila brez garancije
euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna banka 
Slovenije d.d.

euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna 
banka Slovenije d.d.

euribor 6 mesečni + 1,40 % Hranilnica 
LON d.d.

euribor 6 mesečni + 2,20 % Hranilnica 
LON d.d.

euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d. euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d.
euribor 3 mesečni + 1,55 % Sberbank d.d. euribor 3 mesečni + 2,20 % Sberbank d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska 
hranilnica d.d.

euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska 
hranilnica d.d.

f) Stroški posojila pri 
banki

v skladu s tarifo banke oziroma po vnaprejšnjem dogovoru z bankami

g) Stroški obdelave 
vloge pri RC NM

0 EUR za upravičence, ki zaprosijo za garancijo po tem razpisu in 25,00 EUR + DDV 
za upravičence, ki zaprosijo samo za soglasje za ugodno posojilo bank po tem razpisu 
brez garancije RC NM
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h) Odplačilna doba 
posojila

od 1 do 7 let za financiranje, možen je moratorij do 1 leta, če ga odobri banka; 
moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila

i) Način črpanja v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja posojila je 
6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe

j) Zavarovanje 
posojila

po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RC NM in banko

II. Garancija RC NM
a) Višina garancije – za upravičence, starejše od 24 mesecev: v višini do 60 % glavnice posojila brez 

obresti
– za upravičence, mlajše do 24 mesecev: v višini do 70 % glavnice posojila brez 
obresti

– za inkubirana podjetja4: v višini do 80 % glavnice posojila brez obresti
b) Zavarovanje 

garancije
RC NM garancijo zavaruje z: 2 (dvema) menicama upravičenca in overjenim 
nerazdelnim poroštvom lastnikov oziroma drugim, za RC NM sprejemljivim 
zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) drugo, za RC NM sprejemljivo 
zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca). V primeru samostojnega podjetnika 
mora podjetnik pridobiti poroštvo druge osebe ali drugo, za RC NM sprejemljivo 
zavarovanje.

c) Strošek garancije 1 % od višine garancije

4 Inkubirano podjetje po tem razpisu je član in je fizično prisoten v subjektih inovativnega okolja na območju regije JV 
Slovenije

3.3.2 Dolgoročna posojila za obratna sredstva pod naslednjimi pogoji (linija GSD-obratna sredstva)

Zap. 
št.

Postavka Pogoji

I. Posojilo
a) Namen zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj, širitev dejavnosti, raziskavo trga 
b) Upravičeni stroški obratna sredstva, ne nujno povezana z investicijo. Stroški so upravičeni od dneva 

oddaje vloge na banki ali RC NM.
c) Maksimalna višina 

posojila
do 20.000,00 EUR

d) Obrestna mera Za posojila z garancijo Za posojila brez garancije
euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna banka 
Slovenije d.d.

euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna 
banka Slovenije d.d.

euribor 6 mesečni + 1,40 % Hranilnica 
LON d.d.

euribor 6 mesečni + 2,20 % Hranilnica 
LON d.d.

euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d. euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d.
euribor 3 mesečni + 1,55 % Sberbank d.d. euribor 3 mesečni + 2,20 % Sberbank d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska 
hranilnica d.d.

euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska 
hranilnica d.d.

e) Stroški posojila pri 
banki

v skladu s tarifo banke oziroma po vnaprejšnjem dogovoru z bankami

f) Stroški obdelave 
vloge pri RC NM

0 EUR za upravičence, ki zaprosijo za garancijo po tem razpisu in 25,00 EUR + DDV 
za upravičence, ki zaprosijo samo za soglasje za ugodno posojilo bank po tem razpisu 
brez garancije RC NM

g) Odplačilna doba 
posojila

od 1 do 3 let za financiranje, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri banka; 
moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila

h) Način črpanja v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja posojila je 
6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe

i) Zavarovanje 
posojila

po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RC NM in banko

II. Garancija RC NM
a) Višina garancije – za upravičence, starejše od 24 mesecev: v višini 50 % glavnice posojila brez obresti

– za upravičence, mlajše do 24 mesecev: v višini do 60 % glavnice posojila brez 
obresti
– za inkubirana podjetja: v višini do 70 % glavnice posojila brez obresti

b) Zavarovanje 
garancije

RC NM garancijo zavaruje z: 2 (dvema) menicama upravičenca in overjenim 
nerazdelnim poroštvom lastnikov oziroma drugim, za RC NM sprejemljivim 
zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) drugo, za RC NM sprejemljivo 
zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca). V primeru samostojnega podjetnika 
mora podjetnik pridobiti poroštvo druge osebe ali drugo, za RC NM sprejemljivo 
zavarovanje.

c) Strošek garancije 1 % od višine garancije
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3.3.3 Dolgoročna posojila za zaposlovanje pod naslednjimi pogoji (linija GSD-zaposlovanje)

Zap. 
št.

Postavka Pogoji

I. Posojilo
a) Namen spodbujanje delodajalcev za ustvarjanje novih delovnih mest in samozaposlitev 

podjetnikov začetnikov
b) Upravičeni stroški realizirane samozaposlitve podjetnikov začetnikov od 1. 1. 2015 in realizirana nova 

delovna mesta pri delodajalcih od 1. 1. 2016 dalje do oddaje vloge na RC NM
c) Maksimalna višina 

posojila
5.000,00 EUR za vsako delovno mesto in realizirano samozaposlitev, ki ustreza 
razpisnim pogojem

d) Obrestna mera Za posojila z garancijo Za posojila brez garancije
euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna banka 
Slovenije d.d.

euribor 6 mesečni + 1,20 % Deželna 
banka Slovenije d.d.

euribor 6 mesečni + 1,40 % Hranilnica 
LON d.d.

euribor 6 mesečni + 2,20 % Hranilnica 
LON d.d.

euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d. euribor 6 mesečni + 1,55 % NLB d.d.
euribor 3 mesečni + 1,55 % Sberbank d.d. euribor 3 mesečni + 2,20 % Sberbank d.d.
euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska 
hranilnica d.d.

euribor 6 mesečni + 1,55 % Delavska 
hranilnica d.d.

e) Stroški posojila pri 
banki

v skladu s tarifo banke oziroma po vnaprejšnjem dogovoru z bankami

f) Stroški obdelave 
vloge pri RC NM

0 EUR za upravičence, ki zaprosijo za garancijo po tem razpisu in 25,00 EUR + DDV 
za upravičence, ki zaprosijo samo za soglasje za ugodno posojilo bank po tem razpisu 
brez garancije RC NM

g) Odplačilna doba 
posojila

od 1 do 3 let za financiranje, možen je moratorij do 6 mesecev, če ga odobri banka; 
moratorij se šteje v odplačilno dobo posojila

h) Način črpanja v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo, skrajni rok črpanja posojila je 
6 mesecev od datuma podpisa posojilne pogodbe

i) Zavarovanje 
posojila

po pogojih banke in v skladu s pogodbo, sklenjeno med RC NM in banko

II. Garancija RC NM
a) Višina garancije – za upravičence, starejše od 24 mesecev: v višini do 60 % glavnice posojila brez 

obresti
– za upravičence, mlajše do 24 mesecev: v višini do 70 % glavnice posojila brez 
obresti
– za inkubirana podjetja: v višini do 80 % glavnice posojila brez obresti

b) Zavarovanje 
garancije

RC NM garancijo zavaruje z: 2 (dvema) menicama upravičenca in overjenim 
nerazdelnim poroštvom lastnikov oziroma drugim, za RC NM sprejemljivim 
zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca) drugo, za RC NM sprejemljivo 
zavarovanjem (odvisno od bonitete upravičenca). V primeru samostojnega podjetnika 
mora podjetnik pridobiti poroštvo druge osebe ali drugo, za RC NM sprejemljivo 
zavarovanje.

c) Strošek garancije 1 % od višine garancije

3.4 Pogoji za črpanje
Upravičenec lahko črpa posojilo po tem razpisu le 

namensko, in sicer:
– linija  GSD-investicije:  za  dovoljene  upraviče-

ne  stroške  iz  4.  točke  tega  razpisa,  znotraj  obdo-
bja  upravičenih  stroškov  za  poravnavo  obveznosti 
za investicijo, izjemoma tudi za poplačilo že plačanih 
obveznosti podjetja pri nedokončanih investicijah ob 
soglasju RC NM;

– linija GSD-obratna sredstva: za dovoljene upra-
vičene  stroške  iz  tretje  alineje  4.  točke  tega  razpisa, 
znotraj obdobja upravičenih stroškov za poravnavo ob-
veznosti za obratna sredstva; refundacija stroškov za 
obratna sredstva ni dovoljena;

– linija GSD-zaposlovanje: za realizirana nova de-
lovna mesta in samozaposlitve.

Garancije ni mogoče dobiti za tista bančna posojila, 
ki nadomeščajo obstoječa posojila ali leasing pogodbe 
upravičenca, ki je predlagatelj vloge.

4. Upravičeni stroški
Garancija se odobri za dolgoročno namensko po-

sojilo. Posojilo se lahko porabi za:
– materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa 

strojev in opreme, nakupa zemljišč v povezavi z investicijo 
do največ 10 % predračunske vrednosti investicije, stroške 
komunalnega  in  infrastrukturnega  opremljanja  zemljišč 
v  povezavi  z  investicijo  do  največ  10 %  predračunske 
vrednosti investicije, stroški gradnje in nakupa objekta,

– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo pre-
nos tehnologije v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, 
znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,

– obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziro-
ma denar za financiranje storitev in projektov, promocije, 
plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja).

Med upravičene stroške po pravilu de minimis ne 
spada:

– nakup cestno prevoznih sredstev v podjetjih, ki 
opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
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– poplačilo  obstoječih  obveznosti  upravičencev 
do bank in drugih finančnih institucij,

– odkup  delnic  ali  poslovnih  deležev  gospodar-
skih družb,

– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami 

po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
– davek na dodano vrednost (v nadaljevanju 

DDV), razen v primeru, ko prejemnik pomoči po pra-
vilu de minimis nima pravice do odbitka vstopnega 
DDV.

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe po-
slovnih procesov, ki jih opravlja na območju regije JV 
Slovenije.

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

Državna pomoč po pravilu de minimis se odobri 
za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2016 
do 31. 3. 2017. Za datum nastanka se šteje nastanek 
dolžniško upniškega razmerja.

Prednost pri dodelitvi garancij bodo imeli upra-
vičenci:

– ki imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje novih teh-

nologij, inovacije), tržno in ekološko naravnani,
– ki povečujejo število novih delovnih mest,
– ki sodijo v mlada podjetja po tem razpisu,
– ki so »inkubirana« podjetja po tem razpisu v re-

giji JV Slovenija,
– ki jih vodi oseba ženskega spola,
– ki se ukvarjajo z dejavnostjo, ki:
– pomeni strateško prednost za regijo JV Slo-

venija in
– pomeni strateško prednost tudi za lokalno 

skupnost.
Prednost pri dodelitvi garancije RC NM bodo imeli 

tudi upravičenci z boljšo boniteto poslovanja.
Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Pri-

logi razpisne dokumentacije.
5. Vsebina vloge
Vsebina vloge za dodelitev posojila in odobritev 

garancije je razvidna iz Obrazca 1 – Vloga, ki ga lahko 
upravičenci dobijo na naslednjih mestih:

– v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljub-
ljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba 
je Miljana Balaban, tel. 07/33-72-987,

– v  Razvojnem  centru  Kočevje  Ribnica  d.o.o., 
Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, tel. 01/89-50-610,

– na spletnih straneh, www.rc-nm.si, pod rubriko 
razpisi.

Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo 
(vključno  s  pozitivnim  bančnim  sklepom  o  odobritvi 
posojila, z navedbo vseh pogojev), se oddajo na zgo-
raj navedenih mestih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne 
bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo zavrnjene. 
Obravnavale se bodo le vloge, oddane na izvirnih 
obrazcih.

6. Rok za oddajo vlog: razpis je odprt do 31. 3. 
2017. Upravičenci  lahko oddajo vloge od dneva ob-
jave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v teko-
čem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do kon-
ca  tekočega meseca.  Popolne  vloge  bo  obravnaval 
Garancijski  odbor  GSD  praviloma  enkrat  mesečno. 
RC  NM  bo  upravičence  pisno  obvestil  z  odločitvijo 
pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve 
na Garancijskem odboru.

7. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom, 

dobijo upravičenci na mestih, naštetih v 5. točki tega 
razpisa.

Garancijska shema za Dolenjsko – Razvojni cen-
ter Novo mesto, d.o.o.

I. Seznam obveznih prilog
1. Obrazec  1  – Vloga  za  finančne  spodbude  iz 

sredstev GSD za leto 2016 (za vse upravičence)
2. Obrazec 2 – Podatki o poslovanju upravičenca 

(za vse upravičence, razen za mlada podjetja5 po tem 
razpisu in tista inkubirana podjetja po tem razpisu, ki 
so mlajša od 24 mesecev)

5 Mlada  podjetja  po  tem  razpisu  so  upravičenci,  ki 
niso  registrirani  več  kot 24 mesecev od dneva vložitve 
vloge na RC NM.

3. Obrazec 3 – Predstavitev investicije (če linija 
GSD-investicija)

4. Obrazec 4 – Poslovni načrt za mlado podjetje
5.  Obrazec  5a  –  Popis  premoženja  osebnega 

poroka (toliko, kot bo porokov)
6. Obrazec 5b – Popis premoženja poroka – prav-

ne osebe
7. Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih
8. Računovodski izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe, s.p., zadruge, zavode 

in društva: izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za 
leto 2015 (Ajpes),

– za fizične osebe odločbo FURS oziroma davč-
no/dohodninsko napoved za leti 2014 in 2015,

– ocena med letom doseženih poslovnih rezulta-
tov – medletni izkazi poslovanja za leto 2016

– za »mlada podjetja«, ki še nimajo izkazov po-
slovanja,  vloženih  na  Ajpes,  otvoritveno  bilanco  in 
medletne izkaze poslovanja

9. Akt o ustanovitvi upravičenca:
– za društva, zavode in zadruge statut oziroma 

drug  ustanovni  akt  s  popisom  članov,  veljavnim  na 
dan predložitve vloge

– za upravičence, ki opravljajo obrtno dejavnost, 
kopijo obrtnega dovoljenja.

10. Dokazila glede namena porabe posojila:
– pri gradnji in adaptaciji poslovnih prostorov: 

gradbeno dovoljenje, drugo ustrezno upravno dovo-
ljenje oziroma potrdilo o priglasitvi del s predračuni;

– pri nakupu opreme: račun ali predračun;
– pri nakupu poslovnih prostorov: kupoprodajno 

pogodbo oziroma predpogodbo o sklenitvi kupopro-
dajne pogodbe;

– pri  financiranju  obratnih  sredstev:  predračuni 
oziroma računi, plačilne liste, obračun akontacije dav-
ka …

– za  samozaposlitve  (linija  GSD-zaposlovanje): 
obrazec M1 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije;

– za  nove  zaposlitve  (linija GSD-zaposlovanje): 
obrazec M1 in seznam zaposlenih oseb pri upravičen-
cu, ki ju izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-
venije, ki nista starejša od 15 dni od datuma predlo-
žitve vloge.

11. Dokazila o vrednosti zavarovanja predlagane-
ga premoženja (iz Obrazca 1).

Razvojni center Novo mesto, d.o.o.



Stran 938 / Št. 29 / 22. 4. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

 Ob-1984/16

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o ure-
sničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), prve-
ga odstavka 11.  člena  in drugega odstavka 16.  člena 
Zakona  o Slovenskem  filmskem  centru,  javni  agenciji 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – 
ZUJF in 19/14 – odl. US), drugega odstavka 42. člena, in 
prvega odstavka 47. člena Pravilnika o izvedbi postopka 
izbire projektov, pogojih in merilih za izbor projektov ter 
postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu 
nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega 
centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 60/11  in 62/12)  ter prvega odstavka 12. člena 
Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih 
in merilih za izbor avdiovizualnih projektov (Uradni list 
RS, št. 54/12  in 43/14) Slovenski filmski center,  javna 
agencija Republike Slovenije objavlja naslednja javna 
razpisa (v nadaljevanju: razpis):

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje pro-
gramov organizirane filmske stroke v Republiki Slo-
veniji;

– Redni letni javni razpis za sofinanciranje rea-
lizacije avdiovizualnih projektov.

Besedili  navedenih  javnih  razpisov  bodo  od  dne 
22. 4. 2016 dalje objavljena na spletnem mestu Slo-
venskega  filmskega  centra,  javne  agencije  Republike 
Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni natečaji.

Slovenski filmski center, javna agencija  
Republike Slovenije

 Ob-1959/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 4/10, 
20/11, 100/11, 111/13), v skladu s Pravilnikom o izvedbi 
javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih pro-
gramov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10), 
Sklepom o imenovanju strokovnih komisij na področju kul-
ture v Mestni občini Maribor (št. 03201-7/2016-4) ter Skle-
pom o izvedbi javnega razpisa št. 41001-2014/2016-1, 
objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izbiro kulturnih projektov ter mednarodnih 

kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 
sofinancirala Mestna občina Maribor  

(v nadaljevanju: projektni razpis JPR-KUL-2016)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, 

Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
1. Predmet  razpisa,  razpisna področja, cilji  in po-

stopek razpisa
Predmet razpisa je izbira kulturnih projektov (v na-

daljevanju: projekti) mariborskih javnih, nevladnih in za-
sebnih kulturnih organizacij in posameznikov, ki bodo 
izvedeni v letu 2016 na območju Mestne občine Maribor 
ter mednarodnih kulturnih projektov (v nadaljevanju: 
mednarodni projekti) mariborskih nevladnih organizacij, 
izvedenih v letu 2016, ki jih bo Mestna občina Maribor 
sofinancirala.

Dejavnosti  in  dogodki  s  področja  izobraževanja, 
vključno  z  izobraževanjem  o  dejavnostih  na  področju 
kulture (delavnice, seminarji, razne šole ipd.), osrednji in 
spremljevalni programi ob podelitvah nagrad ter prosla-
vljanju obletnic, obeležitvah praznikov, drugih dogodkov 
in podobno, niso predmet tega razpisa.

Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarja-
nja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene 
umetnosti, glasbene umetnosti, likovne umetnosti, inter-

medijske  umetnosti,  literatura  in  založništvo,  kulturna 
dediščina ter film in avdiovizualne dejavnosti.

Mestna občina Maribor bo projekte in mednarodne 
projekte na tem razpisu izbirala za sofinanciranje v skla-
du z naslednjimi dolgoročnimi cilji: zagotavljanje kako-
vosti ponudbe kulturnih dobrin, povečevanje dostopnosti 
kulturnih  dobrin  na  območju  Mestne  občine  Maribor 
ter predstavljanje mariborske ustvarjalnosti v mednaro-
dnem okolju in sodelovanje z le-tem.

Mestna občina Maribor bo izbrala predloge za so-
financiranje projektov po postopku, ki ga določata Pra-
vilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za 
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ura-
dni list RS, št. 43/10) in Sklep o imenovanju strokov-
nih komisij na področju kulture v Mestni občini Maribor 
(št. 03201-7/2016-4).

Vsi  uporabljeni  izrazi,  zapisani  v  moški  slovnični 
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. Opredelitve pojmov
– Nevladna kulturna organizacija v tem razpisu za-

jema pravne osebe, ki so društva, ustanove, zavodi in 
druge nevladne organizacije ter gospodarske organizaci-
je, ki so registrirane za opravljanje kulturno – umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

– Posamezniki so fizične osebe, ki delujejo na raz-
pisnih področjih in so avtorji prijavljenega projekta.

– Samozaposleni  na  področju  kulture  so  fizične 
osebe, vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi pri 
Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.

– Javni  zavodi  so  pravne  osebe,  ustanovljene 
s strani Mestne občine Maribor ali države, registrirane 
za opravljanje javne službe s področja kulture.

– Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po 
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izve-
dena na območju Mestne občine Maribor v  letu 2016, 
njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz 
prijaviteljevega izpolnjenega prijavnega obrazca, vse-
binske utemeljitve in obveznih prilog.

– Mednarodni projekt v  tem  razpisu označuje pri-
pravo in izvedbo kulturnega projekta prijavitelja v letu 
2016, ki je bodisi koprodukcijski projekt s koproducen-
tom iz druge države oziroma gostovanje produkcije v tu-
jini. Če v besedilu razpisa razlika ni posebej izpostavlje-
na, se v nadaljevanju s pojmom »projekt« označuje tudi 
»mednarodni projekt«.

– Upravičene osebe so vsi prijavitelji projektov, ki 
izpolnjujejo razpisne pogoje.

– Prijavitelj projekta je obravnavan kot odgovorni iz-
vajalec projekta, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje 
na razpisu in bo v morebitni sklenjeni pogodbi naveden 
kot pogodbena stranka.

– Odgovorna oseba prijavitelja je odgovorni nosilec 
projekta oziroma mednarodnega projekta, ki vsebinsko 
in poslovno predstavlja in zastopa organizacijo, ki se pri-
javlja na razpis, oziroma je samozaposleni na področju 
kulture, če  je sam prijavitelj, ali  je posameznik v vlogi 
avtorja, če je sam prijavitelj.

– Predprodukcija in produkcija zajemata vse faze 
priprave in izvedbe kulturnega dogodka, izdelave ume-
tniškega dela ali drugega kulturnega predmeta, v prime-
ru avdiovizualnega ustvarjanja pa pripravo in izdelavo 
umetniškega dela do vključno snemanja.

– Postprodukcija zajema pripravo in realizacijo 
mednarodnih gostovanj umetniškega dogodka oziroma 
v primeru avdiovizualnega ustvarjanja faze produkcije 
projekta  po  zaključenem  snemanju  (v  tem  razpisu  se 
upošteva samo na določenih razpisnih področjih).

– Koprodukcija je enakovreden odnos dveh ali več 
izvajalcev, ki združijo ustvarjalne potenciale in sredstva 
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za izvedbo skupnega projekta. Koprodukcija pomeni, da 
so vsi partnerji odgovorni za realizacijo projekta, prijavitelj 
koprodukcije pa je le eden (izvršni producent) in mora 
imeti sedež v Mestni občini Maribor, v primeru medna-
rodnih projektov in gostovanj v tujini, pa je lahko izvršni 
producent (gostitelj) partner iz tujine. Na področju zalo-
žništva se uporablja termin sozaložništvo. Koprodukcijska 
oziroma sozaložniška razmerja praviloma ureja podpisa-
na pogodba, v kateri so jasno opredeljene odgovornosti 
in dolžnosti posameznega partnerja ter natančno razme-
jene  vse  obveznosti  (finančne,  vsebinske,  kadrovske, 
izvedbene). Podpisana pogodba ali primerljiv dokument 
med koprodukcijskimi partnerji je obvezna priloga k prijavi 
koprodukcijskega projekta.

– Soorganizatorstvo je odnos prijavitelja kot nosilca 
projekta (mednarodnega projekta) in drugih soorganiza-
torjev, ki s svojimi deleži (prostori, kadri, storitve, tehnična 
podpora in druga sredstva) pristopijo k realizaciji projekta. 
Vložek soorganizatorjev je finančno ovrednoten, pravice, 
odgovornosti  in  dolžnosti  za  izvedbo  projekta  (medna-
rodnega  projekta)  pa  nosi  izključno  izvajalec  –  prijavi-
telj. Podpisana izjava soorganizatorja je obvezna priloga 
k prijavi, če prijava navaja soorganizatorje. Velja tudi za 
sozaložništvo.

– Upravičeni stroški so stroški, ki izpolnjujejo pogoje 
tega razpisa in se v tem razpisu priznavajo kot finančna 
vrednost projekta.

– Nepridobitni projekt je projekt, katerega lastni pri-
hodki (npr. od vstopnin, avtorskih pravic, sponzorjev, ko-
producentov itd.) skupaj s prihodki prijavitelja za ta projekt 
iz javnih sredstev (proračun države, občin, javnih zavo-
dov, sredstva iz razpisov EU ipd.) ne presegajo odhodkov 
za upravičene stroške projekta.

– Komercialna  usmeritev  v  tem  razpisu  označuje 
pomembno prisotnost vsebin, ki dajejo prednost potro-
šniškemu razumevanju kulture in umetnosti ter se pred 
umetniško vrednostjo in strokovno konsistentnostjo pri-
marno prilagajajo konzumnemu aspektu ustvarjalnosti.

– Finančna uravnoteženost projekta (mednarodnega 
projekta)  pomeni  uravnoteženost  upravičenih  stroškov 
projekta z njegovim obsegom in vsebino (zlasti glede 
cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti) in da so 
prihodki enaki odhodkom.

3. Opredelitve razpisnih področij
3.1. Uprizoritvene umetnosti
Razpisno področje obsega produkcijo različnih oblik, 

praks in izrazov gledališke ustvarjalnosti od dramskega, 
lutkovnega, ambientalnega in pouličnega gledališča, eks-
perimentalne in raziskovalne gledališke prakse ter sodob-
ni ples in fizično gledališče. Produkcija so projekti, katerih 
premiera bo realizirana v letu 2016.

3.2. Glasbene umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in poustvarjanje 

izvirnih glasbenih del ter produkcijo in organizacijo kon-
certov, koncertnih ciklov, festivalov in dogodkov na podro-
čju umetniške (klasične) glasbe, etno glasbe, sodobnih 
glasbenih zvrsti (elektronska, elektroakustična,  improvi-
zirana glasba, jazz, rock…), balet, glasbeno-scensko, 
zborovsko in folklorno ustvarjanje ter nepridobitno glas-
beno založništvo – izdaje nosilcev zvoka, ki se obvezno 
zaključijo s predstavitvenim koncertom. Projekt mora biti 
zaključen  v  letu  2016.  Koncertni  ciklus  mora  obsegati 
najmanj pet koncertov, festival mora sestavljati najmanj 
sedem koncertov v strnjenem časovnem obdobju.

3.3. Vizualne umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo umetniških del 

in organizacijo razstav, enovito (tematsko ali konceptual-
no) zasnovanih razstavnih ciklov, začasnih projektnih in 
razstavnih prostorov (odprti ateljeji), intervencij v javnem 

prostoru in ostalih projektov s področja tradicionalnih in 
sodobnih likovnih zvrsti, vključno s svetlobnim oblikova-
njem, videom, fotografijo, ilustracijo, stripom, arhitekturo 
in oblikovanjem. Predmet razpisa niso oblikovanja sple-
tnih strani in projekti namenjeni trženju.

3.4. Intermedijske umetnosti
Projektni razpis obsega produkcijo in organizacijo 

umetniških projektov, ki temeljijo na ustvarjalni, reflektivni 
in raziskovalni uporabi novih (informacijskih, komunikacij-
skih) tehnologij, in segajo tudi na presečišče umetnosti in 
znanosti. V praksi se najbolj pogosto manifestirajo kot in-
termedijska instalacija, razstava in interaktivni performans 
ter intervencija v javnem prostoru.

3.5. Knjiga
Projektni  razpis  obsega  izdajo  izvirnih  knjižnih  le-

poslovnih, esejističnih in kritiških del s področja kulture, 
izdajo  izvirnih del  iz humanističnih ved, še posebej del 
o literaturi, umetnosti in kulturi, in izvedbo projektov, ki bi-
stveno prispevajo k razvijanju bralne kulture ter uveljavitvi 
in promociji literarne ustvarjalnosti.

3.6. Film in avdiovizualne dejavnosti
Projektni razpis obsega izvedbo projektov, ki po-

membno prispevajo k uveljavitvi in promociji avdiovizual-
ne kulture in ne temeljijo na informativnih, razvedrilnih in 
propagandnih  namenih. Avdiovizualna  (v  nadaljevanju: 
AV)  dela  so  v  tem  razpisu  razumljena  kot  avtonomna 
umetniška dela in ne kot likovna dela, izobraževalno sred-
stvo ali dokument o drugih prireditvah oziroma dogodkih. 
Predmet sofinanciranja je produkcija ustvarjalnih filmskih 
in video izdelkov, del na področju televizijskega umetni-
škega ustvarjanja ter umetniških projektov, namenjenih 
prikazu izključno preko svetovnega spleta, ki so zaključe-
na in enovita avdiovizualna dela. Predmet sofinanciranja 
so tudi projekti oziroma dogodki, ki pomembno prispevajo 
k  predstavitvi  in  popularizaciji  filmske  in  avdiovizualne 
kulture nasploh (festivali, filmski cikli ipd.). Predmet sofi-
nanciranja so lahko, če še niso bili sofinancirana s strani 
Mestne občine Maribor ali iz drugih javnih virov, tudi stro-
ški postprodukcije avdiovizualnih del  (od  faze montaže 
po zaključenem snemanju – razen stroškov marketinga, 
prezentacij in distribucije), oziroma stroški predprodukcije 
in produkcije do faze zaključenega snemanja. V prvem 
primeru mora biti projekt končan v letu 2016, v drugem 
pa mora prijavitelj do 31. 12. 2016 predložiti posneti grobi 
material, dokončano delo pa posredovati do 31. 10. 2017. 
Sofinanciranje predprodukcije ali postprodukcije ne velja 
za dogodke kot so festivali, filmski cikli ipd.

3.7. Kulturna dediščina
Projektni razpis obsega produkcijo projektov, vključ-

no  s  knjižnimi  izdajami  s  področja  kulturne  dediščine, 
s katerimi se razvija stroka ter razvija pozitiven odnos 
okolja do kulturne dediščine. Razpis prav  tako obsega 
organizacijo razstav, s katerimi se javnosti predstavlja 
premična kulturna dediščina in arhivsko gradivo. Predmet 
razpisa niso dejavnosti, ki sodijo v okvir izvajanja javne 
službe varstva kulturne dediščine.

3.8. Mednarodni projekti
Mednarodni projekti so možni na vsakem od razpi-

snih področij 3.1. do 3.7. in ne predstavljajo posebnega 
razpisnega področja. Za mednarodne projekte v tem raz-
pisu šteje:

– produkcija projekta s koproducentom ali z več ko-
producenti  iz druge države, ki sofinancira(jo) vsaj 40 % 
upravičenih stroškov prijavitelja v tem projektu (stroškov 
produkcije prijavitelja), vrednost mednarodnega projekta 
v tem razpisu predstavlja vrednost izvedbe prijavitelje-
vega dela projekta; v primeru, da koprodukcija poteka 
v tujini, mora biti sestavni del projekta ponovitev dogodka 
ali javna predstavitev predmeta produkcije v Mestni občini 
Maribor;
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– postprodukcija – gostovanje produkcije prijavitelja 
v tujini, če je bila premierna izvedba produkcije izvedena 
na območju Mestne občine Maribor ter organizator (go-
stitelj) gostovanja v tujini sofinancira vsaj 40 % stroškov, 
ki so upravičeni stroški gostovanja projekta.

Projekt v tem razpisu še ne izpolnjuje pogojev za 
mednarodni projekt, če v projektu prijavitelja sodelujejo 
tudi tuji umetniki oziroma strokovnjaki iz drugih držav.

4. Upravičene osebe  in pogoji  za sodelovanje na 
razpisu

4.1. Upravičene osebe:
– nevladne in zasebne organizacije, ki so registri-

rane za opravljanje različnih kulturno umetniških dejav-
nosti,  dejavnosti  s  področja  kulturne  dediščine  ali  za 
posredovanje kulturnih dobrin, so poslovno sposobne 
(nimajo blokiranih računov ali prepovedi poslovanja) in 
imajo sedež v Mestni občini Maribor.

– samozaposleni na področju kulture, ki so vpisani 
v razvid Ministrstva za kulturo RS in imajo stalno ali za-
časno prebivališče v Mestni občini Maribor;

– posamezniki, ki so samostojni avtorji prijavljenega 
projekta, s stalnim ali začasnim prebivališčem v Mestni 
občini Maribor, pri čemer se v tem razpisu kot avtorstvo 
ne upošteva idejnih zasnov prireditev, jubilejnih in drugih 
dogodkov, delavnic ipd. Avtorstvo prav tako ne zajema 
produkcije in organizacije projektov oziroma dogodkov; 
avtorstvo projekta v tem razpisu vključuje tudi poustvar-
jalne umetniške dejavnosti;

– javni zavodi, ki imajo sedež v Mestni občini Ma-
ribor, so registrirani za  izvajanje dejavnosti s področja 
varstva kulturne dediščine in katerih prijavljeni projekti 
niso sofinancirani v sklopu njihovih rednih dejavnosti, ki 
jih financirata Mestna občina Maribor ali država. Ome-
njeni javni zavodi lahko podajo vloge samo na razpisno 
področje »Kulturna dediščina«.

Vloge prijaviteljev, ki niso upravičene osebe oziro-
ma  ne  izpolnjujejo  zgornjih  pogojev,  bodo  izločene  iz 
postopka ocenjevanja in zavržene.

4.2. Vloge na razpis lahko vložijo upravičene osebe, 
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– Prijavitelj nima neporavnanih finančnih obvezno-
sti do Mestne občine Maribor.

– Prijavitelj ima v primeru, da je bil v zadnjih treh 
letih  pogodbena  stranka  Mestne  občine  Maribor,  na 
dan oddaje vloge izpolnjene pogodbene obveznosti do 
Mestne občine Maribor iz teh pogodb.

– Prijavitelj dovoljuje zbiranje in hranjenje podatkov 
o svoji osebi ter formalnih podatkov o prijavljenem pro-
jektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov 
razpisa na spletni strani Mestne občine Maribor, skladno 
s predpisi o dostopnosti  informacij  javnega značaja  in 
o varstvu osebnih podatkov.

– Prijavitelj mora imeti urejene avtorske pravice za 
izvajanje prijavljenega projekta.

– Odgovorna oseba prijavitelja ni kaznovana ali 
v  postopku  zaradi  kršenja  določb  Zakon  o  integriteti 
in  preprečevanju  korupcije  –  ZintPK  (Uradni  list  RS, 
št. 69/11 – UPB 2, 81/13), niti nima omejitve poslovanja 
na podlagi tega zakona.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev s pod-
pisano izjavo v predpisanem prijavnem obrazcu. Vloge 
prijaviteljev, ki ne bodo podpisali izjave o izpolnjevanju 
zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja 
in zavržene. Če bi bilo neizpolnjevanje pogojev ugoto-
vljeno naknadno, bodo vloge iz razpisnega postopka 
izločene naknadno. V primeru ugotovitve kršitev zgornjih 
pogojev v času do zaključka izvedbe projekta, bo preki-
njena pogodba o sofinanciranju projekta.

4.3. Drugi pogoji in omejitve za prijavitelje:
– Prijavitelji, ki bodo na podlagi javnega razpisa Me-

stne občine Maribor JPRJI-KUL-2016-2018 izbrani za so-
financiranje programa v  javnem interesu  in bodo  izbrani 
za sofinanciranje v višini 25.000 ali več EUR v letu 2016, 
so upravičeni do kandidiranja za sredstva sofinanciranja 
v tem razpisu le za mednarodne projekte. Druge vloge 
teh prijaviteljev za sofinanciranje projektov bodo, ko bodo 
znani rezultati razpisa JPRJI-KUL-2016-2018, umaknjene 
iz obravnave in zavržene, oziroma bodo obravnavane, če 
prijavitelji odstopijo od kandidature na navedenem pro-
gramskem razpisu. Enaka omejitev in pogoji veljajo tudi 
za organizacije, ki so ali bodo v  letu 2016 sofinancirane 
na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih 
dejavnosti  v Mestni občini Maribor  (JRSMD-NMC-2016) 
v višini 20.000 ali več EUR.

4.4. Omejitve in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prija-
vljeni projekti in mednarodni projekti:

– Prijavljen projekt mora biti izveden v letu 2016. Izje-
ma je postprodukcija avdiovizualnih umetniških del, kadar 
je razdelitev na fazi produkcije in postprodukcije utemelje-
na. V takem primeru ob prijavi za sofinanciranja produkcije, 
postprodukcija, ki sledi v  letu 2017, ni del sofinanciranja 
po  tem  razpisu,  v  primeru  vloge  za  sofinanciranje  zgolj 
postprodukcije pa mora biti izpolnjen pogoj, da produkcija 
ni bila sofinancirana iz sredstev Mestne občine Maribor in 
je bila izvedena v letu 2015 ali prej.

– Prijavljen projekt mora biti izveden na območju Me-
stne občine Maribor; v primeru projektov, ki so sestavljeni 
iz več dogodkov, velja, da mora biti na območju Mestne 
občine Maribor  izvedena premiera oziroma osrednji  do-
godek projekta; v primeru prijave postprodukcije je morala 
biti premiera projekta izvedena na območju Mestne občine 
Maribor. Pogoj  izvedbe v Mestni občini Maribor ne velja 
v primeru prijave mednarodnih kulturno-umetniških projek-
tov in gostovanj lastne kulturne produkcije v tujini.

– Za vsa razpisna področja velja, da mora predlagani 
projekt,  če  temelji  na ustvarjanju  izvirnega umetniškega 
dela ali kulturnega predmeta oziroma dogodka, vključevati 
tudi njegovo javno objavo, predstavitev, oziroma izvajanje.

– Prijavitelj ne more prijaviti projekta, ki ga je že pri-
javil drug izvajalec; v takem primeru se upošteva časovni 
vrstni red prijav.

– Prijavitelj ne more prijaviti enake vsebine v več prija-
vljenih projektih. V takem primeru bodo zavržene vse vloge 
izvajalca z enakimi vsebinami.

– Kot neustrezen bo obravnavan prijavljen projekt, 
katerega vsebina je bila sofinancirana na podlagi drugih 
oziroma prejšnjih razpisov ali pozivov oziroma iz interven-
tnih sredstev za sofinanciranje kulturnih projektov Mestne 
občine Maribor.

– Za prijavitelje, ki bodo izbrani na javnem razpisu Me-
stne občine Maribor za sofinanciranje kulturnih programov 
(JPRJI-KUL-2016-2018), in sofinanciranje ne bo preseglo 
omejitev iz točke 4.3., velja, da stroški prijavljenega pro-
jekta v tem razpisu ne smejo biti vključeni v stroške sofi-
nanciranega programa iz razpisa JPRJI-KUL-2016-2018.

– Zaprošeni znesek sofinanciranja ne sme presegati 
60 %  vrednosti  upravičenih  stroškov  posameznega  pro-
jekta.

Vloge s prijavljenimi projekti, za katere bo ugotovljeno 
neizpolnjevanje zgornjih pogojev, bodo obravnavane kot 
neupravičene oziroma neustrezen projekt in bodo izločene 
iz postopka ocenjevanja ter zavržene.

V  primeru,  da  Mestna  občina  Maribor  naknadno 
zahteva originalna dokazila o izpolnjevanju posameznih 
pogojev iz točke 4, jih mora prijavitelj dostaviti v zahteva-
nem roku. Neodzivnost prijavitelja je razlog za izločitev 
vloge iz postopka ocenjevanja in za njeno zavrženje.
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5.  Omejitve  števila  vlog  in  števila  sofinanciranih 
projektov ter mednarodnih projektov

Mestna občina Maribor bo v postopkih tega razpisa 
izbrala za sofinanciranje največ 120 projektov.

Nevladne in zasebne kulturne organizacije lahko na 
posamezno  razpisno področje podajo največ  tri  vloge 
za sofinanciranje kulturnih projektov, pri čemer lahko na 
vsa razpisna področja podajo skupaj največ šest vlog.

Samozaposleni v kulturi lahko na posamezno raz-
pisno področje podajo največ dve vlogi, pri čemer lahko 
na vsa razpisna področja skupaj podajo največ tri vloge.

Posameznik lahko poda največ eno vlogo in ne za 
sofinanciranje mednarodnega projekta.

Javni  zavodi  lahko  podajo  največ  dve  vlogi  in  to 
izključno na razpisno področje »Kulturna dediščina«.

V primeru, da se prijavitelj prijavi na ta razpis z več 
vlogami, kot  jih določajo navedeni pogoji, se obravna-
vajo prvo prispele vloge, vse vloge prijavitelja nad ome-
jenim številom se neodprte zavržejo iz razloga neizpol-
njevanja pogojev (kot presežne vloge).

6. Omejitve višine sofinanciranja
Za sofinanciranje posameznega projekta velja, da 

je  lahko odobren znesek sofinanciranja v  tem  razpisu 
največ 10.000 evrov ter ne more presegati 60 % upravi-
čenih stroškov projekta.

Za sofinanciranje mednarodnih projektov velja, da 
koproducent oziroma gostitelj ali organizator gostovanja 
iz druge države sofinancira vsaj 40 % skupnih upravi-
čenih stroškov, ki so povezani z vsebino prijavljenega 
projekta.

Skupen znesek sofinanciranja vseh izbranih projek-
tov posameznega prijavitelja v tem razpisu je lahko naj-
več 25.000 evrov. V primeru preseganja te kvote bodo 
prijavitelji pozvani k uskladitvi predloga sofinanciranja za 
posamezen izbrani projekt. Če se k pozivu k uskladitvi 
ne bodo odzvali, se bo predlog sofinanciranja vsakega 
posameznega projekta znižal sorazmerno z odstotkom 
presežene kvote.

7. Upravičeni stroški sofinanciranja
Mestna občina Maribor bo izbranim prijaviteljem so-

financirala le upravičene stroške prijavljenega projekta. 
Upravičeni  stroški  so stroški,  ki  izpolnjujejo navedene 
pogoje:

– so neposredno povezani s prijavljenim projektom in 
so nujno potrebni za uspešno pripravo in izvedbo projekta,

– niso vezani na splošno delovanje prijavitelja,
– prijavitelj jih je napovedal v prijavi projekta,
– so lahko tudi nepredvideni nujni stroški, povezani 

izključno z izvajanjem prijavljenega projekta do največ 
5 % vrednosti načrtovanih upravičenih stroškov projekta,

– so  skladni  z  načeli  dobrega  finančnega  poslo-
vanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne 
učinkovitosti,

– so/bodo dejansko nastali,

– so/bodo prepoznavni in preverljivi na osnovi iz-
virnih dokazil,

– v primeru mednarodnega projekta, v katerem so-
deluje več partnerjev in ga sestavlja več vsebin, dogod-
kov, sklopov itd. so povezani z vsebinami prijavljenega 
projekta prijavitelja,

– v primeru večletnega mednarodnega projekta so 
upravičeni stroški izvajanja projekta v letu 2016,

– niso  predmet  sofinanciranja  iz  drugih  razpisov 
Mestne občine Maribor.

Neupravičeni  stroški  projekta  vedno  predstavljajo 
breme, ki ga nosi prijavitelj projekta.

Prijavitelj je dolžan v vlogi navesti vse predvidene 
vire financiranja.

Če so skupni predvideni oziroma realizirani prihodki 
prijavitelja za ta projekt večji od predvidenih izdatkov za 
upravičene stroške projekta, se ustrezno zmanjša delež 
sredstev Mestne občine Maribor.

8. Obdobje financiranja  in obdobje za porabo do-
deljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projek-
te morajo biti porabljena v proračunskem letu 2016 za 
projekte izvedene v letu 2016.

Za projekte na področju filma in avdiovizualne de-
javnosti, kadar je utemeljena fazna izvedba projekta, 
lahko  prijavitelj  kandidira  za  sofinanciranje  faze  pred-
produkcije in produkcije, faza postrodukcije pa se lahko 
zaključi  v  naslednjem  letu  do  vključno  31.  10.  2017, 
v primeru kandidiranja za sofinanciranje le stroškov po-
stprodukcije v letu 2016, pa je pogoj, da je bila produk-
cija izvedena do 31. 12. 2015 in ni bila sofinancirana iz 
sredstev Mestne občine Maribor.

9. Predvidena višina razpoložljivih sredstev za leto 
2016

Ker v času priprave tega razpisa proračun Mestne 
občine Maribor  še  ni  sprejet,  so  predvidena  razpisna 
sredstva okvirna, dokončno pa bodo zneski za posame-
zna razpisna področja tega razpisa določeni s sklepom 
župana po sprejetju proračuna za leto 2016. Predvido-
ma bo okvirna višina sredstev na proračunski postav-
ki za sofinanciranje  izbranih programov v  tem  javnem 
razpisu 271.600 evrov na proračunski postavki 126700 
Projekti in akcije v kulturi.

10. Odločanje o višini sofinanciranja glede na spreje-
tje proračuna: če proračun Mestne občine Maribor za leto 
2016 v času poteka tega razpisa ne bo sprejet, bo pred 
sprejetjem proračuna razpisni postopek izpeljan do izbire 
projektov. Predvideni zneski sofinanciranj izbranih projek-
tov bodo v takem primeru predstavljali točkovno ovredno-
tenje  projektov. V  primeru  nižjih  proračunskih  sredstev 
od  predvidenih  lahko  pride  do  sorazmernega  nižanja 
vrednosti točke. Projektom, ki bodo s tem razpisom izbra-
ni za sofinanciranje, bo odločba o sofinanciranju za leto 
2016 izdana po sprejetju proračuna.

11. Razpisni kriteriji

Projekti in 
mednarodni projekti

Št. Kriterij Točke Pogoj
1. Kriteriji ocenjevanja prijavitelja do 20
1.1 Reference prijavitelja in sodelujočih v izvedbi projekta (upošteva se reference 

prijavitelja in sodelujočih iz projektov v zadnjih 3 letih (na področju kandidiranja), 
kot so uspešna izvedba, kritike, odmevi, objave v medijih, recenzije preteklih 
projektov, priznanja, nagrad; v primeru mednarodnega projekta tudi prepoznavnost 
mednarodnega koproducenta oziroma organizatorja gostovanja v tujini) 

0–20 /
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Projekti in 
mednarodni projekti

Št. Kriterij Točke Pogoj
2. Kriteriji ocenjevanja vsebine in izvedbe projekta (mednarodnega projekta) do 100
2.1 Kakovost in strokovna utemeljenost projekta (upošteva se izvirna zasnova projekta 

in ustvarjalni pristop, umetniška/strokovna utemeljenost, aktualnost in angažiranost 
projekta, strokovna ustreznost, izvedljivost; v primeru mednarodnega projekta tudi 
dodana vrednost mednarodne koprodukcije) 

0–70 min. 40

2.2 Kakovost predstavitve projekta v prijavi (upošteva se strokovna konsistentnost 
prijave, celovitost predstavitve projekta, preglednost, razumljivost, priloge smiselno 
dopolnjujejo navedbe v prijavi…)

0–10 /

2.3 Programska umestitev projekta oziroma pričakovani učinki mednarodnega projekta 
(ocenjuje se dopolnjevanje in zaokroževanje kulturne ponudbe v Mariboru; v primeru 
mednarodnih koprodukcijskih projektov, ki se izvajajo v tujini in gostovanj v tujini se 
ocenjuje pomen projekta za Maribor, za prijavitelja ter učinkovanje v mednarodnem 
prostoru.) 

0–10 /

2.4 Dostopnost projekta (ocenjuje se javna narava projekta, informiranje ciljnih publik, 
različni načini in oblike omogočanja dostopnosti projekta različnim skupinam 
uporabnikov …) 

0–10 /

2.5 Komercialna usmerjenost projekta (uspešno pridobivanje lastnih sredstev na trgu 
je pozitiven element, z odbitkom točk pa se ocenjuje obseg prisotnosti vsebin, ki 
dajejo prednost potrošniškemu razumevanju kulture in umetnosti pred umetniško 
vrednostjo in strokovno konsistentnostjo ter se primarno prilagajajo konzumnemu 
aspektu ustvarjalnosti) 

0– -15 min. -5

3. Kriteriji ocenjevanja ustreznosti finančnega načrtovanja do 25
3.1 Projekt je realno finančno ovrednoten in uravnotežen (upošteva se stopnja 

preglednosti, ekonomičnosti in realne zasnove projekta na prihodkovni in odhodkovni 
strani)

0–15 min. 5

3.2 Delež lastnih sredstev prijavitelja oziroma drugih sredstev v načrtovanih sredstvih 
za izvedbo projekta, ki ne izvirajo iz proračuna Mestne občine Maribor (upošteva se 
stopnja zagotavljanje drugih javnih in lastnih sredstev za izvedbo projekta, v primeru 
mednarodnega projekta se ocenjuje tudi finančna udeležba koproducenta iz druge 
države)

0–10

Možno število točk 145

12. Uporaba kriterijev
Strokovne komisije za posamezna razpisna podro-

čja bodo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, 
ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavale 
na podlagi razpisnih kriterijev.

Doseganje  kriterijev  iz  točke  11  se  ovrednoteni 
s  točkami. Najvišje možno število  točk  je 145. V  izbor 
za  sofinanciranje  bodo  uvrščeni  projekti  z  ocenitvijo 
izpolnjevanja razpisnih kriterijev znotraj razpisnega po-
dročja in sicer po številu doseženih točk ob doseženih 
pogojih minimalnega števila točk pri posameznih krite-
rijih, kjer  je tak pogoj določen. Število prejetih točk pri 
posameznih kriterijih med različnimi razpisnimi področji 
ni  primerljivo.  V  primeru  enakega  števila  točk  znotraj 
razpisnega področja imajo prednost tisti projekti, ki imajo 
boljšo oceno pri kriterijih iz sklopa 2, v nadaljnjem pri-
meru enakega števila točk pa tisti projekti, ki imajo višje 
ocenjen kriterij 2.1.

13. Razpisni  rok:  razpis  se  prične 22.  4.  2016  in 
zaključi 23. 5. 2016.

14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec za posamezno razpisno področje 

z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo obveznih 
prilog (obrazec št. 1 – A, B, C, D, E, F, G),

– obrazec z izjavami predlagatelja (obrazec št. 2),
– izjava o izključnem avtorstvu projekta (za prijavi-

telje posameznike) (obrazec št. 3),
– oprema ovojnice (obrazec št. 4),

– vzorec pogodbe (obrazec št. 5).
Prijavitelj projekta mora v vlogi na razpis predložiti 

naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen (podpisan, ustrezno potrjen ozi-

roma žigosan) prijavni obrazec (obrazec št. 1),
– obvezne priloge, navedene v prijavnemu obrazcu,
– podpisan  ter  ustrezno  potrjen  oziroma  žigosan 

obrazec z izjavami prijavitelja o izpolnjevanju pogojev 
razpisa (obrazec št. 2),

– podpisano izjavo o izključnem avtorstvu projekta 
(obrazec št. 3) – samo v primeru, če je prijavitelj posa-
meznik – avtor,

– podpisan  in  ustrezno  potrjen  oziroma  žigosan 
vzorec pogodbe (obrazec št. 5).

Obvezne priloge iz druge alineje predhodnega od-
stavka:

– podpisane  in  ustrezno  potrjene  oziroma  ožigo-
sane  izjave  koproducentov  ali  sozaložnikov  s  točnimi 
navedbami  oblik  in  finančnega  obsega  sodelovanja, 
v katerih so jasno opredeljene odgovornosti in dolžnosti 
posameznega koproducenta ali sozaložnika ter natanč-
no razmejene vse obveznosti (finančne, vsebinske, ka-
drovske, izvedbene …) V primeru, da prijavitelj v vlogi 
prijavlja mednarodno koprodukcijo – mednarodni pro-
jekt, mora priložiti koprodukcijsko pogodbo ali podoben 
vzajemno obvezujoč dokument;

– v primeru prijave mednarodnega projekta – go-
stovanja v tujini: pogodba ali podoben medsebojno ob-
vezujoč dokument med prijaviteljem  in organizatorjem 
(gostiteljem), iz katerega je razvidna vrsta in obseg 
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gostovanja, čas in kraj izvedbe in obseg stroškov, ki jih 
nosi organizator (gostitelj);

– podpisano izjava soorganizatorja z navedbo in 
opredelitvijo sodelovanja (v primeru, da prijavitelj v vlogi 
navaja soorganizacijo projekta z drugimi);

– priložena dokumentacija mora biti v slovenskem 
jeziku; če je v primeru prijave mednarodnega projekta 
originalna dokumentacija priloge v tujem jeziku, priloži 
prijavitelj prevod ali povzetek dokumenta v slovenskem 
jeziku;

– v primeru, da prijavitelj kandidira za sredstva MO 
Maribor v višini 6.000 in več evrov, priloži podrobnej-
ši  načrt  projekta  (npr.  scenarij,  sinopsis,  dramaturški 
koncept, vsebinska utemeljitev koncertnega programa 
ipd.);

– ustrezno dokazilo o stalnem ali začasnem prebi-
vališču v Mestni občini Maribor za samozaposlene v kul-
turi oziroma posameznike, ki ni starejše od 6 mesecev.

– v primeru prijave postprodukcije projekta na 
področju  avdiovizualnega  ustvarjanja  priloži  dokazila 
o končani predprodukciji in produkciji projekta vključno 
s posnetim materialom.

15. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce 

izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na 
naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila 
za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo 
na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.

Po  končanem  izpolnjevanju  vloge  morajo  prijavi-
telji vlogo natisniti, jo lastnoročno podpisati in žigosati. 
Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska 
ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa 
oziroma na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo odda-
ti v predpisanem roku v elektronski obliki in jo nati-
snjeno v predpisanem roku in v zaprti ovojnici poslati 
s priporočeno pošto na naslov Mestna občina Maribor, 
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, ali oddati oseb-
no v sprejemni pisarni Mestne občine Maribor v času 
uradnih ur. Vloge, ki bodo oddane ali osebno vročene 
v drugih uradih oziroma pisarnah mestne občine Ma-
ribor, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene predla-
gateljem.

Natisnjeno vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti 
in na sprednji strani kuverte nalepiti obrazec 4 s črtno 
kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija. 
Na obrazcu 4 je obvezno potrebno dopisati naziv in 
naslov prijavitelja ter razpisno področje na katerega se 
prijavlja (a. uprizoritvene umetnosti, b. glasbene ume-
tnosti, c. vizualne umetnosti itd.)

Vloge, ki ne bodo oddane tako v elektronski obliki 
(spletna aplikacija) kot tudi v natisnjeni obliki (poslane 
s priporočeno pošto), se bodo štele za nepopolne.

Prijavitelj,  ki  se  na  javni  razpis  JPR–KUL–2016 
prijavlja z več vlogami, mora vsako vlogo poslati v svoji, 
ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti ustre-
zen obrazec v spletni aplikaciji.

Vloga mora vsebovati vse sestavine vloge ter ob-
vezne  priloge  in  podatke,  določene  v  razpisni  doku-
mentaciji.

Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec projekta stri-
nja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije.

Prijavitelj lahko v razpisnem roku dopolnjuje vlogo, 
pri čemer mora dopolnitev izvesti tako v elektronski kot 
pisni  obliki.  Za  dopolnitev  že  zaključene  in  elektron-
sko oddane vloge mora prijavitelj predhodno obvestiti 
kontaktno osebo Urada za kulturo in mladino. Za pisno 
dopolnitev vloge veljajo enaka pravila kot za pošiljanje 
vlog, in sicer jo prijavitelj pošlje kot priporočeno pošiljko 

s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji stra-
ni:  »Ne  odpiraj  –  dopolnitev  vloge  za  projektni  razpis 
JPR-KUL-2016« – z obvezno navedbo vloge, na katero 
se dopolnitev nanaša – na naslov Mestna občina Mari-
bor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.

16. Odpiranje vlog, dopolnjevanje in zavrženje ne-
pravočasnih,  nepopolnih,  neupravičenih  in  presežnih 
vlog

Odpiranje vlog bo izvedla Komisija za odpiranje 
vlog, ki jo izmed uslužbencev Urada za kulturo in mladi-
no Mestne občine Maribor imenuje vodja urada. Komi-
sija za odpiranje vlog bo pričela s postopkom odpiranja 
prispelih vlog dne 26. 5. 2016 ob 10. uri, v prostorih 
Urada  za  kulturo  in  mladino  Mestne  občine  Maribor, 
Slovenska ulica 40/II., Maribor.

Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz 
nadaljnjega postopka izločila vloge:

– ki niso prispele pravočasno (prepozne vloge),
– ki niso prispele po pošti oziroma niso bile vložene 

v sprejemni pisarni,
– ki  jih  niso  vložile  upravičene  osebe  oziroma  ki 

prijavljajo projekt, ki v tem razpisu ni upravičen projekt,
– ki so presežne vloge izvajalca.
Izvajalci, za katere bo po odpiranju vlog ugotovlje-

no, da so njihove vloge formalno nepopolne, bodo pisno 
pozvani k dopolnitvam vloge v določenem roku. Vloge, 
ki v zahtevanem roku ne bodo dopolnjene ali bodo 
dopolnjene neustrezno, bo komisija za odpiranje vlog 
izločila iz nadaljnjega postopka.

Vlogo,  ki  ni  pravočasna  ali  pravilno  vložena,  ni 
popolna, je ni vložila upravičena oseba ali je presežna, 
župan  zavrže  s  sklepom.  Vloge  se  bodo  odpirale  po 
vrstnem redu oddaje.

17. Ocenjevanje vlog
Župan imenuje strokovne komisije za posamezna 

kulturna področja, ki vsebinsko ustrezajo razpisnim po-
dročjem. Strokovne komisije bodo ocenjevale pravoča-
sne in popolne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe 
za v tem razpisu upravičene projekte.

Strokovne komisije omejijo število za sofinanciranje 
izbranih projektov na posameznem razpisnem področju 
z upoštevanjem števila prejetih prijav, kakovosti le-teh, 
programske pokritosti kulturne ponudbe v posameznem 
področju ter potrebnih in razpoložljivih sredstev.

Posamezno vlogo oceni strokovna komisija razpi-
snega področja po kriterijih in njihovi uporabi iz točk 11 
in 12 ter določi prednostni vrstni red prijavljenih projek-
tov in mednarodnih projektov.

Posamezni projekti in mednarodni projekti se oce-
njujejo v primerjavi  in znotraj  razpisnega področja, na 
katerega je projekt prijavljen.

18. Določitev višine sofinanciranja
Zneske razpisnih sredstev za sofinanciranje po raz-

pisnih področjih določijo strokovne komisije (točka 17) 
z upoštevanjem števila vlog, kakovosti vlog in na podla-
gi pričakovanih sredstev sofinanciranja po posameznih 
razpisnih področjih.

Strokovna komisija  razpisnega področja predlaga 
višino sofinanciranja posameznega projekta. Pri predlo-
gu  višine  odobrenih  sredstev  sofinanciranja  za  posa-
mezen projekt  se upošteva obseg  razpoložljivih  sred-
stev na  razpisnem področju  ter stroškovna ustreznost 
projekta glede na pričakovano kakovost, zahtevnost in 
obseg projekta. Strokovna komisija lahko oceni finančno 
vrednost projekta drugače, kot je ta načrtovana v prija-
vi  (pri  čemer  izhaja  iz  vrednosti  primerljivih  projektov, 
sprejemljive vrednosti stroškov dela in avtorskih hono-
rarjev, materialnih stroškov, oziroma upošteva posebne 
ekonomske,  socialne  ali  druge  okoliščine).  Strokovna 
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komisija  določi  za  sofinanciranje  izbranim  projektom 
višino zneska sofinanciranja tako, da:

– upošteva (oziroma določi) višino upravičenih stro-
škov projekta,

– upošteva v prijavi naveden pričakovan delež so-
financiranja upravičenih stroškov iz Mestne občine Ma-
ribor (do največ 60 % upravičenih stroškov),

– upošteva omejitve višine sofinanciranja  iz  točke 
6 in ugotovi ustrezen znesek sofinanciranja za omejeno 
število projektov v razpisnem področju po prednostnem 
vrstnem  redu  projektov  glede  na  prejeto  število  točk 
(točka 17).

– upoštevaje višino razpoložljivih sredstev ter oce-
no ustreznega zneska sofinanciranja projektov iz prej-
šnje  alineje,  se  lahko  zmanjša  število  sofinanciranih 
projektov  glede  na  kvoto  iz  drugega  odstavka  točke 
17, oziroma se lahko vsem za sofinanciranje  izbranim 
projektom  tega  razpisnega  področja  sredstva  za  sofi-
nanciranje zmanjšajo v enakem odstotku (linearno), če 
skupen znesek ustreznega sofinanciranja vseh izbranih 
projektov razpisnega področja presega za to področje 
načrtovana proračunska sredstva.

V postopku izbora bo po razpisnih področjih dolo-
čena tudi rezervna lista projektov, ki bodo sofinancirani 
v primeru možne dodelitve neporabljenih sredstev, od-
stopov izvajalcev od izvedbe projektov, višjih proračun-
skih sredstev od načrtovanih  ipd. V  takem primeru se 
s projekti iz rezervne liste lahko poveča število sofinanci-
ranih projektov na razpisnem področju glede na omejitev 
števila sofinanciranih projektov iz točke 5.

Morebitna višja proračunska sredstva od predvide-
nih za namene tega razpisa se sorazmerno razdelijo po 
razpisnih področjih. Višina sofinanciranja vseh izbranih 
projektov na posameznem razpisnem področju se lah-
ko linearno poveča v primeru predhodnega linearnega 
zniževanja iz zadnje alineje drugega odstavka te točke.

19. Obvestila o predlogu strokovne komisije in iz-
jasnitev prijavitelja

Urad za kulturo in mladino Mestne občine Maribor 
bo najkasneje v roku dveh mesecev po zaključku odpi-
ranja vlog pisno obvestil prijavitelje o ocenitvi prijavlje-
nega projekta s strani strokovne komisije, o predlogu 
strokovne  komisije  o  izbiri  projekta  za  sofinanciranje 
s  predlaganim  zneskom  sofinanciranja  oziroma  o  ne-
izbiri.  V  primeru,  da  v  času  izdaje  obvestil  proračun 
Mestne občine Maribor za leto 2016 še ne bo sprejet, 
bodo v obvestilih predlagane vrednosti sofinanciranja le 
okvirne, kot je pojasnjeno v točki 10. Izvajalcu bo dolo-
čen rok, do katerega bo imel možnost, da se o predlogu 
komisije pisno izjavi. V roku prispela negativna izjasnitev 
izvajalca se obravnava kot ugovor izvajalca na oceno 
in predlog strokovne komisije. Ta bo v ponovni obravnavi 
prijavljenega projekta proučila argumente ugovora izva-
jalca in predlagala odločitev o izbiri ali neizbiri programa 
za sofinanciranje ter višino sofinanciranja.

20. Odločba o sofinanciranju in sklenitev pogodbe
Župan Mestne občine Maribor bo na podlagi predlo-

ga strokovne komisije s posamično odločbo odločil o so-
financiranju  ali  zavrnitvi  sofinanciranja  posameznega 
projekta. Odločbe bodo izdane po sprejetju proračuna 
Mestne občine Maribor za leto 2016, v odločbah bo upo-
števan dejanski obseg proračunskih postavk za namene 
tega razpisa, zato se zneski sofinanciranja programov 
v  odločbah  lahko  razlikujejo  od  zneskov  po  predlogu 
strokovne komisije. Na osnovi odločbe bo Mestna obči-
na Maribor z izvajalci izbranih projektov sklenila pogod-
be o sofinanciranju projekta. Vzorec pogodbe je sestavni 
del razpisnega gradiva. Izjava o potrditvi sprejemanja 
pogodbenih določb je obvezna sestavina popolne vloge.

V primerih,  ko  bo  predlagano bistveno nižje  sofi-
nanciranje projekta glede na pričakovan delež sredstev 
Mestne občine Maribor v prijavi projekta, bo s prijavite-
ljem pred podpisom pogodbe usklajena finančna kon-
strukcija in načrtovana izvedba projekta.

Mestna občina na podlagi podpisane pogodbe o so-
financiranju  projekta  prijaviteljem  nakazala  denar  na 
podlagi finančnih zahtevkov in poročil o izvedbi projekta 
30. dan od prejetja zahtevka. V primeru izvedbe projek-
ta v mesecu decembru bo potekalo izplačilo na podlagi 
finančnega zahtevka in vmesnega poročila o pripravi in 
izvedbi projekta v mesecu decembru 2016, končno po-
ročilo o izvedbi projekta pa mora prijavitelj posredovati 
do 31. 1. 2017.

Prijavitelj izbranega projekta mora skozi celotno 
obdobje trajanja razpisa ter do izpolnitve pogodbenih 
obveznosti izpolnjevati pogoje razpisa. V primeru na-
knadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev  (po že 
izdani  dokončni  odločbi  o  izboru  projekta  ali  sklenitvi 
pogodbe),  lahko Mestna občina Maribor spremeni od-
ločitev  ter  z  izvajalcem  projekta  ne  sklene  pogodbe 
oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko v primeru ne-
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če projekt ni 
izveden ali je izveden v bistveno spremenjeni vsebini) 
Mestna občina Maribor razveže že sklenjeno pogodbo, 
v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo 
sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva 
plačila do dneva vračila.

21. Informacije v zvezi z razpisom: dodatne infor-
macije v zvezi z razpisom dobite v času uradnih ur na 
Uradu  za  kulturo  in  mladino  Mestne  občine  Maribor, 
Slovenska 40, 2000 Maribor. Kontaktni osebi: Nina Bu-
latović (tel. 02/22-01-416, e-pošta: nina.bulatovic@ma-
ribor.si)  in Nataša Kocjančič  (tel.  02/22-01-304,  e-po-
šta: natasa.kocjancic@maribor.si). Tehnične informaci-
je  v  zvezi  z  elektronsko  prijavo  dobite  v  času  poteka 
javnega razpisa vsak delovni dan med 9. in 16. uro 
na  tel.  01/62-03-313,  Simon  Jarm,  ali  po  e-pošti:  si-
mon.jarm@positiva.si.

Mestna občina Maribor

Št. 410-23/2016-2 Ob-1960/16

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja  kmetijstva,  gozdarstva  in  podeželja  v  Občini 
Hrpelje  -  Kozina  za  programsko  obdobje  2015–2020 
(Uradni list RS, št. 98/15), Odloka o proračunu Občine 
Hrpelje - Kozina za leto 2016 (Uradni list RS, št. 21/15, 
23/16) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraču-
na RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) Občina 
Hrpelje - Kozina objavlja

javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje  
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja  

v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 

sredstev  za  sofinanciranje  ukrepov  za  ohranjanje  in 
razvoj kmetijstva, gozdarstva ter podeželja, ki se dode-
ljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči

Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpi-
sov o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu (Pra-
vilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, 
gozdarstva  in  podeželja  v Občini Hrpelje  -  Kozina  za 
programsko obdobje 2015–2020) ter v skladu z Uredbo 
Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) 
št. 1407/2013.
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2. Okvirna višina sredstev
Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2016, ki 

je na razpolago na proračunski postavki 4102999/0420 
01-Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva, znaša 
19.000,00 EUR, od tega za:

Okvirna višina 
sredstev v EUR

Delež
v %

Ukrepi po skupinskih izjemah (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 14.000 73,68

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko pro izvodnjo
– nakup kmetijskih priključkov in opreme (1.000 EUR)
– stroški ureditve trajnega nasada (6.500 EUR)
– nakup rastlinjaka, montaža in oprema (2.000 EUR)
– zaščita pred neugodnimi vremenskimi razmerami (3.500 EUR)
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo (1.000 EUR)

14.000 73,68

Ukrepi po de minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013) 5.000 26,32
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih pro-
izvodov

1.000 5,26

– Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 1.000 5,26
– Nove investicije za delo v gozdu 3.000 15,79

Kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva osta-
la neporabljena, se lahko prosta sredstva prenesejo na 
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpolo-
žljivih sredstev. Kolikor bo glede na število vlog in odo-
breno višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev 
za  javni  razpis premalo, se bodo vsem upravičencem 
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.

Najmanjši  znesek  dodeljene  pomoči  je  200,00  €, 
najvišji pa 7.500,00 € na gospodarstvo.

3. Merila za dodelitev sredstev in obdobje porabe
Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posa-

meznemu  upravičencu  na  podlagi  vseh  podanih  vlog 
upravičencev  na  posamezen  ukrep  in  razpoložljivih 
sredstev za posamezen ukrep. Upoštevali se bodo upra-
vičenci, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje.

Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega 
javnega razpisa, je proračunsko leto 2016.

Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije oziroma 
naložbe se lahko začnejo že pred izdajo upravnega akta 
o dodelitvi sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki bodo 
nastali v obdobju od izdaje upravnega akta do, 31. 10. 
2016 (rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).

Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije ozi-
roma naložbe, izvedene v letu 2016.

4. Splošna določila
4.1. Splošna določila:
1.  Pomoč  se  lahko  dodeli  upravičencem,  ki  so 

opredeljeni v okviru posameznega ukrepa in so skladni 
s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kme-
tijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Hrpelje - Kozina 
za programsko obdobje 2015–2020.

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

3. Upravičenec, ki pridobi pomoč  iz  tega  javnega 
razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila pod-
laga za odobritev pomoči po javnem razpisu, še 10 let 
od datuma prejema sredstev.

4.  Upravičenec  mora  predložiti  izjavo  o  prejetih 
sredstvih za iste upravičene stroške oziroma izjavo, da 
ni prejel oziroma ne prejema oziroma ni v postopku pri-
dobivanja sredstev za iste upravičene stroške iz drugih 
javnih sredstev (državnih ali evropskih).

5. Pomoči se ne dodeli za davek na dodano vrednost.

6. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Hrpelje - Kozina in do države.

7. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je nava-
jal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.

8. V primeru nenamenske porabe sredstev, mora 
prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakoni-
timi zamudnimi obrestmi. Za nenamensko porabo sred-
stev šteje da: so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko  porabljena;  je  upravičenec  za  katerikoli 
namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke; 
je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pri-
dobil  finančna  sredstva. Prejemnik  izgubi  tudi  pravico 
do pridobitve drugih sredstev po Pravilniku o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in pode-
želja v Občini Hrpelje - Kozina za programsko obdobje 
2015–2020 za naslednji dve leti.

4.2. Splošna določila,  ki  se nanašajo na državne 
pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):

1.  Do  pomoči  po  razpisu  za  ukrepe  na  podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni sub-
jekti, ki so:

– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na 
podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je 
bila  pomoč  razglašena  za  nezakonito  in  nezdružljivo 
z notranjim trgom;

– podjetja v težavah.
2. Določbe  o  pomoči  po  tem  razpisu  se  ne  upo-

rabljajo za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
št. 702/2014 za:

– pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje 
države ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno  povezana  z  izvoženimi  količinami,  vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi 
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

– pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe do-
mačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

3. 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.
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4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, 
določenih  s  tem  razpisom,  ne  smejo  preseči  najviš-
jih  zneskov pomoči  določenih  v Uredbi Komisije  (EU) 
št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt 
ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

5.  Pomoč,  izvzeta  z  Uredbo  Komisije  (EU) 
št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno 
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se de-
loma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumula-
cijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska 
pomoči,  ki  se  uporablja  za  zadevno  pomoč  v  skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

6.  Pomoč,  izvzeta  z  Uredbo  Komisije  (EU) 
št. 702/2014, se ne kumulira s plačili  iz člena 81(2)  in 
člena  82  Uredbe  (EU)  št.  1305/2013  v  zvezi  z  istimi 
upravičenimi  stroški,  če bi  bila  s  tako kumulacijo pre-
sežena  intenzivnost  pomoči  ali  znesek pomoči,  ki  sta 
določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

7.  Pomoč,  izvzeta  z  Uredbo  Komisije  (EU) 
št.  702/2014,  se  ne  kumulira  z  nobeno  pomočjo  »de 
minimis« v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s  tako  kumulacijo  presežena  intenzivnost  pomoči  ali 
znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) 
št. 702/2014.

4.3.  Splošne  določbe,  ki  se  nanašajo  za  ukrepe 
pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) 
številka 1407/2013):

1. Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Ko-
misije  (EU)  št.  1407/2013  niso  upravičena  podjetja  iz 
sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske unije;
– predelave in trženja kmetijskih pro izvodov iz se-

znama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije 
v naslednjih primerih:

a) 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;

b)  če  je  pomoč  pogojena  s  tem,  da  se  delno  ali 
v celoti prenese na primarne pro izvajalce.

2. Pomoč ne sme biti namenjena  izvozu oziroma 
z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države 
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženi-
mi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno 
dejavnostjo.

3. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih pro izvodov pred uvoženimi.

4.  Do  sredstev  za  razvoj  niso  upravičena  mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o fi-
nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno 
prečiščeno  besedilo)  v  prisilni  poravnavi,  stečaju  ali 
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da 
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

5. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upra-
vičencu  oziroma  enotnemu  podjetju  na  podlagi  pra-
vila  »de  minimis«  v  skladu  z  Uredbo  Komisije  (EU) 
št. 1407/2013 ne sme preseči 200.000,00 EUR (v pri-
meru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem to-
vornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko  in namen pomoči  ter ne glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije. Pomoč »de minimis« se ne uporablja za nabavo 
vozil cestni prevoz tovora.

6. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med 
seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov drugega podjetja;

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

c) podjetje  ima pravico  izvrševati prevladujoč vpliv 
na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z nave-
denim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi 
ali statutu;

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega pod-
jetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali druž-
beniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino gla-
sovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega 
podjetja;

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do 
(d) tega odstavka, preko enega ali več drugih 3 podjetij, 
prav tako velja za enotno podjetje.

7. Če  je podjetje dejavno v sektorjih  iz prve  točke 
splošnih določb, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de mi-
nimis«, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, 
ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje upo-
rabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se ta uredba 
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji 
ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je loče-
vanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da 
dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe 
te uredbe, ne prejemajo pomoči »de minimis« na podlagi 
Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.

8. Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo  v  zvezi  z  istimi  upravičenimi  stroški  ali 
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če 
bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči.

9. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komi-
sije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 
št. 360/2012.

10. Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s po-
močjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi ured-
bami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 
oziroma 100.000 EUR).

11. Prejemnik mora k vlogi predložiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh »de minimis«, 

ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 ali drugih 
uredb  »de  minimis«  v  predhodnih  dveh  in  v  tekočem 
proračunskem letu;

– pisno  izjavo o drugih že prejetih  (ali  zaprošenih) 
pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z do-
deljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo preseže-
na zgornja meja »de minimis« pomoči  ter  intenzivnosti 
pomoči po drugih predpisih;

– pisno izjavo s seznamom podjetij, s katerimi je 
lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že 
prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana 
podjetja.

5. Ukrepi
5.A. Skupinske izjeme
5.A.1.  Pomoč  za  naložbe  v  opredmetena  ali  neo-

predmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko pro izvodno.

1. Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od nasle-
dnjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;
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– 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.

2. 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.
3. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi 
s primarno kmetijsko pro izvodnjo:

– Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospo-
darstev,

– Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pa-
šnikov.

A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se  lahko dodeli za naložbe v rastlinsko  in 

živinorejsko pro izvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih kmetijskih priključkov;
– stroški ureditve trajnega nasada;
– stroški  nakupa  novega  rastlinjaka,  montaže  ter 

opreme v rastlinjaku;
– stroški  nakupa  in  postavitev  zaščite  pred  neu-

godnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na podro-

čju primarne kmetijske pro izvodnje, imajo sedež na ob-
močju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, 
ki ležijo na območju občine;

– dejavnost primarne kmetijske pro izvodnje opra-
vljajo na najmanj 0,5 ha kmetijskih površin v uporabi.

Določilo  glede  lastništva  oziroma  zakupa  kmetij-
skega zemljišča,  ki  ležijo na območju občine ne velja 
za čebelarje.

K prijavi za vse ukrepe pod točko A.1.1 je potreb-
no predložiti:

– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v te-
kočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel ali

– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodar-
stev (kmetijska zemljišča v uporabi),

– ustrezna dokazila za načrtovano naložbo (pred-
računi za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna do-
kazila o izvedenih delih),

– mnenje  o  upravičenosti  in  ekonomičnosti  inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),

– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.

K  prijavi  »ureditev  trajnega  nasada«  je  potreb-
no predložiti:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, za-
kupna ali najemna pogodba),

– upoštevati je potrebno državne predpise, ki dolo-
čajo zasaditev, kar se izkazuje s potrdilom KSS,

– načrt postavitve trajnega nasada s finančno kon-
strukcijo ter predračuni (načrt postavitve pripravi pristoj-
na institucija – Kmetijska svetovalna služba).

K prijavi »naložba v nakup rastlinjaka« je potrebno 
priložiti:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, za-
kupna ali najemna pogodba),

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno.

K  prijavi  »nakup  in  postavitev  zaščite  pred  neu-
godnimi vremenskimi razmerami« je potrebno priložiti:

– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, za-
kupna ali najemna pogodba).

Pogoj za pridobitev sredstev – za vse ukrepe pod 
točko A.1.1.:

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa.

Pogoj za pridobitev sredstev – nakup novih kmetij-
skih priključkov:

Pri izračunu pravice do dodelitev sredstev kot tudi 
obravnavi vloženega zahtevka, se upošteva predračun 
priložen vlogi. Kolikor bo vlagatelj pri  izstavitvi zahtev-
ka predložil račun za nakup druge kmetijske mehaniza-
cije oziroma račun, ki ne bo enak specifikaciji in predra-
čunu, mu sredstva ne bodo nakazana.

Višina sofinanciranja:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih brez DDV. Najmanjši znesek dode-
ljene pomoči je 200,00 €, najvišji pa 5.000 € na gospo-
darstvo.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-
lec kmetijskega gospodarstva.

A.1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregradi-

tev pašnikov z ograjo.
Upravičenci do pomoči:
– posamezna  kmetijska  gospodarstva  in  ali  več 

kmetijskih  gospodarstev,  vključenih  v  skupno  naložbo 
(pašna skupnost, agrarna skupnost …) na območju Ob-
čine Hrpelje - Kozina;

– kmetijska gospodarstva, ki so dejavna na podro-
čju primarne kmetijske pro izvodnje, imajo sedež na ob-
močju občine, so vpisana v register kmetijskih gospodar-
stev in imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, 
ki ležijo na območju občine.

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno  izpolnjen  obrazec  »Vloga  –  Skupinske 

izjeme – Ukrep A1.1., A1.2. 2016«,
– fotokopijo zbirne vloge (subvencijske vloge) v te-

kočem oziroma v preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel ali

– fotokopijo izpisa iz registra kmetijskih gospodar-
stev (kmetijska zemljišča v uporabi),

– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list, za-
kupna ali najemna pogodba za obdobje najmanj 5 let),

– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe 
(v primeru zakupa ali najema zemljišča),

– mnenje  o  upravičenosti  in  ekonomičnosti  inve-
sticije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS),

– predračun za opremo,
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– izjavo o kumulaciji sredstev,
– izjavo o točnosti podatkov,
– parafiran vzorec pogodbe.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih brez DDV.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-

lec kmetijskega gospodarstva.
5.B. Pomoči »de minimis«
5.B.2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

na kmetijah in trženje kmetijskih pro izvodov
Predmet podpore:
– turizem na kmetiji.
Upravičeni stroški:
– stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo ali se 

bodo ukvarjala z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetiji, so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež 
kmetijskega gospodarstva na območju občine in bo na-
ložba izvedena na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti 

ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost naj-
pozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta 
ni registrirana;

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 
stroškov;

– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma do-
kazila o izvedenih delih, izvedenih aktivnostih;

– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaklju-
čeni naložbi;

– mnenje  o  upravičenosti  naložbe,  ki  ga  pripravi 
pristojna strokovna služba;

– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, ipd.);

– v primeru še ne izvedene aktivnosti: predložiti pred-
račun tekočega leta – prosilci, ki predložijo predračun mo-
rajo do 31. 10. 2016 predložiti še račun in dokazilo o plačilu 
računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, ipd.).

– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis – 
Ukrep B.2. 2016«,

– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 

(Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov brez DDV.
Znesek  na  predloženem  računu  ali  predraču-

nu  –  predračunih  ob  vložitvi  vloge  mora  biti  najmanj 
1.000 EUR brez DDV.

5.B.3. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz 
odročnih krajev

Predmet podpore:
– financiranje stroškov prometa za prevoze, ki niso 

ekonomsko upravičeni.

Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer 

v odročnih krajih.
Upravičenci do pomoči:
– sub jekti, ki so registrirani za opravljanje dejavno-

sti cestnega tovornega prometa.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o registraciji dejavnosti tovornega pro-

meta;
– mnenje  o  upravičenosti  naložbe,  ki  ga  pripra-

vi  pristojna  strokovna  služba – Kmetijska  svetovalna 
služba;

– dokazilo o opravljenem tovornem prometu na od-
ročnih območjih, z navedbo lokacij (prog) in razdalj za 
obdobje od 1. 1. 2016 do oddaje vloge;

– oceno razdalj tovornih transportov za ostale me-
sece;

– do 5. 11. 2016 predložiti še dokazilo o opravljenih 
tovornih  transportih  na  odročnih  območjih  z  navedbo 
razdalj od oddaje vloge do 31. 10. 2016;

– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj 
in številom prevozov letno;

– zagotavljanje ustreznega in kakovostnega tovor-
nega prometa, skladno s področno zakonodajo;

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis – 

Ukrep B.3. 2016«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 

(Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov.
5. B.4. Nove investicije za delo v gozdu
Predmet podpore:
– podpore  bodo  dodeljene  naložbam  v  stroje  in 

manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa novih gozdarskih strojev in nove 

opreme za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska meha-
nizacija, motorne žage, vitli in zaščitna oprema za delo 
v gozdu …).

Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kme-

tijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju Občine 
Hrpelje  - Kozina  in  imajo  v  lasti  ali  zakupu  vsaj  3  ha 
gozdne površine na območju občine.

Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (seznam par-

cel  GURS,  izpis  iz  zemljiške  knjige  oziroma  zakupna 
pogodba),

– predložitev fotokopije izpisa iz registra kmetijskih 
gospodarstev,

– dokazilo o opravljenem tečaju Varno delo z mo-
torno žago,

– dokazilo o realiziranih odločbah Zavoda za goz-
dove za redno sečnjo v količini najmanj 10 m3 v zadnjih 
dveh  koledarskih  letih  –  izda  Zavod  za  gozdove, OE 
Sežana, KE Kozina.

– z dodeljeno pomočjo pridobljen stroj ali opremo 
mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni 
investiciji,



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 29 / 22. 4. 2016 / Stran 949 

– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun 
tekočega leta in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, 
potrdilo o izvedeni transakciji, ipd.),

– v  primeru  še  ne  izvedene  aktivnosti:  predloži-
ti predračun tekočega leta – prosilci, ki predložijo pred-
račun morajo do 31. 10. 2016 predložiti še račun in do-
kazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni 
transakciji, ipd.).

K vlogi je potrebno priložiti tudi:
– pravilno izpolnjen obrazec »Vloga – de minimis – 

Ukrep B.4. 2016«,
– podpisan vzorec pogodbe,
– izjavo o kumulaciji sredstev (Izjava 1),
– izjavo o povezanih podjetjih – enotno podjetje 

(Izjava 2),
– izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdruži-

tvi podjetij (Izjava 3),
– izjava 4,
– izjavo o načinu ugotavljanja davčne osnove (Iz-

java 5),
– Izjavo v skladu z Zakonom o integriteti in prepre-

čevanju korupcije (Izjava 6).
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov.
Znesek na predloženem računu – računih ali pred-

računu – predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 
400,00 EUR brez DDV.

6. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega 

javnega razpisa, je proračunsko leto 2016.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« ve-

lja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati 
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja 
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sred-
stev s strani Občine Hrpelje - Kozina in do 31. 10. 2016. 
Računi za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz 
tega obdobja.

7. Rok in način prijave
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumen-

tacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj razpis za 
kmetijstvo – skupinske izjeme – Ukrep ____« ali vlogo 
prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti ku-
verti s pripisom »Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 2016 – 
de minimis – Ukrep ____« – vložijo prijavitelji na naslov: 
Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6210 
Kozina, v sprejemno pisarno ali priporočeno po pošti. 
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, 
mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti 
označen naziv in polni naslov prijavitelja.

Rok  za  vložitev  vlog  je  do  vključno  29.  4.  2016, 
najkasneje do 9. ure. Šteje se, da je vloga prispela pra-
vočasno,  če  je  bila  najkasneje  zadnji  dan  razpisnega 
roka prejeta v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, 
Hrpelje, Reška cesta 14, 6210 Hrpelje - Kozina, ali če je 
bila najkasneje zadnji dan razpisnega roka oddana na 
pošti kot priporočena pošiljka.

Za prepozno  se  šteje  vloga,  ki  ni  bila  najkasneje 
zadnji dan razpisnega roka prejeta v sprejemni pisarni 
Občine Hrpelje - Kozina ali ni bila najkasneje zadnji dan 
razpisnega roka oddana na pošti kot priporočena pošilj-
ka. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in 
bodo naslovnikom vrnjene. Oddaja vloge pomeni, da se 
prosilec strinja z vsemi pogoji razpisa.

8. Pregled in ocenitev vlog: komisija, imenovana 
s sklepom župana, bo pri svojem delu upoštevala do-
ločila Pravilnika o postopkih za  izvrševanje proračuna 
RS. Komisija se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od 
poteka  roka  za  predložitev  vlog  na  razpis.  Odpiranje 
vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, 

pravilno  izpolnjene  in  označene  kuverte,  ki  vsebujejo 
vloge. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno 
pozove, naj v 8 dneh vloge dopolnijo. Komisija lah-
ko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja 
zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem 
razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne 
bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Komisija 
bo obravnavala pravočasno prispele  in popolne vloge 
ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji 
bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh po zaključku 
razpisa s sklepom, ki ga na podlagi odločitve komisije 
izda direktor občinske uprave.

9. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo 

v  sprejemni  pisarni  Občine Hrpelje  -  Kozina,  Hrpelje, 
Reška cesta 14, 6240 Kozina in na Kmetijski svetovalni 
službi, pisarna Kozina, Istrska 9, 6240 Kozina. Razpisna 
dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine 
Hrpelje - Kozina: www.hrpelje-kozina.si, razpisi.

Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Ob-
činski upravi Občine Hrpelje  - Kozina, Hrpelje, Reška 
cesta 14, Kozina; kontaktna oseba je Robert Kastelic 
(na tel. 05/68-00-150), ali na Kmetijsko svetovalni služ-
bi Sežana – pisarna Kozina, kontaktna oseba je Aleks 
Dariž (na tel. 05/68-00-168).

Občina Hrpelje - Kozina

Št. 430-0003/2016-1 Ob-1962/16

Na podlagi 9. člena Odloka o sofinanciranju progra-
mov in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini 
Rečica  ob  Savinji  (Uradni  list  RS,  št.  25/14),  Odloka 
o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2016 (Ura-
dni list RS, št. 105/15) in sklepa 6. redne seje Odbora za 
negospodarstvo  in  javne službe družbenih dejavnosti, 
št. 3.1, Občina Rečica ob Savinji objavlja

javni razpis
za dodelitev pomoči za sofinanciranje programov 

in projektov s področja socialne dejavnosti  
v Občini Rečica ob Savinji v letu 2016

I. Namen javnega razpisa
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za programe in 

projekte s področja socialne dejavnosti,  ki  izboljšujejo 
kakovost življenja ljudi z različnimi oblikami invalidnosti, 
kroničnih  bolnikov  in  uporabnikov  posameznih  zdra-
vstvenih storitev, oseb z dolgotrajnimi težavami v dušev-
nem zdravju, članov medgeneracijskih in drugih skupin 
za samopomoč ter koristnikov drugih programov, ki v bi-
valnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključeno-
sti posameznikov ali skupin občanov.

Sredstva dodeljuje neposredni uporabnik: Občina 
Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina), Rečica ob 
Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.

II. Predmet javnega razpisa
Sofinancirajo se:
– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblika-

mi  invalidnosti  omogočajo,  da  se  vključujejo  v  okolje, 
jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja 
oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,

– programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabi-
litacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in upo-
rabnikom posameznih zdravstvenih storitev,

– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine 
in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,

– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi 
težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje 
v okolje, ter drugi programi in projekti s področja varo-
vanja duševnega zdravja,
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– programi medgeneracijskih in drugih skupin za 
samopomoč  ter  drugi  programi,  ki  v  bivalnem  okolju 
skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih 
skupin občanov,

– drugi programi in projekti s področja socialne de-
javnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost.

Pri tem se za projekt šteje nabor aktivnosti, ki pred-
stavljajo vsebinsko zaključeno enoto, z opredeljeno vse-
bino,  cilji,  časovnim zaporedjem  in  trajanjem  izvedbe. 
Program pa predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja 
kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vse-
bino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.

Na javni razpis lahko vlagatelj prijavi en program ali 
največ dva projekta.

Ne sofinancira se:
– formalnega izobraževanja,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremič-

nin ali opreme,
– odhodkov za plače izvajalcev programov ali pro-

jektov,
– turističnih potovanj, izletov in letovanj.
III. Višina razpisanih sredstev
Obseg razpoložljivih sredstev določa proračun Ob-

čine, kot sledi:
PP 20051 – Sofinanciranje društev s področja soci-

alnega varstva – ostala: 1.670,00 EUR.
IV. Upravičenci
Do  sredstev  so  upravičene  pravne  osebe,  ki  se 

prijavljajo na  javni  razpis za sofinanciranje programov 
in projektov s področja socialne dejavnosti v Občini (v 
nadaljnjem besedilu: vlagatelji) in izpolnjujejo razpisne 
pogoje.

Na razpis za sofinanciranje programov in projektov 
s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo:

– humanitarna in invalidska društva ter organizacije 
s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zako-
nom ustanovljeni kot prostovoljne neprofitne organiza-
cije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov 
in  storitev,  utemeljenih  na  značilnostih  invalidnosti  po 
posameznih  funkcijskih  okvarah,  ki  ogrožajo  socialni 
položaj invalidov,

– dobrodelne organizacije, ki so ustanovljene 
v skladu z zakonom kot prostovoljne in neprofitne orga-
nizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov 
Občine,

– organizacije za samopomoč, ki so v skladu z za-
konom ustanovljene  kot  prostovoljne  in  neprofitne  or-
ganizacije, z namenom reševanja socialnih problemov 
svojih članov,

– druga društva, ki izvajajo programe in projekte na 
področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja 
Občine in so registrirana za delovanje na področju so-
cialnega varstva.

Na javnem razpisu ne morejo kandidirati vlagatelji, 
ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne 
razpise Občine ali so financirani iz drugih proračunskih 
postavk Občine.

V. Pogoji za pridobitev sredstev
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini oziroma imajo v Občini iz-

postavo ali enoto,
– so registrirani za izvajanje programov ali projek-

tov  na  področju  socialne  dejavnosti  oziroma  jih  imajo 
opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,

– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo 
najmanj eno leto,

– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom 
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,

– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo 
programa oziroma projekta,

– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soude-
ležbo drugih financerjev najmanj v višini 20 % vrednosti 
prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva 
se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz 
katerihkoli drugih virov),

– program ali projekt se izvaja na območju in v in-
teresu Občine,

– program ali  projekt  je  neprofitne oziroma neko-
mercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od 
višine odhodkov),

– vsebina programa ali projekta mora ustreza-
ti predmetu javnega razpisa,

– nimajo blokiranega transakcijskega računa,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene ob-

veznosti do Občine na podlagi zadnjega javnega razpi-
sa, če so na njem sodelovali.

V primeru, da ima vlagatelj sedež izven Občine in 
v Občini  nima  izpostave  ali  enote,  vendar  ima  sedež 
in izpostave ali enote na območju Savinjske regije,  iz-
polnjuje pogoje glede sedeža in izpostav ali enot po za 
namen tega razpisa, če so v programe ali projekte vla-
gatelja vključeni tudi občani Občine.

VI. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– stroški, ki jih vlagatelj navede v prijavi na javni 

razpis  in  so  vezani  izključno na  izvedbo prijavljenega 
programa oziroma projekta,

– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi 
ter podprti z dokazili,

– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancer-
jev.

VII. Merila za ocenjevanje vlog
Prispele  popolne  in  pravočasne  vloge  bodo  oce-

njene na osnovi meril za ocenjevanje. Ocenjevanje bo 
temeljilo na podatkih iz predložene dokumentacije, lahko 
tudi iz uradnih evidenc.

Programi in projekti, prispeli na razpis, se na pod-
lagi meril ovrednotijo s točkami. Program se sofinancira 
le v primeru, da doseže vsaj polovico vseh možnih točk 
(najmanj 125 točk od možnih 250 točk).

Vrednost točke je določena kot razmerje med raz-
položljivimi  proračunskimi  sredstvi,  namenjenimi  sofi-
nanciranju programov  in projektov,  in številom točk, ki 
jih dosežejo vsi izbrani programi in projekti vlagateljev. 
Višini sofinanciranja posameznega projekta je zmnožek 
doseženega števila točk za ta projekt in vrednosti točke.

Posamezni vlagatelj lahko pridobi sredstva največ 
v višini upravičenega dela zaprošenih sredstev.

Vrednotenje programov in projektov se izvede, kot 
izhaja iz tabele:

Zap. 
št.

Merilo Št. 
točk

1. Vsebina programa/projekta (splošna 
vsebinska ocena, obsežnost, 
zahtevnost, izvirna zasnova, 
celovitost, dovršenost, preglednost) do 120

2. Utemeljenost in pomen 
programa/projekta za Občino  do 20

3. Jasnost zastavljenih ciljev 
programa/projekta do 20

4. Realnost zastavljenih ciljev 
programa/projekta do 20

5. Aktualnost in inovativnost 
programa/projekta do 20
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Zap. 
št.

Merilo Št. 
točk

6. Izdelana zaprta in realna finančna 
konstrukcija (program ima jasno 
opredeljene vire financiranja, 
zagotovljeno sofinanciranje iz drugih 
virov, realno in ekonomično finančno 
konstrukcijo) do 20

7. Dostopnost programa/projekta (širši 
javnosti in ciljni populaciji dostopne 
informacije o programu/projektu) do 20

8 Status društva, ki deluje v javnem 
interesu 10
Skupno največje možno število točk 250

Kadar vlagatelj ne izpolnjuje pogoja sedeža v Ob-
čini  in  v  Občini  nima  nobene  izpostave  ali  enote,  se 
dobljeno število  točk po vrednotenju  iz prejšnjega od-
stavka prevrednoti še v sorazmerju glede na vključenost 
občanov Občine.

VIII. Razpisna dokumentacija
Prijavni obrazci so vlagateljem na voljo od dneva 

objave  javnega  razpisa v  času uradnih ur na naslovu 
Občine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 
Rečica ob Savinji.

Na voljo so tudi na spletni strani občine: http://www.
obcina-recica.si.

IX. Obdobje porabe  sredstev:  obdobje,  za  katero 
so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je pro-
računsko leto 2016.

X. Rok in način prijave
Vloge morajo biti oddane na naslov »Občina Re-

čica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob 
Savinji« do 15. 5. 2016. Oddane morajo biti v zaprtih ku-
vertah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako »Ne odpiraj – razpis za programe in projekte 
s področja socialne dejavnosti 2016«.

Informacije  v  zvezi  z  javnim  razpisom  je  možno 
dobiti na Občini Rečica ob Savinji, v času uradnih ur.

XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje  pravočasno  prispelih  vlog  bo  opravila 

komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. 
Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna, se vlagatelja 
v zakonskem roku pisno pozove na dopolnitev. Rok 
za dopolnitev vloge  je 8 dni od dneva vročitve poziva 
za dopolnitev. Če vloga  tudi po pozivu ni popolna, se 
s sklepom zavrže.

Komisija bo za popolne in pravočasne vloge ocenila 
višino sredstev, ki se bodo dodelila posameznim upravi-
čencem. Na predlog komisije o delitvi razpoložljivih sred-
stev odloči direktor občinske uprave z odločbo. Upra-
vičencem se  izda sklep o višini odobrenih sredstev  in 
opravičljivih stroških za posamezen projekt ali program.

Upravičenci  bodo  o  dodelitvi  sredstev  obveščeni 
najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog. Zoper odločitev 
iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo 
županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev žu-
pana je dokončna.

Medsebojne obveznosti med Občino in upravičen-
cem se uredijo s pogodbo.
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Priloga: OBRAZEC: Vloga za sofinanciranje programov  in projektov s področja socialne dejavnosti  v 
Občini Rečica ob Savinji v letu 2016

OBRAZEC: Vloga za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne 
dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji v letu 2016 
 
 
Podatki o vlagatelju: 
 
Naziv   
Naslov  
E- naslov  
Davčna številka  
Matična številka   
Številka poslovnega računa  
Sedežna občina  
Kraj izpostave  

 
Če ima vlagatelj sedež izven Občine in v Občini nima izpostave ali enote, vendar ima sedež 
in izpostave ali enote na območju Savinjske regije, navede število občanov iz Občine Rečica 
ob Savinji, ki so vključeni v programe/projekte, ki jih vlagatelj prijavlja na razpis: 
 
Število članov organizacije/društva  
Število občanov iz Občine Rečica ob Savinji, ki so vključeni v programe/projekte  
 
Podatki o kontaktni osebi: 
 
Ime in priimek  
Naslov  
Telefonska številka  
E- naslov  

 
Izjave: 
 
Odgovorna oseba vlagatelja s podpisom izjavljam, da: 

– ima organizacija/društvo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi, ki urejajo delovanje organizacije/društva,  

– ima organizacija/društvo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,  

– ima organizacija/društvo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih 
financerjev najmanj v višini 20 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med 
lastna sredstva se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli 
drugih virov),  

– je program/projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne 
sme biti višja od višine odhodkov),  

– organizacija/društvo nima blokiranega transakcijskega računa, 
– bom na zahtevo Občine le-tej predložil morebiti potrebna druga dokazila, ki se 

nanašajo na razpisane vsebine, 
– so podatki v vlogi resnični in točni,  
– nadzornemu organu in občinski upravi dovoljujemo izvajanje kontrole nad 

namenskostjo porabe sredstev.    
 

Priloge:  
 

- opis programa/projekta, 
- registracija, 
- ustanovni akt oziroma statut.  

 
 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 29 / 22. 4. 2016 / Stran 953 

 
Upravičeni stroški: 
 
Zaporedna 
št. 

Vrsta stroška Cena /enoto Vrednost brez 
DDV 

Vrednost z 
DDV 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
Kraj in datum:                               Podpis odgovorne osebe:                               Žig: 
 

Občina Rečica ob Savinji
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 Ob-1981/16

Mestna občina Celje na podlagi Pravilnika o sofi-
nanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju 
Mestne občine Celje  (Uradni  list RS, št. 39/15) z dne 
5. 6. 2015 ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje 
(Uradni list RS, št. 22/16) objavlja

razpis
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav 

na območju Mestne občine Celje v letu 2016
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinancira-

nje nabave malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) 
za komunalne odpadne vode do 50 PE.

II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa:
je  sofinanciranje  MKČN  za  komunalne  odpa-

dne  vode  na  območju  Mestne  občine  Celje.  Sred-
stva so zagotovljena v proračunu za leto 2016 v višini 
9.500,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50 % investicije. 
DDV ni predmet sofinanciranja.

2. Upravičenci:
– fizične ali pravne osebe za nepremičnino, ki stoji 

na območju Mestne občine Celje.
3. Pogoji:
– MKČN mora biti na delu območja Mestne občine 

Celje, kjer z Operativnim programom odvajanja in čišče-
nja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za 
območje Mestne občine Celje ni predvidena  izgradnja 
kanalizacijskega omrežja;

– MKČN je lahko postavljena tudi na območju pred-
videnih aglomeracij, ki so določene z Operativnim pro-
gramom odvajanja in čiščenja komunalne vode v Mestni 
občini Celje, vendar mora biti na podlagi mnenja javne-
ga podjetja Vodovod- kanalizacija d.o.o. razvidno, da 
objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;

– da ima objekt veljavno gradbeno dovoljenje za 
stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za 
stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 ali, da ima 
objekt  na  podlagi  določil  prvega  odstavka  197.  člena 
ZGO-1 uporabno dovoljenje;

– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop 
in neovirano praznjenje;

– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na 
katerem načrtujejo postavitev MKČN;

– čistilna  naprava mora  biti  vgrajena  in  v  funkciji 
obratovanja;

– upravičenci,  ki  bodo  za  več  objektov  postavili 
skupno čistilno napravo ali gradili priključni kanal, mo-
rajo  vlogi  priložiti  podpisan medsebojni  dogovor  vseh 
uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki 
bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno slu-
žnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;

– upravičenci  lahko pridobijo  sredstva za  isto na-
ložbo  le enkrat. Kolikor  je upravičenec že prejel  javna 
sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni 
upravičen;

– ne velja za nove gradnje;
– upoštevale se bodo vloge, na katerih bo razvi-

dno, da se je MKČN vgradila po 10. 11. 2015 (dokazilo 
– računi, potrdilo o plačilu ...).

4. Tehnične zahteve:
V primeru, da je MKČN gradbeni pro izvod:
– mora biti izdelana v skladu z enim od standardov 

SIST EN 12566-1 do SIST EN 12566-5 iz Uredbe o emi-
siji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN;

– mora imeti opravljene prve meritve in izdelano 
Poročilo o prvih meritvah za MKČN, iz katere mora biti 
razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določba-

mi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz MKČN. Poročilo o prvih meritvah za MKČN je dolžan 
upravičenec dostaviti  v  roku 3-9 mesecev po vgradnji 
male komunalne čistilne naprave;

– mora imeti izjavo o skladnosti izdelka, da ustreza 
standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu 
s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označe-
vanja gradbenih pro izvodov

V primeru, da MKČN, ki ni gradbeni pro izvod (npr. 
rastlinske čistilne naprave):

– če MKČN ni skladna s standardi iz Uredbe o emi-
siji snovi pri odvajanju odpadne vode iz MKČN in nima 
izjave o skladnosti, mora imeti izdelano pozitivno Po-
ročilo o prvih meritvah za MKČN, ki ga je upravičenec 
dolžan dostaviti v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.

Na spletni strani Zbornice komunalnega gospodar-
stva je objavljen seznam nekaterih MKČN, ki izpolnjujejo 
kriterije:  http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_komu-
nalnega_gospodarstva.

III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti  vlogo 
(izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Obrazci in 
priloge naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot je navede-
no v navodilu. Razpisna dokumentacija bo na razpolago 
od dneva objave  javnega  razpisa na  vložišču Mestne 
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih 
straneh Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika Me-
stna občina – javna naročila in razpisi.

IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva ob-

jave razpisa v Uradnem listu RS dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po 

pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finan-
ce in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje do 
31. 5. 2016. Vlogo pošlje v zaprti kuverti s pripisom »Ne 
odpiraj – Razpis male čistilne naprave 2016«. Upošteva-
le se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo 

vloge odprla najkasneje do 10. 6. 2016. Vloge bo 
komisija obravnavala do 15. 6. 2016. Če vloga ne bo 
popolna bo prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpi-
ranja vlog, da jo dopolni. Vloga se bo štela za prispelo 
z dnem prispetja dopolnitve. Nepopolne vloge, ki jih 
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo 
zavržene. V primeru, da bo razpisanih sredstev manj 
kot sredstev zahtevanih v vlogah, bodo imele pred-
nost vloge, iz katerih bo razvidno, da ima vlagatelj 
v objektu za katerega prijavlja sofinanciranje MKČN, 
stalno prebivališče. Če bo število takšnih vlog prese-
glo razpoložljiva sredstva proračuna, se bo upošteval 
vrstni red prispelih vlog.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
z  odločbo  v  roku  petnajst  dni  od  dne,  ko  bo  komisija 
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdani od-
ločbi in predloženih dokazilih (računi, potrdila o plačilu 
računov) o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem 
sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih med-
sebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se 
izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni 
od podpisa pogodbe. Dokazila se bodo obravnavala 
enkrat mesečno do 10. v mesecu.

Dokazila o dokončani investiciji (računi in dokazila 
o plačilu  računov), se morajo predložiti najkasneje do 
10. 11. 2016, poročilo o opravljenih prvih meritvah pa 
v roku 3–9 mesecev po vgradnji MKČN.

VI. Nadzor in sankcije
Skrbnik proračunske postavke je odgovorna oseba 

za vodenje vseh postopkov v zvezi z javnim razpisom.
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Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sred-
stev  izvaja  komisija,  imenovana  s  strani  pooblaščene 
osebe.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila 
porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali 
da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov 
oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je 
občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev 
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva 
s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dne-
va nakazila dalje.

Mestna občina Celje

 Ob-1982/16

Mestna  občina  Ljub ljana, Mestni  trg  1,  Ljub ljana, 
objavlja na podlagi 78. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno  prečiščeno  besedilo,  65/07  – Odl.  US,  56/08, 
4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13; v nadaljevanju: 
ZUJIK) in smiselne uporabe 74. in 75. člena ZUJIK ter 
22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in sa-
moupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12) in 51. člena Uredbe o stvarnem premoženju dr-
žave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 34/11, 42/12 in 24/13)

javni razpis
za ugotavljanje javnega interesa pri oddaji 

umetniških ateljejev in oddaji prostorov v uporabo 
za kulturne in mladinske dejavnosti

Objavljeno na spletni strani http://www.Ljub ljana.si/ 
od 22. 4. 2016 do 28. 5. 2016.

Predmet razpisa
Predmet razpisa je ugotavljanje javnega interesa 

za oddajo umetniških ateljejev in ugotavljanje javnega 
interesa za oddajo prostorov v uporabo za kulturne in 
mladinske dejavnosti.

Razpis se nanaša na:
– umetniške ateljeje, ki jih oddaja MOL in umetni-

ške ateljeje, ki bodo na razpolago od objave razpisa do 
31. 12. 2017 (točka A),

– prostore v lasti MOL, ki jih za izvajanje kulturne 
dejavnosti uporabljajo nevladne organizacije in posame-
zniki (točka B, sklop 1),

– prostore v lasti MOL, ki bodo na razpolago za 
opravljanje kulturne in mladinske dejavnosti od objave 
razpisa do 31. 12. 2017 (točka B, sklop 2 in točka C).

A. Ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetni-
ških ateljejev

1. Sklop 1 – Izvajanje umetniške dejavnosti v pro-
storih, ki jih oddaja MOL v uporabo.

Na sklop 1 se lahko prijavijo posamezniki, ki opra-
vljajo dejavnost na področju likovne/vizualne umetnosti, 
in uporabljajo prostore MOL.

2. Sklop 2 – Izvajanje umetniške dejavnosti v pro-
storih, ki bodo na razpolago od objave razpisa do 31. de-
cembra 2017.

Na sklop 2 se lahko prijavijo posamezniki, ki opra-
vljajo dejavnost na področju likovne/vizualne umetnosti 
in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za opravlja-
nje svoje dejavnosti. Zanje bo vzpostavljena prednostna 
lista. Pozvani bodo takoj, ko se bo kateri od prostorov, 
namenjenih za kulturno dejavnost, sprostil. Prednostna 
lista bo javno objavljena in bo veljala do objave nasle-
dnjega razpisa.

Pogoji za udeležbo v postopku ugotavljanja javnega 
interesa pri oddaji umetniških ateljejev:

Do sodelovanja v postopku oddaje umetniških ate-
ljejev so upravičeni:

– posamezniki, ki opravljajo dejavnost na področjih 
likovne/vizualne umetnosti in imajo akademski naziv iz 
tega področja oziroma so kot posamezniki vpisani v raz-
vid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo 
s poklicem slikar/kipar,

– imajo  stalno  prebivališče  v  Mestni  občini  Ljub-
ljana,

– niso lastniki prostorov, v katerih lahko izvajajo 
svojo dejavnost.

Kriteriji, na osnovi katerih se vrednoti javni interes 
na področju kulture oziroma pomen za javni kulturni pro-
stor na območju Mestne občine Ljub ljana:

1. nagrade
a/ Prešernova nagrada, nagrada Prešernovega 

sklada (30 točk),
b/  Župančičeva  nagrada,  Jakopičeva  nagrada, 

mednarodna stanovska nagrada (vsaka po 10 točk),
c/ stanovska nagrada (5 točk).
Možnih je največ 65 točk.
2.  samostojne  razstave  (največ  po  3  v  vsakem 

sklopu),
a/  v  priznanih  mednarodnih  razstaviščih  (do 

10 točk),
b/ v priznanih slovenskih in Ljub ljanskih galerijah 

(do 5 točk).
Možnih je največ 45 točk.
3.  dela  v  javnih  zbirkah  (največ  po  3  v  vsakem 

sklopu),
a/ v priznanih mednarodnih zbirkah (do 10 točk),
b/ v priznanih slovenskih in Ljub ljanskih javnih zbir-

kah oziroma postavitve del v javnem prostoru na obmo-
čju MOL (do 5 točk).

Možnih je največ 45 točk.
4. izvirnost
Pomen, izvirnost in avtorski pristop (do 20 točk).
Uporaba kriterijev:
Največje možno število točk je 175.
Sklop 1: prijavitelj mora doseči najmanj 75 točk.
Sklop  2:  prijavitelji  bodo  razvrščeni  glede  na  pri-

dobljeno  število  točk,  vendar  morajo  doseči  najmanj 
75 točk.

Vloga mora vsebovati:
1. fotokopijo diplome na področju likovne/vizualne 

umetnosti ali dokazilo o vpisu v razvid samozaposlenih 
na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo s poklicem 
slikar/kipar,

2. izjavo, da prijavitelj ni lastnik prostorov, v katerih 
lahko izvaja svojo dejavnost,

3. fotokopijo osebnega dokumenta,
4. dokazila o izpolnjevanju kriterijev, na osnovi ka-

terih bo izbran uporabnik ateljeja (priloge: fotokopije 
nagrad, katalogi, dokazilo o delih v javnih zbirkah, foto-
grafije del v javnem prostoru MOL),

5. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A.
Pogoji uporabe umetniških ateljejev:
– ustvarjalno delo prijavitelja je v javnem interesu 

Mestne občine Ljub ljana, ki na podlagi kriterijev doseže 
najmanj 75 točk,

– kolikor ima prijavitelj z MOL že sklenjeno kakršno 
koli pogodbo za uporabo prostorov, mu le-ta preneha 
s podpisom nove pogodbe,

– atelje se odda za določen čas pet let,
– uporabnik ne sme oddati ateljeja v podnajem,
– uporabnik je dolžan plačevati obratovalne stro-

ške,  stroške  rednega  vzdrževanja,  stroške  uporabe 
stavbnega  zemljišča  (kolikor  izvajanje  dejavnosti  ni 
sofinancirano iz državnega proračuna ali iz proračuna 
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Mestne občine Ljub ljana), stroške zavarovanj in druge 
stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno 
pogodbo,

– uporabnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli 
vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pra-
vic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj,

– uporabnik  mora  pričeti  z  dejavnostjo  v  ateljeju 
v mesecu dni od dneva prevzema prostora, če ni dru-
gače določeno.

B: Ugotavljanje javnega interesa pri oddaji prosto-
rov v uporabo za izvajanje kulturne dejavnosti

1. Sklop 1 – Nevladne organizacije in posamezniki 
s področja kulture, ki izvajajo svojo dejavnost v prosto-
rih MOL.

Na sklop 1 se lahko prijavijo pravne osebe zaseb-
nega prava, registrirane za opravljanje kulturno umetni-
ških dejavnosti in posredovanja kulturnih vrednot, javni 
skladi  s področja kulture  in posamezniki,  ki opravljajo 
kulturno dejavnost in ki uporabljajo prostore MOL.

2. Sklop 2 – Nevladne organizacije in posamezniki 
s  področja  kulture,  ki  želijo  opravljati  svojo  dejavnost 
v prostorih MOL, ki bodo na razpolago do objave nasle-
dnjega razpisa.

Na sklop 2 se lahko prijavijo pravne osebe zaseb-
nega prava, registrirane za opravljanje kulturno umetni-
ških dejavnosti in posredovanja kulturnih vrednot, javni 
skladi  s področja kulture  in posamezniki,  ki opravljajo 
kulturno dejavnost in nimajo zagotovljenih primernih pro-
storov za opravljanje svoje dejavnosti. Zanje bo vzpo-
stavljena prednostna lista. Pozvani bodo takoj, ko se bo 
kateri od prostorov, namenjenih za kulturno dejavnost, 
sprostil. Prednostna lista bo javno objavljena. Veljala bo 
do objave naslednjega razpisa.

Pogoji za udeležbo v postopku ugotavljanja javne-
ga interesa pri oddaji prostorov v uporabo za izvajanje 
kulturne dejavnosti:

Do sodelovanja v postopku oddaje prostorov v upo-
rabo za izvajanje kulturne dejavnosti so upravičeni:

– pravne osebe zasebnega prava, registrirane za 
opravljanje kulturno umetniških dejavnosti in posredo-
vanja kulturnih vrednot, javni skladi s področja kulture in 
posamezniki, ki opravljajo kulturno dejavnost,

– prijavitelji  s  sedežem oziroma stalnim prebivali-
ščem v Mestni občini Ljub ljana,

– prijavitelji, ki niso lastniki prostorov, v katerih lah-
ko izvajajo svojo dejavnost.

Kriteriji, na osnovi katerih bodo ovrednotene pri-
spele vloge:

1. kakovost programa prijavitelja, inovativnost ter 
pomembnost programa za kulturno ponudbo Mestne 
občine Ljub ljana (do 40 točk),

2. reference prijavitelja v zadnjih treh letih (kritiški 
odmevi, odmevi v strokovni javnosti, …) (do 20 točk),

3. prijavitelj je imel z MOL sklenjeno Pogodbo o so-
financiranju  javnega  kulturnega  programa  za  obdobje 
2013 – 2015 oziroma Pogodbo o sofinanciranju kultur-
nega projekta v obdobju 2013 – 2015 (5 točk),

4. prijavitelj ima status organizacije, ki deluje v jav-
nem interesu na področju kulture oziroma status samo-
zaposlenega v kulturi (2 točki).

Uporaba kriterijev:
Največje možno število točk je 67.
Sklop 1: prijavitelj mora doseči najmanj 47 točk
Sklop  2:  prijavitelji  bodo  razvrščeni  glede  na  pri-

dobljeno  število  točk,  vendar  morajo  doseči  najmanj 
47 točk.

Vloga mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec B,
2. fotokopije referenc.

Pogoji uporabe prostorov:
– prostori  se  oddajajo  v  uporabo  za  določen  čas 

petih let,
– uporabnik prostora ne sme oddati v podnajem,
– uporabnik  je  dolžan  plačevati  obratovalne  stro-

ške,  stroške  rednega  vzdrževanja,  stroške  uporabe 
stavbnega zemljišča (kolikor izvajanje dejavnosti ni so-
financirano  iz  državnega  proračuna  ali  iz  proračuna 
Mestne občine Ljub ljana), stroške zavarovanj in druge 
stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo,

– uporabnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli 
vlaganj v predmetni prostor niti ne pridobi nikakršnih 
pravic na prostoru na podlagi vlaganj,

– uporabnik si bo pred podpisom pogodbe ogledal 
prostor in se odločil po načelu videno – vzeto. Prostor 
vzame v uporabo v stanju, v kakršnem se nahaja,

– primopredaja prostora in ključev se izvrši v roku 
8 dni od sklenitve pogodbe,

– uporabnik je dolžan pričeti z opravljanjem dejav-
nosti v prostoru, ki se mu daje v uporabo, v roku 30 dni 
po sklenitvi pogodbe.

C. Ugotavljanje javnega interesa pri oddaji prosto-
rov za izvajanje mladinske dejavnosti

Prijavijo se nevladne organizacije, ki delujejo v mla-
dinskem sektorju in ki so registrirane za mladinske de-
javnosti na območju MOL. Zanje bo vzpostavljena pred-
nostna lista. Pozvani bodo takoj, ko se bo kateri od 
prostorov, ki so predmet razpisa, sprostil. Prednostna 
lista bo javno objavljena in bo veljala do objave nasle-
dnjega razpisa.

Pogoji za udeležbo v postopku ugotavljanja javne-
ga interesa pri oddaji prostorov v uporabo za izvajanje 
mladinske dejavnosti:

Do sodelovanja v postopku oddaje prostorov v upo-
rabo za izvajanje mladinske dejavnosti so upravičeni:

– so osebe zasebnega prava, registrirane za opra-
vljanje dejavnosti v mladinskem sektorju,

– imajo sedež v Mestni občini Ljub ljana,
– prijavitelji, ki niso lastniki prostorov, v katerih lah-

ko izvajajo svojo dejavnost.
Kriteriji, na osnovi katerih bodo ovrednotene pri-

spele vloge:
1. kakovost programske sheme prijavitelja, njena 

inovativnost ter pomembnost programa za širitev ponud-
be znotraj mladinskega sektorja v Mestni občini Ljub-
ljana, prednostno za namen oblikovanja mreže Mladin-
skih centrov Ljub ljana in na lokacijah, ki jih opredeljuje 
Strategija MOL za mlade 2016-2025 (do 35 točk),

2.  reference prijavitelja  in sodelujočih v programu 
prijavitelja: izvedeni projekti, odmevi v strokovni javnosti 
(do 20 točk),

3. doseganje ciljnega občinstva mladih do 29 let in 
kakovost promocijskega načrta (do 15 točk),

4. javna dostopnost programov: odprtost prosto-
rov za javnost, obseg javno dostopnih programov (do 
18 točk),

5. povezovanje s sorodnimi organizacijami in posa-
mezniki, ki delujejo v mladinskem sektorju (do 10 točk),

6. prijavitelj ima status organizacije, ki deluje v jav-
nem interesu (2 točki).

Najvišje možno število prejetih točk je 100. Izbrani 
bodo prijavitelji, ki bodo v procesu  izbire zbrali največ 
točk, vendar ne manj kot 81.

Vloga mora vsebovati:
1. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec C,
2. fotokopije referenc.
Pogoji uporabe prostorov:
– prostori  se  oddajajo  v  uporabo  za  določen  čas 

petih let, z možnostjo podaljšanja,
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– uporabnik prostora ne sme oddati v podnajem,
– uporabnik  je  dolžan  plačevati  obratovalne  stro-

ške,  stroške  rednega  vzdrževanja,  stroške  uporabe 
stavbnega zemljišča (kolikor izvajanje dejavnosti ni so-
financirano  iz  državnega  proračuna  ali  iz  proračuna 
Mestne občine Ljub ljana), stroške zavarovanj in druge 
stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo,

– uporabnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli 
vlaganj v predmetni prostor niti ne pridobi nikakršnih 
pravic na prostoru na podlagi vlaganj,

– uporabnik si bo pred podpisom pogodbe ogledal 
prostor in se odločil po načelu videno – vzeto. Prostor 
vzame v uporabo v stanju, v kakršnem se nahaja,

– primopredaja prostora in ključev se izvrši v roku 
8 dni od sklenitve pogodbe,

– uporabnik je dolžan pričeti z opravljanjem dejav-
nosti v prostoru, ki se mu daje v uporabo, v roku 30 dni 
po sklenitvi te pogodbe.

Način oddaje vlog in rok
Način oddaje vlog – točka A
Prijavitelji morajo vloge z dokazili poslati priporo-

čeno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mestna 
občina Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za kulturo, 
Ambrožev trg 7, 1000 Ljub ljana, z obvezno oznako na 
ovojnici »Vloga za uporabo ateljeja – Ne odpiraj«. Na 
ovojnici morajo navesti, na kateri sklop se prijavljajo: 
Sklop 1 ali Sklop 2. Na zadnji strani ovojnice morajo 
obvezno navesti naslov prijavitelja.

Način oddaje vloge – točki B in C
Prijavitelji morajo vlogo z dokazili poslati priporo-

čeno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Mestna 
občina Ljub ljana, Mestna uprava, Oddelek za kulturo, 
Ambrožev trg 7, 1000 Ljub ljana, z obvezno oznako na 
ovojnici »Vloga za uporabo prostora – Ne odpiraj«. Na 
ovojnici morajo navesti, na kateri sklop se prijavljajo: 
Sklop 1, Sklop 2 ali Mladinska dejavnost. Na zadnji stra-
ni ovojnice morajo obvezno navesti naslov prijavitelja.

Rok za oddajo vlog je do vključno 28. 5. 2016 do 
24. ure. Po preteku razpisnega roka bo komisija odprla 
vse prispele vloge.

Prepozne  ter  nepopolne  vloge  bodo  izločene  iz 
obravnave.

Če bo vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj po-
zvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v pe-
tih dneh. Če prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem 
roku, bo le-ta izločena iz obravnave.

Za formalno nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo vsebovala vseh dokazil in drugih sesta-

vin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna doku-
mentacija in kljub pozivu ne bo dopolnjena v roku za 
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana kot 
priporočena pošiljka do vključno 28. 5. 2016 do 24. ure.

Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, ki ne 
sodi v skupino upravičenih oseb.

Po odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge prijaviteljev, ki jih niso vložile upravi-
čene osebe ali niso bile pravočasne.

Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do skle-
nitve pravnega posla.

Če  izbrani  vlagatelj  ne  bo  podpisal  najemne  po-
godbe in prevzel ključev prostora v 15 dneh po pisnem 
obvestilu, se šteje, da odstopa od svoje vloge.

Informacije
Obrazec za prijavo je dostopen na spletni strani 

http://www.Ljub ljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom dobite na Od-

delku  za  kulturo, Ambrožev  trg  7,  pri  Jerneji Batič  po 
tel. 01/306-48-41 ali 031/318-685 za posameznike, 

pri Dariu Seravalu, tel. 01/306-48-63, 031/221-636 
za  nevladne  organizacije  in  pri  Katarini  Gorenc, 
tel.  01/306-48-92,  za  organizacije  s  področja  mladin-
skega sektorja.

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani MOL.
Mestna občina Ljub ljana

Št. 344-1/2016 Ob-1997/16

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni  list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN  in 57/11 – ORZGJS40), Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 
30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08), 
Odloka o zagotavljanju javne službe na področju zaščite 
živali (Uradni list RS, št. 24/06) in Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 
105/06 – ZUS, 126/07, 65/08, 8/10  in 82/13), Mestna 
občina Koper objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca javne službe na področju zaščite 

živali na območju Občine Izola, Mestne občine 
Koper, Občine Piran in Občine Ankaran

1.  Podatki  o  naročniku:  Mestna  občina  Koper, 
Verdijeva 10, 6000 Koper, tel. 05/664-61-00, telefaks 
05/627-16-02, matična številka: 5974424,  ID za DDV: 
SI 40016803, transakcijski račun: SI 56 0125 0010 0005 
794.

2. Podatki o objavi akta: Odlok o zagotavljanju 
javne službe na področju zaščite živali (Uradni list RS, 
št. 24/06).

3. Predmet  javnega  razpisa  in  območje  izvajanja 
javne službe

Predmet javnega razpisa je izvajanje javne službe 
na področju zaščite živali na območju Občine Izola, Me-
stne občine Koper, Občine Piran in Občine Ankaran (v 
nadaljevanju: občine), vključno z upravljanjem zavetišča 
za  zapuščene  živali  v Dvorih  – Sv. Antonu pri Kopru, 
katerega lastnice so občine (v nadaljevanju: javna služ-
ba). Dejavnost javne službe je podrobneje opredeljena 
v razpisni dokumentaciji.

Javna  služba  ima  sedež  v  objektu  zavetišča  za 
zapuščene živali v Dvorih – Sv. Antonu pri Kopru. Izva-
jalec javne službe prevzame v upravljanje celotni objekt 
zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju:  imetnik 
zavetišča).

4. Začetek in čas trajanja izvajanja javne službe
Pogodba  o  izvajanju  javne  službe  bo  sklenjena 

za določen čas 5  let.  Izvajanje  javne službe se začne 
z dnem sklenitve pogodbe.

Predviden začetek  izvajanja  javne službe  je 1. 1. 
2017.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne 
službe oziroma imetnik zavetišča

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni 
razpis za izbiro izvajalca javne službe oziroma imetnika 
zavetišča:

1. mora biti kot fizična ali pravna oseba registri-
ran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javne službe,

2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo prav-
ni predpisi za zavetišča za zapuščene živali,

3. imeti mora poravnane davke in prispevke,
4. ne sme biti v postopku prisilne poravnave, 

v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
5. izkazati mora kadrovsko strukturo in tehnično 

opremo, potrebno za opravljanje javne službe,
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6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrb-
nikov, usposobljenih za delo z živalmi (najmanj 1 oskrb-
nik na 20 živali, upoštevajoč podatek, da je šestmeseč-
no povprečno dnevno število psov v zavetišču 18),

7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za pre-
voz živali,

8. predložiti mora stroškovno opredeljen izved-
beni program oskrbe zapuščenih živali in program dela, 
iz katerega bo razvidna finančna zmožnost opravljanja 
javne službe,

9. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki 
je predmet javne službe,

10. imeti mora stalen in neposreden vpogled 
v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni 
za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki o ce-
pljenju ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali,

11. vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izo-
brazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge 
smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi,

12. imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne 
more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja 
mučenja živali,  razen če gre za  izrečen vzgojni ukrep 
opravljanja dela v korist lokalne skupnosti,

13. zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripra-
vljenost veterinarja oziroma veterinarske službe.

Podrobnejši  pogoji  opravljanja  javne  službe  so 
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

6. Način financiranja javne službe
Javna služba se financira iz:
– iz proračuna občin,
– iz proračuna Republike Slovenije, če gre za dru-

štvo, ki deluje v javnem interesu,
– iz povračil stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– iz donacij in drugih virov, ki morajo biti ob preje-

mu javno objavljeni na spletni strani imetnika zavetišča.
Pri izračunu višine namenjenih sredstev za delova-

nje zavetišča se upoštevajo določila 22. člena Odloka 
o zagotavljanju javne službe na področju zaščite živali.

7. Merila  za  izbor  izvajalca  javne službe oziroma 
imetnika zavetišča

Pri odločanju o izbiri izvajalca javne službe oziroma 
imetnika zavetišča se bodo upoštevala naslednja merila:

a) strokovna, organizacijska in finanč-
na usposobljenost prijavitelja do 30 točk,
b) predlog izvedbenega programa 
oskrbe zapuščenih živali do 40 točk,
c) dosedanje izkušnje prijaviteljado 30 točk.

Merila  so  podrobneje  določena  v  razpisni  doku-
mentaciji.

8. Jezik, v katerem mora prijavitelj izdelati prijavo: 
prijava in vsa dokumentacija mora biti napisana v slo-
venskem jeziku.

9. Obravnava prijav in postopek izbire izvajalca 
javne službe

Strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki 
občin  –  lastnic  zavetišča,  po  pregledu  in  ocenjevanju 
prijav pripravi predlog o izbiri izvajalca javne službe ozi-
roma imetnika zavetišča.

Prijavitelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo 
pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, katerih pri-
javitelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, prepozno 
prispele vloge ter vloge, katerih ne bo predložila upravi-
čena oseba, bodo zavržene.

O izbiri imetnika zavetišča odloči občinska uprava 
Mestne občine Koper (z upravno odločbo).

Z izbranim izvajalcem javne službe oziroma imetni-
kom zavetišča bo sklenjena pogodba o izvajanju javne 

službe in upravljanju zavetišča za zapuščene živali za 
obdobje 5 let.

10. Rok in način prijave
Prijavo na predpisanih obrazcih z vsemi zahteva-

nimi  prilogami  in  dokazili  je  potrebno  predložiti  v  za-
prti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Urad za 
družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 
Koper, do vključno 23. 5. 2016 do 12. ure.

Prijava šteje za pravočasno, če je osebno oddana 
v sprejemno pisarno Mestne občine Koper ali je prispe-
la  po pošti  na naslov Mestne občine Koper Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, do vključno 23. 5. 2016 do 12. ure.

Prijave morajo biti ustrezno označene – na prednji 
strani ovojnice mora biti  izpisano: »Ne odpiraj – Javni 
razpis za izbiro izvajalca javne službe na področju za-
ščite živali«.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov 
prijavitelja.

Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejema vse 
pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.

Javno odpiranje prijav bo 23.  5.  2016 ob 14.  uri, 
v sejni sobi v pritličju Mestne občine Koper.

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa in izbiri izva-
jalca javne službe oziroma imetnika zavetišča.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave jav-
nega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Mestne občine Koper: www.koper.si. Za-
interesirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi 
v  sprejemni  pisarni  Mestne  občine  Koper,  Verdijeva 
ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom posreduje 
Mestna občina Koper, Urad  za družbene dejavnosti 
in  razvoj, Marko Gorišek, Verdijeva ulica 10, Koper, 
elektronski naslov: marko.gorisek@koper.si in Helena 
Benčič,  tel.  05/66-46-311  in 05/66-46-239; elektron-
ski naslov: helena.bencic@koper.si). Vsa zahteve za 
pojasnila in dodatne informacije se lahko naslavljajo 
zgolj preko elektronske pošte na zgoraj navedena 
naslova.

Mestna občina Koper

Št. 360-5/2016-2 Ob-2022/16

Na  podlagi  48.  člena  Zakona  o  javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; ZJZP) ter v skla-
du z Odlokom o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev 
javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta po-
godbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije in 
pogodbene oskrbe z energijo za objekte v lasti Občine 
Bled  (Uradno  glasilo  slovenskih  občin;  št.  13/2016), 
Občina Bled, ki jo zastopa župan Janez Fajfar, objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za energetsko upravljanje 
objektov in pogodbeno oskrbo z energijo v javnih 

objektih Občine Bled
1. Povabilo k oddaji vloge
Občina  Bled,  Cesta  svobode  13,  4260  Bled,  ki 

jo zastopa župan Janez Fajfar(v nadaljevanju: konce-
dent) na podlagi 48. člena Zakona o  javno-zasebnem 
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: 
ZJZP) objavlja povabilo k oddaji vloge za javni razpisza 
podelitev koncesije za izvajanje storitev energetskega 
pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja 
prihranka energije z namenom energetske sanacije jav-
nih objektov v lasti koncedenta.

Vlagatelje vljudno vabimo k oddaji vloge, ki mora 
biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumenta-
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cijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani konce-
denta: http://www.e-bled.si/javni-razpisi/

2. Splošne informacije o javnem razpisu
Ime javnega razpisa: Energetsko pogodbeništvo 

v objektih Občine Bled.
Podatki o koncesijskem aktu: Javni  razpis se  iz-

vaja na podlagi Odloka o ugotovitvi javnega interesa 
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo 
projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe 
energije in pogodbene oskrbe z energijo za objekte 
v  lasti Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin; 
št. 13/2016).

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetske-
ga upravljanja objektov in pogodbena oskrba z energijo 
v objektih koncedenta, namenjenih vzgoji in izobraževa-
nju, v skladu s prioritetnim planom.

Območje  izvajanja  koncesije  obsega  naslednje 
objekte:

1. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja; Seliška cesta 3, 
Bled,

2. POŠ Ribno; Šolska ulica 15, Ribno, Bled,
3. POŠ Bohinjska Bela; Bohinjska Bela 56, Bo-

hinjska Bela,
4. Vrtec Bled; Trubarjeva cesta 7, Bled.

Trajanje koncesije: Koncesija se podeli za obdobje 
10 let od pričetka izvajanja glavne storitve na posame-
znem objektu, pri čemer se trajanje lahko podaljša skla-
dno z določbami koncesijskega akta.

3.  Zahteve  glede  vsebine  vloge  ter  kraj  in  rok 
za predložitev vlog

Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali pri-
poročeno po pošti predložiti v določenem razpisnem 
roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Bled, Cesta 
svobode  13,  Bled.  Na  prednji  strani  ovojnice  mora 
biti navedeno: »Ne odpiraj – prijava«  in številka ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS z navedbo 
»Energetsko pogodbeništvo v objektih Občine Bled«. 
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden 
naziv in naslov pošiljatelja. Končni rok za oddajo vlog 
je 19. 5. 2016 do 10. ure. Vloge morajo ne glede na 
način dostave  (osebno ali po pošti) do vložišča Ob-
čine Bled prispeti do zgoraj navedenega  roka, sicer 
se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). 
Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine 
Bled,  Cesta  svobode  13,  Bled,  dne  19.  5.  2016  ob 
10.30.

4. Skupna vloga in nastopanje s podizvajalci: vlo-
go  lahko  skladno  z  38.  členom  ZJZP  predloži  skupi-
na vlagateljev. Vlagatelj lahko v okviru vloge skladno 
s 74. členom ZJZP nominira poljubno število podizva-
jalcev. Podrobnejše določbe glede predložitve skupne 
vloge oziroma nominacije podizvajalcev so navedene 
v razpisni dokumentaciji.

5. Pogoji: pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati, 
in zahtevana dokazila o njihovem izpolnjevanju, so po-
dana v razpisni dokumentaciji.

6. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumen-
tacije

Naročnik  si  pridržuje  pravico,  da  najkasneje  tri 
dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in 
dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obli-
ki »dopolnila« objavljena na spletni strani Občine Bled 
http://www.e-bled.si/javni-razpisi/.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok 
za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upošte-
vanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumen-
tacije.  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.

7. Merila
Koncedent bo med popolnimi vlogami izbral tisto, ki 

bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša. Merila za 
izbor najugodnejše vloge so:

– zajamčeni prihranki – relevantna je neto sedanja 
vrednost  prihrankov  v  celotni  pogodbeni  dobi  (največ 
40 točk),

– cena variabilni del – relevanten je letni strošek 
variabilnega dela cene toplote za vse objekte skupaj 
v €/leto (največ 20 točk),

– cena fiksni del – relevanten je letni strošek fiksne-
ga dela  toplote za vse objekte skupaj v €/leto  (največ 
20 točk),

– odstotek udeležbe naročnika pri zajamčenih pri-
hrankih v % (največ 15 točk),

– višina investicije – relevantna je višina investicije 
izvedenih  ukrepov  za  vse  objekte  skupaj  v  €  (največ 
5 točk).

Maksimalno število skupnih točk je 100.
Podrobnejša  vsebina  meril  in  opredelitev  načina 

točkovanja je podana v razpisni dokumentaciji.
8. Postopek izbire izvajalca: koncedent bo posto-

pek  izbire  izvajalca  izvajal  ob  upoštevanju  določil  III. 
poglavja ZJZP. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji 
obveščeni v roku 10 dni po poteku roka za oddajo prijav. 
Podrobnejša določila glede postopka izbire izvajalca so 
podana v razpisni dokumentaciji.

9. Vprašanja
Vlagatelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpi-

sno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa 
pri kontaktni osebi: Matjaž Berčon; e-pošta: matjaz.ber-
con@bled.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi 
z javnim razpisom je 5. 5. 2016 do 10. ure. Koncedent 
bo podal pojasnila, navezujoča se na zastavljena vpra-
šanja, najkasneje tri dni pred rokom za oddajo vlog.

Naročnik  bo  vse  odgovore  na  postavlje-
na  vprašanja  objavil  na  spletni  strani  Občine  Bled: 
http://www.e-bled.si/javni-razpisi/.

10. Koncesijska pogodba: izbrani ponudnik bo dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po do-
končnosti upravne odločbe.

Občina Bled
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 Ob-1963/16

Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje, Dutovlje 135, 
6221 Dutovlje, na podlagi drugega odstavka 58. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja razpisuje delovno mesto

ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo 

ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu 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 – popr., 65/09 – popr., 
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl.US: 
U-l-269/12-24 in 47/15).

Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, 
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vode-
nje zavoda.

Predviden začetek dela bo v času med 1. 8. in 1. 9. 
2016. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja 
polni delovni čas.

Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 
5  let.  Za  čas  mandata  bo  z  njim  sklenjena  pogodba 
o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahteva-
nih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem 
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, 
delovnih  izkušnjah  v  vzgoji  in  izobraževanju,  potrdilo 
o  nekaznovanosti  in  potrdilo  sodišča,  da  kandidat  ni 
v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje, 
Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, z oznako »Prijava na razpis 
za ravnatelja/-ico«.

Prijava bo upoštevana kot pravočasna, če bo s pri-
poročeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka.

Kandidat mora  k  prijavi  priložiti  program  vodenja 
šole za mandatno obdobje in kratek življenjepis z dose-
danjimi delovnimi izkušnjami.

Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imeno-
vanju v zakonitem roku.

Svet zavoda Osnovne šole Dutovlje

 Ob-1964/16

JZ SOCIO Celje, Kocenova ulica 8, 3000 Celje na 
podlagi 21. člena Statuta, Svet JZ SOCIO Celje razpi-
suje prosto delovno mesto

direktorja/direktorice
Kandidati/ke, ki se bodo prijavili na prosto delovno 

mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj 7. raven strokovne izobrazbe skla-

dno  z  določbami  Zakona  o  strokovnih  in  znanstvenih 
naslovih (Uradni list RS, št. 61/06),

– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na zahtevani 
stopnji izobrazbe,

– ima izkazane vodstvene in organizacijske spo-
sobnosti,

– po 56. členu Zakona o socialnem varstvu mora 
kandidat/ka imeti opravljen program za vodenje socialno 
varstvenega zavoda oziroma ga pridobiti v roku enega 
leta od imenovanja,

Razpisi delovnih mest

– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
Delovno razmerje se sklepa za mandat 4 let, s pri-

četkom 3. 10. 2016.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih 

pogojev s kratkim življenjepisom (Europass) in progra-
mom poslovnega in programskega razvoja zavoda za 
mandatno obdobje naj pošljejo kandidati/ke v 15 dneh 
v zaprti ovojnici na naslov: Svet Zavoda JZ SOCIO Ce-
lje, Kocenova ulica 8, 3000 Celje, s pripisom »za razpis 
direktorja«.

Kandidati/ke bodo o  izbiri  obveščeni  v  zakonitem 
roku.

JZ SOCIO Celje

Št. 9000-1/2016 Ob-1965/16

Svet Centra za socialno delo Ruše na podlagi 34. 
in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
17/91  –  ZUDE,  55/92  –  ZVDK,  13/93-ZP-G,  66/93  – 
ZP-H,  66/1993,  45-I/94  –  Odl.  US:  U-I-104/92,  8/96, 
18/98 Odl. US: U-I-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmer-
jih (Uradni list RS, št. 21/13 – ZDR-1, 78/13 – popr. in 
47/15 – ZZSDT), 56. in 57. člena Zakona o socialnem 
varstvu  (Uradni  list RS,  št.  3/07  –  uradno  prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr, 122/07 Odl. US: 
U-I-11/07-45, 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS in 57/12), 
26.  in 27. člena Statuta Centra za socialno delo Ruše 
ter sklepa 5. redne seje Sveta Centra za socialno delo 
Ruše z dne 13. 4. 2016, razpisuje prosto delovno mesto

direktorja (m/ž)
Centra za socialno delo Ruše

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg 
splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje v skla-
du s 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 
in sicer:

– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih 
izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu,

ali
– višja  strokovna  izobrazba  iz  69.  člena  Zakona 

o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih 
na  področju  socialnega  varstva  in  opravljen  strokovni 
izpit po tem zakonu,

– opravljen program za vodenje socialno varstve-
nega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije 
v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobra-
ževanje.

Ne glede na pogoj iz druge alineje je lahko za di-
rektorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega 
programa za vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje 
v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, si-
cer mu mandat, na podlagi zakona, preneha.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandi-
dati  predložiti  še  življenjepis,  svojo  vizijo  delovanja  in 
razvoja Centra za socialno delo Ruše za mandatno 
obdobje ter potrdilo o nekaznovanosti.
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Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev 
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– državljanstvo republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktor-

jem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja 
mandata. Nastop mandata je dne 31. 5. 2016.

Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju 

pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno v zaprti ovoj-
nici na naslov: Center za socialno delo Ruše, Hmeljar-
ska ulica 8, 2342 Ruše, z oznako na ovojnici »Razpis za 
direktorja – Ne odpiraj!«.

Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisanem 
roku, ne bomo upoštevali. O izbiri bodo kandidati ob-
veščeni  v  zakonitem  roku  po  končanem  izbirnem po-
stopku.

Svet Centra za socialno delo Ruše
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Št. 013-25/2015/41 Ob-1980/16

Na podlagi 10. člena Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja

javni poziv
za predlaganje člana/članice Sveta za znanost  

in tehnologijo Republike Slovenije, ki ga/jo v svet 
imenuje Vlada Republike Slovenije

1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ura-
dni  list  RS,  št.  22/06  –  uradno  prečiščeno  besedilo, 
61/06  –  ZDru-1,  112/07,  9/11  in  57/12  –  ZPOP-1A) 
v 10. členu določa, da ima Svet za znanost in tehnologijo 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Svet) 14 članov, ki 
so imenovani, in člane po položaju.

Šest  članov Sveta  imenuje  Vlada Republike  Slo-
venije izmed raziskovalcev tako, da so zastopane vse 
znanstvene  vede,  šest  članov  izmed  nosilcev  tehno-
loškega  razvoja  in predstavnikov gospodarskih družb, 
enega člana kot predstavnika javnosti ter enega člana 
kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s področja 
raziskovalne in razvojne dejavnosti. Člani Sveta po po-
ložaju so predsednik Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, rektorji univerz, ministri, pristojni za znanost, 
tehnologijo in finance ter predsednik Gospodarske zbor-
nice Slovenije.

Predloge za članstvo v Svetu podajo raziskovalne 
organizacije, univerze in samostojni visokošolski za-
vodi, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, go-
spodarska  in  strokovna  združenja  ter  druge nevladne 
organizacije.

2. Vlada Republike Slovenije je v Svet za znanost 
in tehnologijo Republike Slovenije dne 17. 7. 2014, za 
mandatno dobo štirih let, imenovala 14 članov. Šest čla-
nov je imenovala izmed raziskovalcev tako, da so zasto-
pane vse znanstvene vede, šest članov izmed nosilcev 
tehnološkega razvoja in predstavnikov gospodarskih 
družb, enega člana kot predstavnika javnosti ter enega 
člana kot predstavnika reprezentativnih sindikatov s po-
dročja raziskovalne in razvojne dejavnosti.

V Svet za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije je potrebno imenovati novega člana/članico zaradi 
odstopa enega dosedanjega člana Sveta, imenovanega 
izmed nosilcev tehnološkega razvoja in predstavnikov 
gospodarskih družb.

3.  Ministrstvo  za  izobraževanje,  znanost  in  šport 
poziva raziskovalne organizacije, univerze in samostoj-
ne visokošolske zavode, Slovensko akademijo znanosti 
in  umetnosti,  gospodarska  in  strokovna  združenja  ter 
druge nevladne organizacije, da posredujejo predloge 
kandidatov, in sicer izmed nosilcev tehnološkega ra-
zvoja in predstavnikov gospodarskih družb, ki se ga bo 
imenovalo v Svet za čas do izteka mandatnega obdobja 
Sveta, in sicer do 17. 7. 2018.

4. Upravičeni predlagatelji so:
a) raziskovalne organizacije, ki so vpisane v evi-

denco  raziskovalnih  organizacij  pri  Javni  agenciji  za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije;

b) univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki so 
vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport;

Druge objave

c) Slovenska akademija znanosti in umetnosti;
d) gospodarska in strokovna združenja;
e) druge nevladne organizacije (društva, ustanove, 

zadruge, zasebni zavodi itd.).
Upravičenost  predlagateljstva  dokazuje  pisna  iz-

java pooblaščene osebe organizacije  iz d)  in e)  točke 
prejšnjega odstavka o izpolnjevanju navedenih pogojev.

Iz predloga mora biti razvidno, ali je kandidat predla-
gan  kot  predstavnik  organizacij,  navedenih  v  3.  točki 
tega poziva.

5. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba 
organizacije.

Za  posameznega  predlaganega  kandidata 
mora predlagatelj predložiti naslednje podatke:  ime  in 
priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobraz-
be; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizaci-
je, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebiva-
lišče; kratek življenjepis; izjavo predlaganega kandidata, 
da pristaja na kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.

6. Na podlagi posredovanih predlogov bo Mini-
strstvo  za  izobraževanje,  znanost  in  šport  oblikova-
lo predlog kandidata/kandidatke in ga posredovalo v od-
ločitev Vladi Republike Slovenije.

7. Predlog s podatki,  navedenimi pod  točko 4.  in 
točko  5.,  posredujte  na  naslov:  Republika  Slovenija, 
Ministrstvo za  izobraževanje, znanost  in šport, Sektor 
za znanost (kandidat za Svet za znanost in tehnologijo 
Republike Slovenije), Masarykova 16, 1000 Ljub ljana.

8.  Predloge  za  članstvo  v  Svetu  je  treba  poslati 
v desetih dneh od dneva objave javnega poziva v Ura-
dnem listu RS.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Št. 24/1/1/2 Ob-1985/16

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  nepremičnin  na  lokaciji  Šmartinska 

cesta 154.
b) Kraj: 1000 Ljub ljana, Šmartinska cesta 154, parc. 

št. 1295/3, k.o. 1730 Moste, ZD delež last Zavoda 4/9 
in parc. št. 1296/2, k.o. 1730 Moste, ZK delež last Za-
voda ¼.

c) Vrsta nepremičnine: zemljišče na katerem stojijo 
silosi za žito, zmogljivosti 4.000 ton in zemljišče na ka-
terem stoji podno skladišče velikosti 960 m2, vse kot del 
večjega skladiščnega kompleksa.

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-
stniki in občina.

f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena 
je 186.405,00 EUR (brez dajatev).
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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  agencije 
oglašujejo predmetno prodajo nepremičnin na svojih sple-
tnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki ga je pri-
dobila nepremičninska agencija, bo naročnik agenciji pla-
čal 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 11. 5. 2016 
do 8.55.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin v Ljub ljani – 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 29. 7. 2016 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10.  Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  ponudb:  javno 
odpiranje ponudb bo dne 11. 5. 2016 ob 9. uri, v sejni 
sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za 
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub ljana.

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Št. 24/2/2/1 Ob-1986/16

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 nepremičnin na lokaciji Vir pri Dom-

žalah.

b)  Kraj:  Vir  pri  Domžalah,  parc.  št.  2334/2,  k.o. 
Domžale, ZK delež last zavoda 8/10.

c) Vrsta nepremičnine: zemljišče na katerem stojijo 
silosi za žita, zmogljivosti 8.000 ton, vse kot del večjega 
skladiščnega kompleksa.

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-
stniki in občina.

f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena 
je 52.020,00 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 agencije 
oglašujejo  predmetno  prodajo  nepremičnin  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 11. 5. 2016 
do 8.55.

Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremič-
nin na Viru – 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 29. 7. 2016 oziroma do 
sklenitve prodajne pogodbe.

10.  Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  ponudb:  javno 
odpiranje ponudb bo dne 11. 5. 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. 430-00-3/2016 Ob-2013/16

Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 
– ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 35. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14), Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavče-
va 17, Ljub ljana, ki ga zastopa Nataša Kovač, generalna 
sekretarka, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega osebnega vozila

1.  Ime  in  sedež  organizatorja  zbiranja  ponudb: 
Urad  predsednika Republike Slovenije,  Erjavčeva  17, 
Ljub ljana.

2. Predmet prodaje: rabljeno osebno vozilo.
Osebno  vozilo AUDI A4  QUATTRO  3.2  FSI,  da-

tum prve  registracije  11.  12.  2007,  število  prevoženih 
kilometrov  224.000,  identifikacijska  številka  WAUZ-
ZZ8K18A001457,  prostornina  bencinskega  motorja 
3197 cm3,  moč motorja  195  Kw,  ročni  menjalnik,  ko-
vinska barva E7B (srebrna), oprema vozila: 6 x zračna 
blazina, ABS, ESP, aktivni volan, ksenon žarometi, pa-
davinski senzor, električni pomik vseh stekel ter zunanjih 
ogledal,  usnjeni  sedeži  +  električni  pomik  s  pomnilno 
funkcijo, zadnja stekla močneje temnjena, navigacijska 
naprava (MMI), senzorji za parkiranje + kamera zadaj, 
alu platišča 18 col.

Na  premičnini,  ki  je  predmet  prodaje,  ne  obsto-
ji predkupna pravica.

3.  Vrsta  pravnega  posla:  prodaja  premičnine  na 
podlagi javnega zbiranja ponudb.

4. Ocenjena vrednost dne 16. 3. 2016 znaša 
7.818,00 EUR.

5.  Način  in  rok  plačila  kupnine:  kupec  poravna 
kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in 
sicer v roku največ 30 dni od izstavitve računa. Plačilo 
celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

6.  Ponudniki  morajo  ponudbe  predložiti  v  zaprti 
ovojnici na naslov: Urad predsednika Republike Slove-
nije, Erjavčeva 17, 1000 Ljub ljana, z oznako: »Ponudba 
za nakup vozila AUDI A4 QUATTRO – Ne odpiraj«. Rok: 
9. 5. 2016 do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, 
ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na na-
slov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 
60 dni od objave tega javnega poziva za zbiranje po-
nudb v Uradnem listu Republike Slovenije.

7.  Ponudniki  morajo  plačati  varščino  v  višini 
10 %  ocenjene  vrednosti  premičnine.  Varščino  je  po-
trebno  nakazati  na  podračun  proračuna  Republi-
ke Slovenije št. 01100-6300109972, modul 18, sklic 
11118-7201001-11912016. Plačana varščina bo uspe-
lemu  ponudniku  vračunana  v  ceno,  neuspelim  pa  bo 
vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva javnega 
odpiranja ponudb. Potrdilo o vplačani varščini mora po-
nudnik priložiti svoji ponudbi.

8. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje 
točne podatke (ime, priimek, naziv firme ter ime in prii-
mek zastopnika za pravne osebe, naslov, davčno, ma-
tično in telefonsko številko), potrdilo o plačani varščini 
s točno številko računa za primer vračila in ponudbeno 
ceno v evrih.

9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo 
sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po opravljeni 
izbiri. Če  izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v na-
vedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, 
Urad predsednika Republike Slovenije  zadrži  njegovo 
varščino.

10. Drugi pogoji: vozilo se prodaja po načelu vide-
no-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva 
nosi kupec.

11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je 
skupna ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku 
bo  odločala  strokovna  komisija  na  Uradu  predsednika 
Republike Slovenije. Javno odpiranje ponudb opravi stro-
kovna komisija, ki izbere najugodnejšega ponudnika.

12. Javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 2016, v sobi 
127, II. nadstropje, ob 13. uri, na Uradu predsednika 
Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljub ljana.

13. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in 
ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od ocenjene 
vrednosti. Če bo med prejetimi ponudbami več najugo-
dnejših ponudb, bo komisija z najugodnejšimi ponudniki 
opravila dodatna pogajanja.

14. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od 
odpiranja ponudb.

15.  Informacije:  vsa  dodatna  pojasnila  o  premič-
ninah in ostale informacije interesenti dobijo na Ura-
du predsednika Republike Slovenije, kontaktna oseba je 
Tine Hribar, tel. 01/478-13-32, mobilni tel. 031/749-930.

16. Predstojnik Urada predsednika Republike Slo-
venije lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega 
posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo 
z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

Urad predsednika Republike Slovenije
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Št. 101-3/2016/4 Ob-1696/16

V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni 
enoti Krško, se pod zap. št. 46, kjer je vpisan Sindikat 
Žito  Imperial Krško, Cesta 4.  julija 86, Krško, matična 
številka 5962552000, vpiše nov naziv sindikata: Sindi-
kat Kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Sin-
dikat družbe Šumi Bonboni Krško, Cesta 4. julija 
86, Krško.

Spremenjena pravila Sindikata Kmetijstva  in živil-
ske industrije Slovenije, Sindikata družbe Šumi Bonboni 
Krško, Cesta 4. julija 86, Krško, ki so bila sprejeta dne 
17. 12. 2015, z nazivom: Pravila sindikata družbe, se 
vzamejo v hrambo in vpišejo v evidenco statutov sindi-
katov pri Upravni enoti Krško, pod zaporedno številko 
46.

Evidence sindikatov
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KOFOLA,  holdinška  družba  d.o.o.,  Boračeva  37, 
9252 Radenci,  vpisana  pri Okrožnem  sodišču  v Mur-
ski Soboti v skladu z določbo drugega odstavka 622.e 
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št.  42/06,  s  spremembami,  v nadaljevanju: ZGD-1)  in 
v  povezavi  z  določbami  586.  člena  ZGD-1,  registrski 
organ  obvešča,  da  je  dne  18.  4.  2016  sprejela  načrt 
čezmejne združitve.

KOFOLA,  holdinška  družba  d.o.o.,  Boračeva  37, 
9252 Radenci sodišče obvešča, da se združujejo v na-
daljevanju navedene družbe, katerih listine iz drugega 
odstavka 3. člena Direktive 68/151/EGS so vpisane pri 
registrskih organih, navedenih v nadaljevanju:

1. Kofola ČeskoSlovensko a.s., delniška družba (po 
češko: akciová společnost), obstoječa po pravu Češke 
Republike, s poslovnim naslovom na Nad Porubkou 
2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava, Češka Republika, 
matična številka: 242 61 980, registrirana v poslovnem 
registru, ki ga upravlja Okrožno sodišče v Ostravi, Od-
delek B, vložna št.: 10735 (v nadaljevanju: »Prevzemna 
družba«), kot prevzemna družba;

2. Kofola CS a.s., delniška družba (po češko: ak-
ciová společnost), obstoječa po pravu Češke Republi-
ke, s poslovnim naslovom na Nad Porubkou 2278/31a, 
Poruba,  708  00  Ostrava,  Češka  Republika,  matična 
številka: 276 63 001, registrirana v poslovnem registru, 
ki ga upravlja Okrožno sodišče v Ostravi, Oddelek B, 
vložna št.: 3109 (v nadaljevanju: »Prevzeta družba 1«), 
kot družba v prenehanju;

3.  PINELLI  spol.  s  r.o.,  družba  z  omejeno  odgo-
vornostjo (po češko: společnost s ručením omezeným) 
obstoječa po pravu Češke Republike, s poslovnim na-
slovom na Za Drahou 165/1, Pod Bezručovým vrchem, 
794 01 Krnov, Češka Republika, matična številka: 498 

Objave gospodarskih družb

11 908, registrirana v poslovnem registru, ki ga upravlja 
Okrožno sodišče v Ostravi, Oddelek C, vložna št.: 37942 
(v nadaljevanju: »Prevzeta družba 2«), kot družba v pre-
nehanju;

4. Kofola S.A., delniška družba (po poljsko: spółka 
akcyjna) obstoječa po pravu Poljske, s poslovnim na-
slovom na ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno, Poljska, re-
gistrirana v registru podjetnikov Nacionalnega sodnega 
registra, ki ga upravlja Okrožno sodišče za Łódź-Śród-
mieście v Lodžu, Komercialni oddelek XX Nacionalnega 
sodnega registra, pod KRS št. 0000134518, ki ima RE-
GON št. 012771739 (v nadaljevanju: »Prevzeta družba 
3«), kot družba v prenehanju; in

5. KOFOLA, holdinška družba d.o.o., družba z ome-
jeno  odgovornostjo  (po  slovensko:  družba  z  omejeno 
odgovornostjo), obstoječa po pravu Slovenije, s poslov-
nim naslovom Boračeva 37, 9252 Radenci, Slovenija, 
matična številka: 6744605000, registrirana v poslovnem 
registru,  ki  ga  upravljata Okrožno  sodišče  v  Ljub ljani, 
Slovenija in Agencija Republike Slovenije za javnoprav-
ne evidence in storitve pod št. 2014/55764 (v nadalje-
vanju: »Prevzeta družba 4«), kot družba v prenehanju.

KOFOLA,  holdinška  družba  d.o.o.,  Boračeva  37, 
9252 Radenci nadalje registrski organ obvešča, da lah-
ko upniki in imetniki deležev vsake od družb, ki se čez-
mejno združuje, in naslovih, navedenih v prejšnji točki 
brezplačno pridobijo popolne informacije o načinu uve-
ljavljanja njihovih pravic.

KOFOLA,  holdinška  družba  d.o.o.,  Boračeva  37, 
9252 Radenci izjavlja, da je vsota osnovnega kapitala 
in vezanih rezerv družbe, ki izide iz čezmejne združitve 
(Prevzemne družbe), s sedežem v drugi državi članici, 
višja od lastne vsote osnovnega kapitala in vezanih 
rezerv.

Kofola, holdinška družba d.o.o.
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SV 575/2016 Ob-1987/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga  zapisa,  notarke  Ines  Bukovič  iz  Maribora,  opr.  št. 
SV 575/2016, z dne 15. 4. 2016, je ID znak: 657-917-12, 
stanovanje številka 12 (v predhodnih pogodbah sta-
novanje številka 2), v stavbi številka 917, k.o. 657 
– Maribor  –  Grad,  s  pripadajočo  kletjo  z  ID  znakom: 
657-917-18 (klet številka 12), v stavbi številka 917, k.o. 
657 – Maribor – Grad, v stanovanjski stavbi v Mariboru, 
Cankarjeva ulica 16, stoječi na parceli številka 1013/0, 
k.o. 657 – Maribor – Grad, zastavljeno v korist upnice 
Nove KBM d.d., matična številka 5860580000, s poslov-
nim naslovom Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, za 
zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000,00 EUR, 
s pripadajočimi obrestmi in stroški.

Zavarovanja terjatev
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Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 33/2016 Os-1813/16

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Sonji 
Verbovšek, v pravdni zadevi  tožeče stranke Benjamin 
Gorečan, Ronkova ulica 16, Celje, ki ga zastopa Odve-
tniška družba Ivančič&Trbovc o.p., d.o.o., iz Celja, zoper 
toženo stranko Marka Lukan, Strmca 83/a, Laško, zaradi 
izpraznitve stanovanja in izročitve nepremičnine (pcto. 
600,00 EUR), dne 23. 3. 2016 sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke se postavi 
odvetnica Saša Kundih, Gledališka ulica 4, Celje.

Začasna zastopnica bo zastopala  toženo stranko 
v postopku, dokler tožena stranka oziroma njen poobla-
ščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za 
socialno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 3. 2016

P 13/2016 Os-1863/16

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodni-
ku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: 
Andjelija Stipanovič, Marindol 8b, Adlešiči, ki jo zastopa 
Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 
1. neznani dediči po Radetu Jakovcu, nazadnje stanujo-
čemu Miliči 6, 8341 Adlešiči; 2. neznani dediči po Petru 
Jakovcu, nazadnje stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči 
in  3.  Bogdan Milič, Miliči  2,  8341 Adlešiči,  4. Mirjana 
Jakovac,  Zapoljska  14,  10000  Zagreb,  R  Hrvaška  in 
5. Danica Muc, Stankovci 2, 47272 Ribnik, R Hrvaška, 
zaradi priznanja lastninske pravice na podlagi pripo-
sestvovanja,  pcto  3.000,00  €,  v  smislu  člena  82  Za-
kona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 
10. marca 2016 postavilo začasnega zastopnika nezna-
nim dedičem po Radetu Jakovcu, nazadnje stanujoče-
mu Miliči 6, 8341 Adlešiči in neznanim dedičem po Petru 
Jakovcu, nazadnje stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči.

Začasni zastopnik je Kristjan Žalec, odvetnik v Čr-
nomlju.

Postavljeni  začasni  zastopnik bo zastopal  tožene 
stranke neznane dediče po Radetu Jakovcu, nazadnje 
stanujočemu Miliči 6, 8341 Adlešiči in neznane dediče 
po Petru Jakovcu, nazadnje stanujočemu Miliči 6, 8341 
Adlešiči, do takrat, dokler  le-ti ali njihov pooblaščenec 
ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ 
pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim 
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 10. 3. 2016

I R 618/2015 Os-1333/16

Okrožno  sodišče  v  Ljub ljani  je  po  okrožni  sodni-
ci  Miheli  Mohorič,  v  nepravdni  zadevi  predlagateljice 
Špele Mešiček Vujanac, Plešivica 30, Notranje Gorice, 
zoper nasprotnega udeleženca Dejana Vujanac, naslov 

Objave sodišč

neznan, zaradi priznanja tuje sodne odločbe, dne 29. 1. 
2016 sklenilo:

Za začasno zastopnico nasprotnega udeleženca se 
imenuje odvetnica Sabina Šuštar, Kolodvorska ulica 8, 
Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 29. 1. 2016

VL 169406/2015 Os-1661/16

Okrajno sodišče v Ljub ljani – centralni oddelek za 
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: T 2 Druž-
ba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komu-
nikacij  in  opreme  d.o.o.,  Verovškova  64A,  Ljub ljana, 
ki  ga  zastopa  zak.  zast.  Jure  Valjavec,  proti  dolžniku 
Gizime Eminoski, Ulica Vilka Kledeta 3, Postojna, ki ga 
zastopa zač. zast. odvetnik Rihard Braniselj, Kolodvor-
ska cesta 005A, Postojna, zaradi izterjave 908,92 EUR, 
sklenilo:

dolžniku  Gizime  Eminoski,  Ulica  Vilka  Klede-
ta  3,  Postojna,  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 odvetnik Ri-
hard Braniselj, Kolodvorska cesta 005A, Postojna.

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 7. 3. 2016

VL 12447/2016 Os-1882/16

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 Odvetniška pisarna 
Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti 
dolžnici Stanki Železnik, Ljub ljanska cesta 9, Kočevje, 
zaradi izterjave 248,02 EUR, sklenilo:

dolžnici Stanki Železnik, Ljub ljanska cesta 9, Ko-
čevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za  začasnega  zastopnika  se  postavi  odv.  Zvone 
Janež, Škrabčev trg 54, Ribnica.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, 
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred so-
diščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za soci-
alne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 31. 3. 2016

VL 11548/2016 Os-1892/16

Okrajno  sodišče  v  Ljub ljani  –  centralni  odde-
lek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: 
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Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska 
cesta 134B, Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna 
Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti 
dolžniku Danielu Babin, Panonska ulica 26, Maribor, ki 
ga zastopa zak. zast. odv. Borut Mihurko, Maistrova 3, 
Maribor – dostava, zaradi izterjave 911,72 EUR, skle-
nilo:

dolžniku Danielu Babin, Panonska ulica 26, Mari-
bor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena 
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. čle-
nom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi za-
časni zastopnik.

Za  začasnega  zastopnika  se  postavi  odv.  Borut 
Mihurko, Maistrova 3, Maribor.

Začasni  zastopnik  bo  zastopal  dolžnika  vse  dotlej, 
dokler  dolžnik  ali  njegov  pooblaščenec  ne  nastopi  pred 
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za so-
cialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 31. 3. 2016

I 709/2006 Os-3680/15

Okrajno sodišče v Ormožu je po okrajnem sodniku 
Borisu Miličkoviću, v izvršilni zadevi upnika Javni jam-
stveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slove-
nije, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, proti dolžniku Ratku 
Kovačič,  naslov neznan,  zaradi  izterjave 840,91 EUR 
s pp, 3. 11. 2015 sklenilo:

Za začasno zastopnico dolžniku Ratku Kovačič, se 
postavi odvetnica Jasna Brodarič Kočevar iz Ormoža.

Začasna zastopnica ima v postopku, za katerega je 
postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopni-
ka (dol. 83/I člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP).

Te pravice in dolžnosti  ima začasna zastopnica od 
dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka 
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma 
dokler  organ,  pristojen  za  socialne  zadeve,  ne  sporoči 
sodišču, da je postavil skrbnika (dol. 83/II člena ZPP).

Okrajno sodišče v Ormožu
dne 3. 11. 2015

Oklici dedičem

D 801/2015 Os-1220/16

Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski 
postopek po pok. Veri Vasiljević Nuiovski, hčerki Miluti-
na, rojeni 25. 3. 1944, državljanki Republike Slovenije, 
poročeni, umrli 12. 9. 2015, nazadnje stanujoči Linhar-
tova ulica 4, Celje.

Zapustnica  po  podatkih  sodišča  ni  napisala  opo-
roke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Po zbranih 
podatkih je zapustnica zapustila moža in hčerki, pri če-
mer sta sodišču znani le osebni imeni hčerk, ki bivata v 
tujini, ne pa tudi njuna naslova.

Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na 
podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od 
objave  oklica  na  oglasni  deski  sodišča  in  v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Po preteku tega roka bo so-
dišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo za-
puščinsko  obravnavo  na  podlagi  podatkov,  s  katerimi 
razpolaga.

Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 1. 2016

D 3/2015 Os-1940/16

Zapuščinska  zadeva:  po  pokojnem  Ojo  Andreju, 
pok. Ivana, roj. 7. 7. 1883, nazadnje stanujočem v Loki 
15/17, Črni Kal, ki je bil razglašen za mrtvega s sklepom 
Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. N 88/2008 in dolo-
čen datum smrti 25. 7. 1956.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega  leta od objave oklica ne 
zglasi  noben  dedič,  bo  sodišče  opravilo  zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem  je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, 6271 Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 11. 4. 2016

D 183/2012 Os-1968/16

Babič Josip, pok. Andrea, roj. 20.3.1846, nazadnje 
stanujočem v Gračišču, Gračišče 13, ki je umrl dne 1. 3. 
1936, ni zapustil oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj 
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.

Če se po preteku enega  leta od objave oklica ne 
zglasi  noben  dedič,  bo  sodišče  opravilo  zapuščinsko 
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga. 
Neznanim dedičem  je bila postavljena skrbnica Bistra 
Podgornik Tonello, Dekani 209/a, Dekani.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 4. 2016

II D 942/2015 Os-3564/15

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Mariboru, po pokojnem Branivoju Žeraku, roj. 
12. 2. 1948, drž. RS, samskem, nazadnje stan. Gorkega 
ulica 10, Maribor, ki je umrl 13. 3. 2015, je sodišče ugo-
tovilo, da je imel pokojni mater Ivanko Žerak, roj. 22. 3. 
1911, nazadnje stan. Ulica heroja Bračiča 12, Maribor, 
ki je umrla 4. 10. 1999 v Mariboru in je imela sestro Ro-
zalijo Žerak (zap. teta), roj. 22. 8. 1908. Drugih podatkov 
o zapustnikovih morebitnih dedičih sodišče ni našlo.

Sodišče zato poziva vse, ki mislijo, da imajo pravi-
co do zapuščine, da se priglasijo sodišču v enem letu 
od objave tega oklica, v skladu z 206. členom Zakona 
o dedovanju.

Po  preteku  enoletnega  roka  bo  sodišče  opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 11. 2015

D 63/2016 Os-1891/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek  po  pok.  Jakončič  Bogdanu,  pok.  Silvana,  roj. 
11. 12. 1953, Delpinova ulica 18/b, Nova Gorica, ki  je 
umrl 7. 1. 2016.

Zapustnikovi zakoniti dediči sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju 

poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine v 
tem zapuščinskem postopku, da se priglasijo tukajšnje-
mu sodišču v roku enega leta od te objave, sicer bo sodi-
šče po preteku enoletnega roka odločilo o zapuščini na 
osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo in v skladu z 
določbami Zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 25. 3. 2016
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D 65/2016 Os-1852/16

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem 
sodišču v Trebnjem, po pok. Urški Fink, neznanega roj-
stnega datuma, stan. Gabrijele, p. Krmelj, sodišče pozi-
va dediče I., II. in III. dednega reda, naj se javijo sodišču, 
kolikor menijo, da so upravičeni dedovati po pok. Urški 
Fink, v roku enega leta od objave tega oklica, v skladu 
z 206. členom Zakona o dedovanju (ZD).

Po  preteku  enoletnega  roka  bo  sodišče  opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 25. 3. 2016

Oklici pogrešanih

N 3/2016 Os-1854/16

Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je v teku neprav-
dni postopek pod N 3/2016 za razglasitev za mrtvo 
pogrešano Moniko Zalokar,  roj. 27. 4. 1966, nazadnje 
stanujoči Nasovče 8, 1218 Komenda.

Pogrešano pozivamo, da se oglasi naslovnemu 
sodišču, vse druge, ki kaj vedo o njenem življenju pa 
pozivamo, da to javijo sodišču oziroma predlagateljici 
Branki  Pavlič, Nasovče  10a,  1218 Komenda  v  roku 
3 mesecev po objavi tega oklica, ker bo sicer sodišče 
po preteku tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 25. 3. 2016
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Zavarovalne police preklicujejo

Praprotnik Zlatko, Šaleška cesta 13, Velenje, zava-
rovalno polico, št. 50500125244, izdala zavarovalnica 
KD Življenje, d.d. gnc-336494

Spričevala preklicujejo

Andrej Taja, Celovška cesta 103, Ljub ljana, indeks, 
izdala Pravna fakulteta UL, leto izdaje 2004. gnq-336505

ARRIVA  DOLENJSKA  IN  PRIMORSKA  d.o.o., 
Kolodvorska cesta 11, Koper  - Capodistria, spričevalo 
upravljalev prevozov, št. 800696, izdalo Ministrstvo za 
infrastrukturo,  izdano  leta 2009,  izdano na  ime Zoran 
Bjelošević. gny-336497

ARRIVA ŠTAJERSKA d.d., Meljska cesta 97, Mari-
bor, spričevalo upravljalec prevozov, št. 800695, izdalo 
Ministrstvo za infrastrukturo, izdano leta 2009, izdano na 
ime Ivan Hojnik. gnz-336496

Goličnik Iztok, Pameče 250, Slovenj Gradec, spri-
čevalo  o  strokovni  usposobljenosti  za  opravljanje  ce-
stnega prevoza M5- kategorija mednarodni transport, 
izdajatelj Inter-es, d.o.o., Ljub ljana, leto izdaje 2016. 
gns-336503

Golubič  Petra,  Ul.  21.  oktobra  2,  Črnomelj,  spri-
čevalo  8.  razreda  Zavoda  za  izobraževanje  in  kultu-
ro, Črnomelj,  izdano leta 2004, izdano na ime Bastač. 
gnh-336489

Drugo preklicujejo

Bešter Miha, Škerjančeva ulica 4, Ljub ljana, izvod 
licence za opravljanje avtotaksi prevozov, št. 1011514, 
veljavnost do 15. 2. 2017. gnb-336495

D  &  T  d.o.o.,  Tomišelj  39,  Ig,  izvod  licence  št. 
GE007219/05762/002, za tovorno vozilo iveco, reg. št. 
LJ HL-232, veljavnost 13. 3. 2020. gno-336507

EUROBOYS d.o.o., Osojnikova cesta 26, Ptuj, iz-
vod licence št. GE005576/04971/002. za tovorno vozilo 
MAN, reg. št. MB31-01Z, veljavnost 8. 6. 2012 - 8. 6. 
2017. gnu-336501

Kozina  Matic,  Dolernja  vas  53a,  Polhov  Gradec, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038586000, 
izdal Cetis Celje, d.d. gnw-336499

Nikić Mario, Kersnikova cesta 6, Velenje, digitalno 
tahografsko kartico, št. 1070500002073001, izdal Cetis 
Celje, d.d. gnp-336506

Otroški vrtec Metlika, Župančičeva cesta 1, 8330 
Metlika, žiga vrtca, in sicer: žig premera 35 mm, okro-
gle oblike, ki  ima v sredini pečata grb Republike Slo-

Preklici

venije, na zunanjem obodu pa je izpisano: OTROŠKI 
VRTEC METLIKA, OBČINA METLIKA ter žig premera 
20  mm,  okrogle  oblike,  ki  ima  v  sredini  pečata  grb 
Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisa-
no: OTROŠKI VRTEC METLIKA, OBČINA METLIKA. 
Ob-1995/16

PAPIR  SERVIS  PREVOZI  d.o.o.,  Pod  ježami  3, 
Ljub ljana,  izvod  licence  št.  GE006869/01212/022,  za 
vozilo mercedes - benz, reg. št. LJ AO-91X, veljavnost 
30. 5. 2019. gnm-336509

PAPIR  SERVIS  PREVOZI  d.o.o.,  Pod  ježami  3, 
Ljub ljana, izvod licence št. GE006869/1212/009, za vo-
zilo  iveco,  reg. št. LJ 29-4AK, veljavnost 30. 5. 2019. 
gnl-336510

PAPIR  SERVIS  PREVOZI  d.o.o.,  Pod  ježami  3, 
Ljub ljana,  izvod  licence  št.  GE006869/01212/011,  za 
vozilo iveco, reg. št. LJ 29-8AK, veljavnost 30. 5. 2019. 
gnk-336511

PETRANS  d.o.o.,  Jurčkova  cesta  234,  Ljub ljana, 
izvod licence št. GE007667/02909/035, za vozilo volvo, 
reg. št. LJ LM-620, veljavnost 8. 10. 2020. gnn-336508

PLAMEN d.o.o., Pameče 181, Slovenj Gradec, iz-
vod  licence  št.  GE007271/00394/006,  za  vozilo  sca-
nia  touring,  reg.  št.  SGHL281,  veljavnost  5.  4.  2020. 
gnv-336500

Pršlja  Ivica,  Ulica  Slavka Gruma  3,  Novo mesto, 
izvod licence št. GE005762/00170/001, za vozilo mer-
cedes, reg. št. NM KV 314, veljavnost 2017, izdal GZS, 
izdana na podjetje Eurotour d.o.o., Brod 40, Novo me-
sto. gnx-336502

Siavia d.o.o., Leskoškova cesta 9E, Ljub ljana, 
potrdilo o vpisu v register za vpis zrakoplova, izdano 
na ime GADINAIR S.A.R.L., št, 893, izdalo Ministrstvo 
za promet, leto izdaje 2011, veljavnost 24. 6. 2011. 
gnc-336498

STOJAN MARKOVIĆ S.P., Beblerjeva ulica 29, Vi-
pava, izvod licence št. 13254/004, za vozilo z reg. št. GO 
CR-219, veljavnost 14. 5. 2019, izdala GZS. gni-336488

VAUT d.o.o., Zgornja Bistrica 70, Slovenska Bistri-
ca, izvod licence št. 011110/005, za vozilo scania, reg. 
št. MB GZ 069, veljavnost 20. 7. 2017, izdana na ime 
Jurič Vladimir. gnk-336490

VAUT d.o.o., Zgornja Bistrica 70, Slovenska Bistri-
ca, izvod licence št. 011110/004, za vozilo scania, reg. 
št. MB LF 454, veljavnost 20. 7. 2017,  izdana na  ime 
Jurič Vladimir. gnf-336491

VAUT d.o.o., Zgornja Bistrica 70, Slovenska Bistri-
ca, izvod licence št. 01111/001, za vozilo mercedes, reg. 
št. MB 34-590, veljavnost 20. 7. 2017,  izdana na  ime 
Jurič Vladimir. gne-336492

Vukojević Dijana, Pot v zeleni gaj 25a, Ljub ljana, 
študentsko izkaznico, št. 18081651, izdala Filozofska 
fakulteta, Univerza v Ljub ljani. gnr-336504

Žerić Arnela, Polica 32b, Grosuplje, študentsko iz-
kaznico, št. 11100544, izdala UL, Zdravstvena fakulteta. 
gnd-336493
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