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Javni razpisi

Št. 4301-2/2015/130 Ob-2678/16

Sprememba
V Javnem razpisu za podporo malim in srednje ve-

likim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program 
Eurostars, v okviru iniciative EUREKA (Uradni list RS, 
št. 6/16, Ob-1208/16), se:

1. za drugim odstavkom točke 5.1 javnega razpisa 
doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Novi rok za odda-
jo vlog na mednarodni razpis je 15. september 2016 do 
20. ure (CET).«;

2.  prvi  odstavek  točke  6.2  javnega  razpisa  spre-
meni tako, da se po novem glasi: »Rok za oddajo vlog 
na nacionalni javni razpis je 10 dni od prejema elek-
tronskega obvestila s strani EUREKA Sekretariata, da 
je bil projekt pozitivno ocenjen (glej točko 5.2 razpisne 
dokumentacije).«;

3. prvi stavek tretjega odstavka točke 6.2 javnega 
razpisa spremeni tako, da se glasi: »Kot pravočasne se 
bodo štele le vloge, ki bodo prispele na naslov ministr-
stva najkasneje v roku 10 dni od prejema elektronskega 
obvestila s strani EUREKA Sekretariata o izbiri.«;

4. opomba številka 10 javnega razpisa spremeni 
tako,  da  se  glasi:  »Primer:  Če  elektronsko  sporočilo 
prejmete dne 22. 12. 2016, je treba vlogo na ministr-
stvo dostaviti  (ali oddati priporočeno na pošti) najka-
sneje do 2. 1. 2017, priporočljivo pa  je, da se zaradi 
nemotenega poteka mednarodnega postopka to stori 
čim prej.«;

5. v četrtem odstavku 7. točke javnega razpisa doda 
nova 4. točka (Dinamika črpanja sredstev (Obrazec 4)), 
prejšnja 4. točka (Parafiran vzorec pogodbe o sofinan-
ciranju) pa postane 5. točka;

6. spremeni višina predvidenih sredstev za naci-
onalno sofinanciranje projektov Eurostars v  letu 2017, 
zato se v prvem odstavku 8. točke javnega razpisa del 
besedila spremeni tako, da se namesto »v letu 2017 
600.000,00 EUR glasi: »v letu 2017 800.000,00 EUR.«;

7. 9.  točka  javnega razpisa spremeni  tako, da se 
glasi: »Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 
2016, 2017, 2018, 2019 in 2020.«.

Ostale točke javnega razpisa ostanejo nespreme-
njene, kolikor niso v nasprotju z navedenimi spremem-
bami.

Skladno z navedenimi spremembami se, tako da 
vsebinsko ustreza novim določilom, uskladi tudi bese-
dilo razpisne dokumentacije, kar se objavi na spletnih 
straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Št. 4300-3/2016/87 Ob-2680/16

Spremembe in dopolnitev
V Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v eko-

nomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016–2017 
(Uradni list RS, št. 44/16; Ob-2498/16, v nadaljnjem 
besedilu: Javni razpis) se:

1. v poglavju »4.1 Splošni pogoji«:
spremeni in dopolni tretji odstavek tako, da se gla-

si: »Upravičene so le operacije investicijskega značaja, 
ki predstavljajo investicije v ekonomsko-poslovno infra-
strukturo.  Zemljišče,  na  katerem  bo  postavljena  eko-
nomsko-poslovna infrastruktura, ki je predmet vloge, 
mora biti pred podpisom pogodbe o sofinanciranju v lasti 
prijavitelja. Lastništvo zemljišč, kjer je postavljena eko-
nomsko-poslovna infrastruktura, ki je predmet vloge, se 
dokazuje z izpisom iz zemljiške knjige, iz katerega je 
razvidno, da je predlog za vpis vložen oziroma potrjen 
in da ni nobenega drugega predloga za vpis v zemljiško 
knjigo, ki bi imel prednostni vrstni red in bi predlagatelju 
onemogočil  vknjižbo  lastninske  pravice  brez  bremen. 
Če zemljišče, na katerem bo ekonomsko-poslovna  in-
frastruktura zgrajena, ni v lasti prijavitelja, bo moral pri-
javitelj priložiti pogodbo o najemu, pogodbo o ustanovitvi 
stavbne pravice, koncesijsko pogodbo sklenjeno med 
prijaviteljem  in  lastnikom  zemljišča  ali  drugo  dokazilo 
v skladu z 9. členom Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih 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), s trajanjem še naj-
manj 5 let po zaključku operacije. Kolikor prijavitelj pred 
sklenitvijo pogodbe ne bo posredoval dokazil o lastni-
štvu zemljišč oziroma drugih dokazil iz prejšnjega stav-
ka, MGRT ne bo pristopilo k podpisu pogodbe«.

spremeni zadnji stavek osmega odstavka tako, da 
se glasi: »Kolikor naziv, zneski in/ali viri niso enaki, 
mora prijavitelj priložiti izjavo, da bo do izstavitve prve-
ga zahtevka za izplačilo uskladil NRP oziroma posebni 
del proračuna.«

2.  v poglavju »11. Roki  in način prijave« prvi  od-
stavek spremeni tako, da se glasi: »Rok za predložitev 
vlog za sofinanciranje operacij po tem Javnem razpisu je 
8. 8. 2016 (velja žig, nalepka priporočene poštne pošilj-
ke, do vključno dne 8. 8. 2016 ali datum na prejemnem 
žigu  MGRT  v  primeru  osebne  oddaje  vloge  v  glavni 
pisarni MGRT).«

3. v poglavju »14. Obveščanje o izboru in pogoji za 
podpis pogodbe«:

spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: »Prijavitelji 
bodo o rezultatih Javnega razpisa obveščeni s sklepom 
najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog.«
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spremeni  četrti  odstavek  tako,  da  se  glasi:  »Po 
prejemu dokazil o lastništvu zemljišč, kjer bo postavlje-
na ekonomsko-poslovna infrastruktura oziroma drugih 
dokazil iz tretjega odstavka poglavja 4.1 in/ali po pre-
jemu  pravnomočnega  dovoljenja  za  poseg  v  prostor, 
bodo izbrani prijavitelji prejeli pisni poziv, da pristopijo 
k  podpisu  pogodbe  z MGRT.  Kolikor  izbrani  prijavite-
lji pred sklenitvijo pogodbe, v vsakem primeru pa naj-
kasneje do 25. 10. 2016, ne bodo posredovali dokazil 
o lastništvu oziroma drugih dokazil iz tretjega odstavka 
poglavja 4.1 in/ali pravnomočnega dovoljenja za poseg 
v prostor, pogodba ne bo sklenjena. Kolikor se izbrani 
prijavitelji v roku osem dni od prejema poziva, da pristo-
pijo k podpisu pogodbe, na poziv ne bodo odzvali, se 
bo štelo, da so odstopili od podpisa pogodbe. Pogodba 
o sofinanciranju prične veljati z dnem, ko jo podpišeta 
obe pogodbeni stranki«.

4.  v  poglavju  »17.  Dodatne  informacije  in  obve-
ščanje«:

spremeni  prvi  odstavek  tako,  da  se  glasi:  »Do-
datne informacije oziroma vprašanja se posre-
dujejo  izključno  po  elektronski  pošti  na  naslov: 
gp.mgrt@gov.si v »zadevo« se obvezno navede števil-
ka zadeve: »št.: 4300-3/2016«. Odgovori na vprašanja 
bodo objavljeni na spletni strani http://www.mgrt.gov.si. 
Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve doku-
mentacije  Javnega  razpisa. Vprašanja  je mogoče po-
sredovati do vključno 29. 7. 2016, zadnji odgovori bodo 
objavljeni do 3. 8. 2016. Kontaktna oseba je mag. Irena 
Zafošnik, tel. 01/400-31-71.«

Hkrati opozarjamo, da se razen zgoraj navedenega 
v Razpisni dokumentaciji za Javni razpis za sofinancira-
nje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za ob-
dobje 2016–2017 spremeni točka »5. Kriterij »Operacija 
je opredeljena v Regionalnem razvojnem programu««, 
poglavja »10 Metodologija in merila za izbor operacij«.

Čistopis Razpisne dokumentacije s spremembami 
in dopolnitvami, bo z dnem objave sprememb in dopol-
nitev Javnega razpisa v Uradnem listu RS, objavljen 
na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mgrt.gov.si.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 Ob-2656/16

Sprememba
Razvojni center Novo mesto d.o.o. objavlja spre-

membe Javnega razpisa kreditov in garancij za mikro, 
mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske 
sheme v regiji JV Slovenija, objavljenega v Uradnem 
listu RS, št. 67/15, dne 18. 9. 2015 in Spremembo javne-
ga razpisa kreditov in garancij za mikro, mala in srednja 
podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji JV 
Slovenija, objavljene v Uradnem listu RS, št. 28/16, dne 
15. 4. 2016.

V točki 6. »Stroški povezani s kreditom in garanci-
jo« se briše drugi odstavek.

Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

Št. 6140-1/2016/9 Ob-2664/16

Na podlagi  četrtega  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) v zadevi izvedbe Javnega razpisa za 
financiranje projekta, namenjenega predstavljanju, uve-
ljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter uresničevanju 
nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016 

in 2017 (JR-NPJP-2016–2017) minister, pristojen za 
kulturo, izdaja naslednji sklep:

1. Postopek Javnega razpisa za financiranje projek-
ta, namenjenega predstavljanju, uveljavljanju in razvo-
ju  slovenskega  jezika  ter  uresničevanju  nacionalnega 
programa za jezikovno politiko za leti 2016 in 2017 
(JR-NPJP-2016–2017) se ustavi.

2. Z izdajo tega sklepa posebni stroški niso nastali.
Obrazložitev
Ministrica, pristojna za kulturo, je 13. 4. 2016 spre-

jela Sklep št. 6140-1/2016/3 o začetku postopka Javne-
ga razpisa za financiranje projekta, namenjenega pred-
stavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika 
ter uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno 
politiko za leti 2016 in 2017 (JR-NPJP-2016–2017). Na 
podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo je bil predmetni javni razpis objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 29/16 z dne 22. 4. 2016.

Ker sta se kar dve članici od treh članov strokovne 
komisije zaradi potencialnih konfliktnih interesov sami iz-
ločili iz ocenjevanja različnih dveh vlog in ker so na pred-
metni javni razpis prispele samo tri vloge, se je minister, 
pristojen za kulturo, zaradi zagotovitve enakih možnosti 
za vse prijavitelje, transparentnosti postopka in odprave 
kakršnega koli dvoma o nepristranskosti ocenjevanja 
strokovne komisije v postopku predmetnega javnega 
razpisa odločil, da izda sklep o ustavitvi postopka tega 
javnega razpisa. Predmetni javni razpis bo Ministrstvo 
za kulturo ponovilo v najkrajšem možnem času z novo 
Strokovno komisijo za slovenski jezik.

Pouk o pravnem sredstvu: zoper ta sklep pritožba ni 
dovoljena, dopustno pa je vložiti tožbo na Upravno sodi-
šče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljub ljana. 
Tožba se vloži pri pristojnem sodišču neposredno pisno 
ali pa se mu pošlje po pošti v 30 dneh od vročitve tega 
sklepa. Tožba se šteje za pravočasno, če je vložena za-
dnji dan roka priporočeno po pošti. Tožba z morebitnimi 
prilogami se vloži v najmanj dveh izvodih. Tožbi je treba 
priložiti tudi ta sklep v izvirniku, prepisu ali kopiji.

Ministrstvo za kulturo

Št. 6140-1/2016/10 Ob-2663/16

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 
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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 
doseže  ravni  bralne  pismenosti,  ki  bi  jim  omogočala 
uspešno šolanje in vključevanje v družbo. Bralna pisme-
nost je v okviru raziskave opredeljena kot posamezni-
kova sposobnost razumevanja, uporabe in razmišljanja 
o napisanem besedilu za doseganje določenih name-
nov,  razvijanje posameznikovega znanja  in zmožnosti 
ter  sodelovanje  v  družbi.  Iz  podatkov  raziskave PISA 
2011  je  še  razvidno,  da  je  uspešnost  dijakov  močno 
povezana s stopnjo izobrazbe staršev in socialno-eko-
nomskim statusom družine mladostnika. Tudi  rezultati 
dosežkov učencev pri nacionalnem preverjanju znanja 
po regijah kažejo, da obstaja povezanost med dohodki 
in dosežki učencev1.

kovnjakov), multiplikatorjev in evalvatorjev. Pričakovane 
dejavnosti in obvezni rezultati projekta so:

1. strokovno in administrativno koordiniranje pro-
jekta,

2. izdelava programa usposabljanja multiplikatorjev 
vključno z izdelavo izobraževalnih gradiv,

3. izvedba najmanj enega programa usposabljanja 
multiplikatorjev,

4. izdelava programa izobraževanja staršev (vklju-
čujoč izbiro, nabavo in uporabo ustreznega didaktičnega 
gradiva za delo z otroki različnih starost, kot so pripove-
dovalne kocke, pripovedovalne karte, spominske karti-
ce, kakovostne slikanice in otroške revije ipd.; gradivo 
prejmejo starši v trajno last),

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

6.  izvedba programa  izobraževanja staršev  (izva-
jajo multiplikatorji),

7. izvedba vmesnega strokovnega posveta (udelež-
ba vseh sodelujočih strokovnjakov in staršev),

8. izdelava vmesnega poročila in vmesne evalvacije,
9. izdelava modela za diseminacijo vsebin v vzgoj-

no-varstvene zavode (vrtce) in nevladne organizacije, ki 
se ukvarjajo z deprivilegiranimi družinami (s podpornim 
gradivom),

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

11. izdelava celostnega programa družinske pisme-
nosti (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 
(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 25. 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);

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.

Projekt je zato namenjen staršem in otrokom iz dru-
žin z nizkim socialno-ekonomskim statusom, saj si ravno 
v teh družinah težko privoščijo nakup kakovostnih knjig 
oziroma slikanic  in  jezikovno-didaktičnih pripomočkov. 
Poleg tega želimo s projektom ozavestiti  in usposobiti 
starše, da bi otroke od pasivnih poslušalcev spodbudili 
k aktivnemu učenju med poslušanjem zgodbe in da bi 
otroci ob različnih didaktičnih pripomočkih in pogovoru 
o prebranem gradili samozavest in besedišče ter usva-
jali  jezikovno zmožnost. Hkrati želimo starše navdušiti 
nad branjem, saj lahko le navdušen bralec vzgaja bo-
doče bralce.

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, 
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-
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– 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;

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 obseg 

sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za kul-
turo, zmanjša toliko, da ne zagotavlja izpolnitve njegovih 
ciljev, lahko ministrstvo postopek ustavi oziroma po že 
zaključenem izboru projektov zniža obseg sofinanciranja 
v skladu s spremembami proračuna oziroma spremeni 
ali prekine že sklenjeno pogodbo o financiranju 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).

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 posame-

zni proračunski leti),
3. Obvezna izjava prijavitelja (Obrazec 3),

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 – vse-
binsko neustrezne vloge bo Strokovna komisija za slo-
venski jezik, imenovana s sklepom ministra, pristojnega 
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);

– 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 
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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 dejavnosti 
za promocijo projekta.

7 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje formalnih pogojev ugotavlja komisija 

za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu 
imenuje minister, pristojen 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 formalno 
nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. 
Vloge morajo dopolniti v petih dneh od vročitve poziva 
k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z ozna-
ko, 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. avgusta 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 vloge ocenjevala 

na podlagi meril v okviru naslednjih lestvic: 0 –5 ali 0–10, 
pri čemer 0 pomeni »nejasno, neskladno, neustrezno, 
nesprejemljivo, slabo«, 5 (v lestvici od 0 do 5) oziroma 
10 (v lestvici od 0 do 10) pa »zelo dobro«. Vmes pa 
ustreznost postopoma narašča.

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.  10

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.

10

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

10

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

5

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.

10

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

4.1 Načrtovane dejavnosti so skladne s predvidenimi stroški. 10
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
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Merilo
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

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

3 Prijavitelj, ki ima status subjekta v javnem interesu 
na področju kulture, prejme dodatnih pet točk (36. člen Za-
kona o društvih, Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2 ter 80. in 
81. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kultu-
ro, Uradni list RS, št. 77/07 – UPB).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 minister, pri-
stojen za kulturo, na podlagi predloga pristojne strokov-
ne komisije.

9 Obdobje za porabo sredstev: izbrani prijavitelj 
mora zahtevek za izplačilo oddati najpozneje do 25. no-
vembra v tekočem proračunskem letu.

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

je 23. avgust 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 Strokovne komisije za slo-

venski jezik sprejme minister, pristojen za kulturo, 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 po-
jasnil:

– mag. Brigita Lipovšek, tel. 01/369-58-85, e-pošta: 
brigita.lipovsek(at)gov.si,

– Irena  Grahek,  tel.  01/369-59-80,  e-pošta:  ire-
na.grahek(at)gov.si.

Ministrstvo za kulturo

Št. 303-4-0/2016/15 Ob-2681/16

Razpis  se  izvaja  na  podlagi  določb Uredbe  (EU) 
št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skla-
du, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu 
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo 
in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij-
skem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribi-
štvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadalj-
njem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) 
št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj  in o posebnih določbah glede cilja »naložbe za 
rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 1080/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 289), 
Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega par-
lamenta  in Sveta  z  dne 25.  oktobra  2012 o  finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije  in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
(UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njena izved-
bena uredba, Navodil Organa upravljanja o upravičenih 
stroških za sredstva evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020, april 2016, objavlje-
na na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/dokumen-
ti/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene 



Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del Št. 51 / 22. 7. 2016 / Stran 1733 

v času izvajanja pogodbe, Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike, za programsko obdobje 2014–2020, 
avgust 2015, objavljeno na spletni strani http://www.
eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila, z vsemi spremem-
bami,  ki  bodo  objavljene  v  času  izvajanja  pogodbe, 
Navodil  organa  upravljanja  za  načrtovanje,  odločanje 
o  podpori,  spremljanje,  poročanje  in  vrednotenje  iz-
vajanja evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014–2020 verzija 1.04, objavljeno na spletni 
strani www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila, z vsemi 
spremembami, ki bodo objavljene v času izvajanja po-
godbe, Navodil organa upravljanja za finančno upravlja-
nje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in 
delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, ob-
javljeno na spletni strani www.eu-skladi.si/sl/dokumen-
ti/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavljene 
v času  izvajanja pogodbe, Navodil organa upravljanja 
za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 
(EU) ŠT. 1303/2013 programsko obdobje 2014–2020, 
objavljeno na spletni strani www.eu-skladi.si/sl/doku-
menti/navodila, z vsemi spremembami, ki bodo objavlje-
ne v času izvajanja pogodbe, Zakona o državni upravi 
(Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 
90/14), Zakona o integriteti  in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o postopku, me-
rilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje ra-
zvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, 
št. 56/11), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 
(DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševa-
nju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 
(Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvr-
ševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe 
o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Repu-
bliki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za 
cilj  naložbe  za  rast  in  delovna mesta  (Uradni  list RS, 
št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slo-
venijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. 
CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Ope-
rativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MA-
OP001, z dne 11. 12. 2014, Resolucije o raziskovalni 
in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list 
RS, št. 43/11), Slovenske strategije pametne speciali-
zacije S4, 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), Okvi-
ra za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije 
(2014/C, 198/01, UL C z dne 27. 6. 2014); Uredbe Ko-
misije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi 
nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri 
uporabi členov 107  in 108 Pogodbe (Uredba Komisije 
(EU) št. 651/2014), Sheme državne pomoči »Program 
izvajanja finančnih spodbud MGRT – RRI (št. priglasitve: 
BE01-2399245-2015), Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 
in  55/15),  Frascati  priročnika  2015  (Frascati  Manual 
2015; Guidelines for Collecting and Reporting Data on 
Research and Experimental Development (http://www.
oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-ma-
nual-2015_9789264239012-en)), Sklepa o ustanovitvi 
Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje 

podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in teh-
nologije (Uradni list RS, št. 93/15), Programa dela in 
finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije 
za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 
investicij in tehnologije za leti 2016 in 2017, potrjenega 
na seji Sveta dne 9. 2. 2016 ter soglasja MGRT z dne 
23. 2. 2016 (v nadaljevanju Program SPIRIT Sloveni-
ja),  Sporazuma o  načinu  izvajanja  nalog  izvajalskega 
organa med ministrstvom in agencijo z dne 9. 5. 2016, 
Pogodbe št. SPIRIT-2016/EUREKA o izvajanju in finan-
ciranju Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okvi-
ru iniciative EUREKA za leto 2016, z dne 30. 6. 2016, 
Odloka  o  izvedbenem načrtu Operativnega  programa 
za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 50/15, 58/15, 
76/15, 1/16 in 35/16) in Odločitve o podpori Službe Vla-
de RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi 
organa upravljanja za strukturne sklade in kohezijski 
sklad, št. 1-2/1/MGRT/0, z dne 21. 7. 2016

javni razpis
za dodeljevanje spodbud v okviru 

iniciative EUREKA 2016
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evrop-

ska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja 
v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne 
osi:  »Mednarodna  konkurenčnost  raziskav,  inovacij  in 
tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializa-
cijo  za  večjo  konkurenčnost  in  ozelenitev  gospodar-
stva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb pod-
jetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav 
in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter 
visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spod-
bujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in stori-
tev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, 
aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, 
mreženja,  grozdov  in  odprtih  inovacij  prek  pametne 
specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih 
raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednote-
nje izdelkov, naprednih pro izvodnih zmogljivosti in prve 
pro izvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih 
tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; 
specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih 
podjetij«.

1.  Ime oziroma naziv  in sedež posredniškega or-
gana in izvajalskega organa, ki dodeljuje sredstva in 
pravne podlage

Posredniški organ je Republika Slovenija, Ministr-
stvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 
ulica 5, 1000 Ljub ljana.

Izvajalski organ je Republika Slovenija, Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetni-
štva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, 
Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana (v nadaljnjem be-
sedilu: agencija).

Agencija bo vsa dejanja v postopku tega javnega 
razpisa (obravnavanje vlog, izdaja sklepov, sklepanje 
pogodb, izvajanje pogodb idr.) izvajala na podlagi in 
v skladu z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami.

2. Predmet, namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud 

v okviru iniciative EUREKA 2016 (v nadaljevanju: raz-
pis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo 
na območju Republike Slovenije, polnopravno vključe-
vanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in 
spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških po-
dročjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega 
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programa za izvajanje evropske kohezijske politike in 
s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se 
tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami 
v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbu-
janjem  vključevanja  podjetij  v  mednarodne  EUREKA 
projekte, v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne 
aktivnosti,  podjetjem omogočiti  pogoje,  da  lahko  le-ta 
ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi 
trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evrop-
skem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sred-
stva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA 
projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo 
biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe 
veljavne S4.

Predmet  razpisa  je  sofinanciranje  slovenskega 
dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki 
so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani 
Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (net-
work project) ali v okviru ene od dveh strateških iniciativ 
znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, clu-
ster). Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem 
naslovu http://www.eurekanetwork.org/.

Podjetjem se dodeljuje subvencija za izvajanje 
mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, katerih 
cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spreme-
njenih ali bistveno izboljšanih pro izvodov, postopkov ali 
storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih 
raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktiv-
nosti ni predmet sofinanciranja.

V mednarodni iniciativi EUREKA poleg 41 polno-
pravnih članic (28 EU držav, Ciper, Makedonija,  Islan-
dija, Izrael, Monako, Črna Gora, Norveška, Rusija, San 
Marino, Srbija, Švica, Turčija, Ukrajina), sodelujejo tudi 
Albanija  in Bosna  in Hercegovina s svojimi  informacij-
skimi  točkami  ter  Kanada,  Koreja  in  Južna Afrika  kot 
pridružene članice.

V tem razpisu imata izraz projekt in operacija enak 
pomen.

3. Regija izvajanja in delitev sredstev
Projekti se bodo izvajali v Vzhodni in Zahodni ko-

hezijski regiji.
Sredstva se bodo na vzhodno in zahodno regi-

jo  delila  glede na  regijo  izvajanja aktivnosti  sofinanci-
ranega EUREKA projekta posameznega upravičenca. 
Za regijo izvajanja aktivnosti šteje regija, v kateri ima 
upravičenec  sedež  oziroma  poslovni  naslov  poslovne 
enote ali podružnice, kjer je predvideno izvajanje aktiv-
nosti ob oddaji vloge. Sprememba regije izvajanja po 
oddaji vloge ni dovoljena, posledica spremembe regije 
pa  predstavlja  upravičen  razlog  za  odpoved  pogodbe 
o sofinanciranju. Za vsakega prijavitelja mora biti v vlogi 
na javni razpis in pogodbi o sofinanciranju nedvoumno 
opredeljeno, v kateri od obeh regij (V ali Z) se bodo 
v celoti izvajale aktivnosti.

Za vsako regijo posebej bo sestavljena lista izbra-
nih projektov.

4. Upravičenci/ciljna skupina
Skladno z opredelitvijo namena razpisa se za pod-

jetje, ki svojo dejavnost opravlja na območju Republike 
Slovenije, šteje podjetje, ki je za dejavnost registrirano 
ali vpisano v Republiki Sloveniji ali ki ima v oddaji prvega 
zahtevka za izplačilo v Republiki Sloveniji vsaj podružni-
co ali poslovno enoto, kjer se izvaja prijavljen projekt.

Upravičenci so pravne in fizične osebe, ki v Slove-
niji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim 
odstavkom  3.  člena  Zakona  o  gospodarskih  družbah 
(ZGD-1) in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navede-
ne v 5. točki razpisa.

Upravičenec je lahko tudi pravna oseba, ki je usta-
novljena  in  deluje  kot  podjetje  s  sedežem v  katerikoli 
drugi državi članici Evropske unije, ki se bo najkasneje 
do oddaje prvega zahtevka za izplačilo vpisal v davčni 
register  skladno z Zakonom o  finančni  upravi  (Uradni 
list RS, št. 25/14) in izpolnjuje pogoje za kandidiranje iz 
5. točke tega razpisa. Tak upravičenec mora v vlogi po-
sebej opredeliti, da bo izvedel zahtevan vpis, ter v kateri 
regiji bo izvajala svojo dejavnost (točka N.1.4 obrazca 
B). Dokler upravičenec ne  izvede zahtevanega vpisa, 
ne  more  biti  prejemnik  sofinanciranja.  Kolikor  se  tak 
prejemnik odpove sofinanciranju za obdobje do vpisa in 
poda zagotovila, da bo projekt ne glede na zmanjšano 
sofinanciranje v celoti izvedel, pogodba o sofinanciranju 
ostane v veljavi, v nasprotnem primeru pa agencija od 
pogodbe lahko odstopi. Sprememba regije izvajanja, 
glede na napovedano regijo v vlogi, je upravičen razlog 
za odpoved pogodbe o sofinanciranju.

Upravičenec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, 
ni upravičen do sofinanciranja, če ima sedež v državi iz 
katere prihaja katerikoli drug partner v projektu.

Velikost upravičenca se ugotavlja v skladu z merili 
iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 (v nada-
ljevanju: Uredba o splošnih skupinskih izjemah).

5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsi upravičenci  in njihovi projekti morajo  izpolnje-

vati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev 
mora izhajati iz celotne vloge. Izpolnjevanje pogojev se 
preverja pred začetkom ocenjevanja posamezne vloge. 
V primeru, da kateri koli od v nadaljevanju navedenih 
pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, projekt 
pa  se  zavrne.  V  primeru,  če  agencija  ugotovi,  da  je 
upravičenec navedel napačen podatek, se vloga zavrne. 
Kolikor agencija kadarkoli v času postopka javnega raz-
pisa, ali kasneje ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje 
več pogojev, pogodbe z upravičencem ne sklene, sklep 
o izboru pa razveljavi, v primeru, da je bila pogodba že 
sklenjena pa od nje odstopi in od upravičenca zahteva 
vračilo morebiti že izplačanih sredstev, skupaj z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev 
na transakcijski račun.

Da  projekt  lahko  pridobi  EUREKA  oznako  mora 
izpolnjevati sledeče pogoje:

– imeti mora civilni namen,
– projekt morata izvajati najmanj dva neodvisna 

partnerja  iz  dveh  različnih  držav,  ki  sodelujeta  v  pro-
gramu EUREKA (http://www.eurekanetwork.org/eure-
ka-faq),

– končni cilj projekta mora biti nov ali izboljšan pro-
izvod, postopek ali storitev,

– projekt mora predstavljati sodelovanje partnerjev 
v obliki posebnega projekta oziroma projekt mora pred-
stavljati zaključeno, nedeljivo celoto, s skupnim končnim 
ciljem.

Da projekt lahko prejme sofinanciranje mora izpol-
njevati sledeče pogoje:

– delež enega partnerja in delež vrednosti projekta 
iz ene države ne sme presegati 70 % celotne vrednosti 
projekta,

– načrtovani čas trajanja projekta in sofinanciranja 
je lahko največ 36 mesecev,

– cilj projekta (nov ali izboljšan pro izvod, proces ali 
storitev) mora biti na trgu dostopen najkasneje v dveh 
letih po zaključku projekta,

– prijava in poročanje morata biti izvedena v sloven-
skem jeziku, razen, kjer je izrecno navedeno drugače,

– EUREKA projekt je skladen z namenom, ciljem 
in predmetom javnega razpisa ter s cilji S4 in Operativ-
nega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020,
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– EUREKA projekt se ne sme pričeti  izvajati pred 
oddajo vloge na ta javni razpis,

– v primeru EUREKA grozdov je moral biti projekt 
na ustreznem odboru grozda potrjen (vključno z more-
bitnimi spremembami) že pred prijavo na ta javni razpis.

Poleg pogojev za projekt mora vsak sub jekt, ki se 
prijavi na ta  javni razpis (v nadaljevanju: upravičenec) 
izpolnjevati sledeče pogoje:

– ni v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 
14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih za-
radi  insolventnosti  in prisilnem prenehanju  (ZFPPIPP) 
(Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 
in 10/15 – popr.);

– ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih 
pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v teža-
vah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturira-
nje gospodarskih družb v težavah – ZPRPGDT (Uradni 
list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 5/11, 
39/13 in 56/13) in ni podjetje v težavah skladno z 18. toč-
ko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih izjemah;

– ni za iste stroške pridobil in ni v postopku pridobi-
vanja sofinanciranja iz drugih javnih virov;

– ni v postopku zaradi insolventnosti, prisilnega pre-
nehanja, ali likvidacije;

– ima poravnane obveznosti do Republike Sloveni-
je, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do Re-
publike Slovenije ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena 
s pravnomočnim izvršilnim naslovom;

– glede upravičenca ni podana prepoved poslova-
nja v razmerju do agencije in Ministrstva za gospodarski 
razvoj  in  tehnologijo v obsegu, kot  izhaja  iz 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);

– dejanski lastnik(i) upravičenca v skladu z 19. čle-
nom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financi-
ranja terorizma ni(so) vpleten(i) v postopke pranja de-
narja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 
19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14);

– upravičenec  ni  podjetje  v  težavah  v  skladu 
z 18.  točko 2. člena Uredbe o splošnih skupinskih  iz-
jemah;

– upravičenec ima lahko v koledarskem letu aktivne 
(veljavno pogodbo) največ 3 različne EUREKA projekte, 
kar  velja  tudi  za primere,  ko ena ali  več pogodb niso 
veljavne za celotno leto, ne pa za primere projektov, za 
katere upravičenec ne prejema sofinanciranja;

– upravičenec ni v postopku vračanja neupravičeno 
prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske 
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za ne-
zakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;

– EUREKA projekt mora izkazovati spodbujevalni 
učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe 
o splošnih skupinskih izjemah.

Podjetja, ki opravljajo dejavnosti, za katere se Ured-
ba o splošnih skupinskih izjemah ne uporablja (tretja 
točka 1. člena), niso upravičena do sofinanciranja.

Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvo-
zom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene koli-
čine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja 
ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivno-
stjo v primerih, ko bi se uporabi domačega blaga daja-
lo prednost pred uporabo uvoženega blaga in v primerih, 
ko bi se omejevala možnost za izkoriščanje rezultatov 
razvoja in inovacij v drugih državah članicah EU.

6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev ter postopek 
in način preverjanja in izbora

Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prosto-
rih agencije v roku treh delovnih dni od poteka roka za 
oddajo vlog.

Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna ko-
misija za izvedbo postopka javnega razpisa. Ocenje-
vanje bodo izvajali zunanji strokovnjaki, ki bodo, glede 
na domače  in mednarodne  reference,  izbrani  za  vsa-
ko  prednostno  področje  S4  posebej  (v  nadaljevanju: 
ocenjevalci).

Posamezno merilo se ocenjuje s celim številom od 
0–10. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti uteme-
ljene s komentarjem. Ocenjevalni list mora biti podpi-
san, na njem pa mora biti zapisan datum ocenjevanja. 
Vloga mora, da je lahko sofinancirana, prejeti najmanj 
140 točk.

Prispele vloge se ocenjuje v skladu s predpisa-
no EUREKA Metodologijo ocenjevanja projekta (PAM) 
po spodnjih merilih:

1. Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju
2. Formalni sporazum med partnerji
3. Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu
4. Dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja 

v projektu
5. Tehnološka sposobnost partnerjev
6. Upravljavska sposobnost partnerjev
7. Metodologija in planiranje projekta
8. Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni 

cilji projekta
9. Finančna konstrukcija projekta
10. Finančna soudeležba partnerjev v projektu
11. Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta
12. Predviden tehnološki napredek projekta
13. Stopnja inovativnosti projekta
14. Geografski/sektorski vpliv projekta
15. Velikost potencialnega trga za partnerje
16. Dostop do trga in potencialni rizik projekta
17. Povračilo investicije glede na vložek v projekt
18. Strateška pomembnost projekta za partnerje
19. Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi 

projekta.
Projekti, ki so bili za sofinanciranje izbrani v okviru 

grozdov, se ne ocenjujejo po metodologiji ocenjevanja 
projekta (PAM). Za te projekte se preveri le izpolnjevanje 
pogojev in razpoložljivost sredstev.

Postopek izbora se deli na postopek preverjanja 
pogojev in postopek ocenjevanja.

V  primeru,  da  bo  več  vlog  prejelo  enako  število 
točk, pa za sofinanciranje vseh ne bo zagotovljenih do-
volj sredstev, bodo imele prednost vloge po dodatnem 
merilu:  Indeks razvojne ogroženosti (Pravilnik o razvr-
stitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko 
obdobje 2014–2020 – Uradni list RS, št. 34/14) glede na 
sedež podjetja upravičenca oziroma poslovni naslov nje-
gove poslovne enote ali podružnice, kot je podrobneje 
določeno v razpisni dokumentaciji.

Dokončno odločitev o sofinanciranju dela posame-
znega projekta iz proračuna Republike Slovenije sprej-
me odgovorna oseba agencije.

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

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na raz-
polago  za  sofinanciranje  upravičenih  stroškov EURE-
KA projektov po tem javnem razpisu, znaša skupaj 
4.500.000,00 EUR, in sicer:

– 2.085.480,00 EUR – namenska sredstva EU, 
Vzhodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,

– 521.370,00 EUR – namenska sredstva slovenske 
udeležbe, Vzhodna Slovenija – nacionalna sredstva,

– 1.514.520,00 EUR – namenska sredstva EU, Za-
hodna Slovenija – Evropski sklad za regionalni razvoj,

– 378.630,00 EUR – namenska sredstva slovenske 
udeležbe, Zahodna Slovenija – nacionalna sredstva.
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Razdelitev razpoložljivih sredstev na Vzhod in Za-
hod je:

– 2.606.850,00 EUR za projekte v Vzhodni kohezij-
ski regiji (57,93 %) in

– 1.893.150,00 EUR za projekte v Zahodni kohezij-
ski regiji (42,07 %).

Sredstva bremenijo proračunske postavke:
– EU:
– vzhod –  št.  160253 PN1.2 – Naložbe podjetij 

v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-EU
– zahod – št.  160254 PN1.2 – Naložbe podjetij 

v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-EU
– slovenska udeležba:
– vzhod  –  št.  160255  PN1.2  –  Naložbe  podje-

tij v raziskave, razvoj in inovacije-V-14-20-slovenska 
udeležba

– zahod  –  št.  160256  PN1.2  –  Naložbe  podje-
tij v raziskave, razvoj in inovacije-Z-14-20-slovenska 
udeležba.

Razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo 
je 80/20.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 
2017, 2018, 2019 in 2020. Predvideno sofinanciranje po 
posameznih letih:

– v letu 2017 predvidoma 1.250.000,00 EUR (od 
tega 1.000.000,00 EUR predstavlja namenska sredstva 
EU, 250.000,00 EUR pa namenska sredstva slovenske 
udeležbe),

– v letu 2018 predvidoma 1.500.000,00 EUR (od 
tega 1.200.000,00 EUR predstavlja namenska sredstva 
EU, 300.000,00 EUR pa namenska sredstva slovenske 
udeležbe) in

– v letu 2019 predvidoma 1.500.000,00 EUR (od 
tega 1.200.000,00 EUR predstavlja namenska sredstva 
EU, 300.000,00 EUR pa namenska sredstva slovenske 
udeležbe),

– v letu 2020 predvidoma 250.000,00 EUR (od tega 
200.000,00 EUR predstavlja namenska sredstva EU, 
50.000,00 EUR pa namenska sredstva slovenske ude-
ležbe).

Razporeditev sredstev po letih je okvirna, letna di-
namika se lahko spremeni glede na število, vrednost in 
letno finančno dinamiko izbranih projektov. Predvidene-
ga zneska za leto 2017 ni mogoče povečati.

Sofinancira se projekte v višini:
– 40 % upravičenih stroškov za velika in
– 50 % upravičenih stroškov za mikro, mala in sre-

dnje velika podjetja.
Projekt lahko prejme sredstva do višine, zaprošene 

v vlogi, vendar največ do višine 100.000,00 EUR na leto 
(za 12 mesecev izvajanja EUREKA projekta), za posa-
meznega upravičenca,  in sicer največ za 36 mesecev 
izvajanja projekta.

Izplačila agencije so odvisna od razpoložljivosti pro-
računskih sredstev in programa agencije za ta namen. 
Kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na 
proračunskih postavkah, lahko agencija razveljavi javni 
razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s po-
godbo o sofinanciranju določi novo pogodbeno vrednost 
ali dinamiko izplačil. Kolikor se izbrani upravičenec ne 
strinja s predlogom agencije se šteje, da odstopa od 
vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.

Višina razpisanih sredstev se  lahko poveča z ob-
javo  spremembe  javnega  razpisa  o  povečanju  sred-
stev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi 
sredstev.

Razpis bo odprt do porabe sredstev. Kolikor v okvi-
ru razpisanega roka za oddajo vlog in potrjevanje pro-
jektov ne bi bila porabljena vsa sredstva lahko agencija 

določi dodatne roke za zbiranje vlog. Sprememba raz-
pisa z določitvijo novih rokov se objavi na spletni strani 
agencije.

8. Skladnost s pravili državnih pomoči
Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme 

državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud 
MGRT-RRI« (št. priglasitve: BE01-2399245-2015/I, da-
tum potrditve sheme: 20. 5. 2015; trajanje sheme: do 
31. 12. 2020).

Upravičeni so stroški za izvajanje industrijskih raz-
iskav in eksperimentalnega razvoja, kot jih opredeljuje 
navedena shema.

9. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način 
sofinanciranja

Financiranje po  javnem razpisu bo potekalo skla-
dno s pravili Evropske kohezijske politike, shemo dr-
žavnih pomoči in veljavnimi Navodili Organa upravljanja 
o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske 
politike za programsko obdobje 2014–2020.

Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posa-
meznega projekta, so stroški za izvajanje raziskav in 
eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki po-
sebnega projekta.

Upravičenec se s prijavo na javni razpis strinja, da 
potrditev  projekta  ne  pomeni  tudi  odobritve  sofinanci-
ranja  posameznih  upravičenih  stroškov,  ki  jih  je  le-ta 
navedel  v  svoji  vlogi.  Upravičenost  sofinanciranja  bo 
agencija preverjala v okviru vsakokratne presoje zah-
tevkov za izplačilo, na način in z dinamiko, opredeljeno 
v javnem razpisu in podpisani pogodbi o sofinanciranju, 
in sicer ob upoštevanju vseh pravnih podlag navedenih 
v razpisni dokumentaciji.

Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stroški, 
če  bodo  neposredno  povezani  z  izvedbo  projekta,  in 
bodo nastali najprej prvi dan v naslednjem mesecu od 
potrditve projekta na zasedanju Odbora Visokih pred-
stavnikov EUREKA (razen v primeru grozdov, kjer se 
obdobje  upravičenih  stroškov  šteje  od  datuma  izdaje 
sklepa ali datuma začetka projekta, če je ta kasnejši od 
datuma izdaje sklepa) oziroma od v vlogi napovedane-
ga datuma začetka izvajanja projekta, če je ta kasnejši 
od dneva potrditve projekta na zasedanju Odbora viso-
kih predstavnikov EUREKA, navedeni v nadaljevanju:

– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom 
(raziskovalcev, tehnikov in drugega podpornega osebja 
zaposlenega pri upravičencu, v obsegu, kot izvaja raz-
iskave in eksperimentalni razvoj za projekt); Stroški za 
službena potovanja, če so le-ta neposredno povezana 
z operacijo;

– Stroški uporabe osnovnih sredstev (amortizacija 
opreme);

– Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 
(najem opreme in neposredni stroški materiala na po-
dročju raziskav in inovacij);

– Stroški storitev zunanjih izvajalcev uporabljenih 
izključno za raziskovalno dejavnost;

– Investicije v neopredmetena osnovna sredstva, ki 
so ali bodo sestavni del razvojnega produkta;

– Posredni stroški, ki so povezani z neposrednimi 
aktivnostmi operacije in se uveljavljajo v pavšalu, ki zna-
ša največ 15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja 
v posameznem obdobju poročanja.

Vse oblike davkov  in dajatev niso upravičen stro-
šek, razen v primeru stroškov za plače (bruto 2). DDV 
ni upravičen strošek.

Višina sofinanciranja se določi glede na navedbe 
upravičenca v vlogi ob upoštevanju omejitve največ do 
višine 100.000,00 EUR za posameznega upravičenca 
za 12 mesecev izvajanja EUREKA projekta.
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10. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena do-
deljena  sredstva  (predviden  datum  začetka  in  konca 
črpanja sredstev)

Obdobje  upravičenih  stroškov  in  izdatkov  na  jav-
nem razpisu se prične najprej od prvega dneva v me-
secu, ki sledi datumu potrditve projekta na zasedanju 
Odbora visokih predstavnikov EUREKA (razen v primeru 
grozdov, kjer se obdobje upravičenih stroškov šteje od 
datuma izdaje sklepa ali datuma začetka projekta, če je 
ta kasnejši od datuma izdaje sklepa) oziroma od dneva 
napovedanega  začetka  projekta,  če  je  ta  kasnejši  od 
dneva potrditve.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški 
posameznega projekta, ki so nastali najkasneje do datu-
ma predvidenega zaključka projekta, vendar ne več kot 
36 mesecev po datumu začetka projekta.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni izdatki 
posameznega projekta,  ki  so nastali  (bili  plačani) naj-
kasneje v mesecu dni od datuma zaključka aktivnosti 
projekta.

11. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Za oddajo vloge na ta razpis se sestavita dva izvo-

da popolne vloge in en elektronski izvod, kot je opisano 
v razpisni dokumentaciji.

Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, ra-
zen tam, kjer je navedeno drugače.

Vloga velja za popolno, če upravičenec, do pred-
pisanega roka za oddajo vlog, v zaprti ovojnici predloži 
dokumente po naslednjem vrstnem redu:

– Obrazec A – Obrazec za prijavo projekta,
– Obrazec B – Opis projekta,
– Obrazec C  –  PDF Obrazec  za  prijavo  projekta 

na EUREKA Sekretariat (elektronska oblika v PDF (pod-
pis ni potreben), ne skeniran obrazec),

– Obrazec D – Izjava o strinjanju z razpisnimi po-
goji,

– Obrazec E – Na vsaki strani parafirana vzorčna 
pogodba.

Pismo o nameri oziroma pogodba o medsebojnih 
razmerjih med partnerji za prijavljen projekt (ni pred-
pisanega obrazca, ustrezen primer pa je dostopen na 
https://www.eurostars-eureka.eu/content/skeleton-con-
sortium-agreement), ni obvezna sestavina vloge, je 
pa predmet ocenjevanja, zato jo je priporočeno predložiti 
(glej ocenjevalna merila v točki 6.3 Razpisne dokumen-
tacije). Pripravljena je lahko v angleškem jeziku.

12. Razmerje med sredstvi na postavkah namen-
skih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah 
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike

Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za 
kohezijsko politiko: 80 %

Sredstva na postavkah namenskih sredstev sloven-
ske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20 %.

13.  Zahteve  glede  informiranja  in  obveščanja 
javnosti,  ki  jim  morajo  zadostiti  upravičenci  skladno 
s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili 
organa upravljanja ter morebitno dopolnilno financiranje

Upravičenec  bo  moral  pri  informiranju  in  obve-
ščanju  javnosti  upoštevati  115.  in  116.  člen  Uredbe 
1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja 
na področju komuniciranja vsebin na področju evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.

Sprejetje sofinanciranja s strani upravičenca pome-
ni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo 
javno objavljen.

Dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno 
z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.

14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o ope-
raciji in spremljanja ter evidentiranja operacije

Upravičenec je dolžan zagotavljati hrambo celotne 
originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zago-
tavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe 
bodočih preverjanj  skladno s pravili Evropske unije  in 
zakonodajo Republike Slovenije.

V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU mora 
upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov 
o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra 
po predložitvi obračunov (Evropski komisiji), ki vsebujejo 
končne izdatke končane operacije. O natančnem datu-
mu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po konča-
ni operaciji pisno obveščen s strani agencije.

V  skladu  s  125.  členom  Uredbe  1303/2013/EU 
mora upravičenec voditi  in spremljati porabo sredstev 
za operacijo računovodsko  ločeno na posebnem stro-
škovnem mestu  ali  po  ustrezni  računovodski  kodi  za 
vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako opera-
cijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen 
pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na 
računovodska pravila Republike Slovenije.

15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije 
o operaciji nadzornim organom

Upravičenec mora omogočiti tehnični, administrativ-
ni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega 
sofinanciranje temelji ali se  izvaja na podlagi predme-
tnega javnega razpisa. Nadzor bo izvajala agencija kot 
izvajalski organ, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, kot posredniški organ, organ upravljanja, 
organ za potrjevanje, revizijski organ ter drugi slovenski 
in evropski nadzorni in revizijski organi (v nadaljnjem 
besedilu: nadzorni organi).

Upravičenec bo moral nadzornim organom predlo-
žiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in 
skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. 
V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec 
moral omogočiti vpogled v računalniške programe, listi-
ne in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezul-
tate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na 
kraju samem predhodno pisno obveščen, agencija pa 
lahko opravi pregled na terenu opraviti brez predhodne 
najave. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s pri-
poročili  iz končnih poročil nadzornih organov  in  redno 
obveščati agencijo o izvedenih ukrepih.

16. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega 
razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU

Upravičenec bo moral pri  izvajanju predmeta raz-
pisa zagotoviti enake možnosti moškim in ženskam ter 
preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dosto-
pnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo 
vključene  v  izvajanje  aktivnosti  v  okviru  tega  javne-
ga  razpisa,  v  skladu  z  zakonodajo,  ki  ureja  področje 
zagotavljanja  enakih  možnosti  in  7.  členom  Uredbe 
1303/2013/EU.

Upravičenec bo moral  cilje operacije uresničevati 
v  skladu  z  načelom  trajnostnega  razvoja  in  ob  spod-
bujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju 
in  izboljšanju  kakovosti  okolja,  ob  upoštevanju  nače-
la onesnaževalec plača v  skladu z 8.  členom Uredbe 
1303/2013/EU.

17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skriv-
nosti

Oddaja vloge pomeni, da se je upravičenec sezna-
nil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.

Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, 
so  informacije  javnega značaja,  razen osebnih podat-
kov in tistih, ki jih upravičenci posebej označijo, in sicer 
poslovne skrivnosti in druge izjeme iz 6. člena Zakona 
o  dostopu  do  informacij  javnega  značaja  (Uradni  list 
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – 



Stran 1738 / Št. 51 / 22. 7. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno 
dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne 
javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posa-
mezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati 
na  celotno  vlogo.  Upravičenci  morajo  pojasniti,  zakaj 
posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot 
informacija javnega značaja. Če upravičenec ne označi 
in  razloži  takšnih  podatkov  v  vlogi,  bo  agencija  lahko 
domnevala, da vloga po stališču upravičenca ne vsebuje 
poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varova-
nje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe 
št. 1303/2013/EU.

18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja dose-
ganja ciljev in kazalnikov operacije

Upravičenec bo za namen spremljanja  in vredno-
tenja operacije skladno s 27., 54., 96.  in 125. členom 
Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 
1301/2013/EU dolžan spremljati in agenciji zagotavljati 
podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.

Kazalniki (dokazila o doseganju ciljev), ki jih je 
potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja 
operacije,  so  natančneje  opredeljeni  v  vlogi  na  javni 
razpis.

Upravičenec  mora  v  vlogi  realno  prikazati  načr-
tovane  cilje  EUREKA  projekta.  Preveč  optimistična 
pričakovanja  lahko  privedejo  do  nedoseganja  zasta-
vljenih ciljev in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo 
prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete 
dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričako-
vanih rezultatov in bodo kot takšni tudi priloga pogodbe 
o sofinanciranju.

V primeru, da med izvajanjem operacije pride do 
sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se 
ocena znižala pod prag sofinanciranih EUREKA projek-
tov, lahko agencija odstopi od pogodbe ter zahteva vra-
čilo izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi 
obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila 
v državni proračun Republike Slovenije.

V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije 
ne  bo  dokazal  uresničitve  načrtovanih  ciljev  v  celoti, 
vključno z vstopom glavnega pro izvoda, procesa ali sto-
ritve na trg v 24 mesecih po zaključku projekta, agencija 
lahko  zahteva  vračilo  že  izplačanih  sredstev  oziroma 
sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivno-
sti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev do dneva vračila v državni proračun 
Republike Slovenije.

Upravičenec je po končanih razvojno-raziskovalnih 
aktivnostih  in  zaključenem  projektu  dolžan  sodelovati 
v ekonomski evalvaciji, posredovati pa mora tudi vse 
potrebne podatke, ki jih bo od njega zahtevala agencija 
kot izvajalski organ ali Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo kot posredniški organ, organ upravljanja, 
organ za potrjevanje, revizijski organ ali drugi slovenski 
in evropski nadzorni in revizijski organi. V primeru, da 
upravičenec in posamezen partner v konzorciju takšno 
sodelovanje odkloni ali na poziv ne odgovori, lahko 
agencija zahteva vračilo deleža ali celote prejetih sred-
stev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev do dneva vračila v državni proračun 
Republike Slovenije.

19. Omejitev glede sprememb operacije v skladu 
z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU

Če v petih  letih od datuma končnega  izplačila pri 
upravičencu nastopi karkoli od naslednjega:

(a) prenehanje ali premestitev pro izvodne dejavno-
sti iz programskega območja; ali

(b) sprememba lastništva postavke infrastrukture, 
ki daje podjetju ali javnemu organu neupravičeno pred-
nost; ali

(c) bistvena sprememba, ki vpliva na značaj, cilje 
ali pogoje izvajanja, zaradi česar bi se razvrednotili njeni 
prvotni cilji,
je upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
nakazila  na  transakcijski  račun  upravičenca  do  dne-
va vračila v proračun Republike Slovenije sorazmerno 
z obdobjem, v zvezi s katerim ustrezne zahteve niso 
izpolnjene.

20. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potr-
jevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih 
napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitev obveznosti: ko-
likor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali 
izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti 
ali kršitve obveznosti, ali pa upravičenec agencije ni se-
znanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali 
bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval nere-
snične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril 
informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom 
dolžan razkriti, ker bi  lahko vplivali na odločitev agen-
cije o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil 
sredstva  po  tem  javnem  razpisu  na  nepošten  način, 
na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo 
upravičenec  dolžan  vrniti  neupravičeno  prejeta  sred-
stva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva 
prejema sredstev na transakcijski račun upravičenca do 
dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je ta-
kšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija

21. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na ope-
raciji niso bile skladne s pravom Evropske unije in pra-
vom Republike Slovenije: kolikor se ugotovi, da aktiv-
nosti na operaciji niso bile, skladno z določili 6. člena 
Uredbe 1303/2013/EU, skladne s pravom Evropske uni-
je in pravom Republike Slovenije, bo agencija odstopila 
od pogodbe, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno 
prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrest-
mi  od  dneva  prejema  sredstev  na  transakcijski  račun 
upravičenca  do  dneva  vračila  v  proračun  Republike 
Slovenije.

22.  Posledice,  če  se  ugotovi  dvojno  financiranje 
posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja ope-
racije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo

Dvojno uveljavljanje stroškov in  izdatkov, ki so že 
bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. 
Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdat-
kov  ali,  da  je  višina  sofinanciranja  operacije  presegla 
maksimalno dovoljeno stopnjo, lahko agencija pogodbo 
odpove in zahteva vračilo že izplačanega zneska sofi-
nanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne-
va nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije 
na  transakcijski  račun  upravičenca  do  dneva  vračila 
sredstev  v  proračun Republike  Slovenije.  Če  je  dvoj-
no uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo 
obravnavalo kot goljufija. Upravičencu se bo vrednost 
sofinanciranja po pogodbi znižala za vrednost vrnjenih 
zneskov iz naslova dvojnega uveljavljanja stroškov in 
izdatkov oziroma iz naslova preseganja maksimalne 
dovoljene stopnje sofinanciranja operacije.

V  primeru  ugotovitve,  da  je  višina  sofinanciranja 
operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se 
zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z za-
konskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sred-
stev na TRR do dneva vračila v državni proračun Repu-
blike Slovenije.

23. Način  in  rok  za  predložitev  vlog  za  dodelitev 
sredstev
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Na ta javni razpis se prijavljajo slovenski partnerji 
v projektu. Vsak slovenski partner se prijavi s svojo 
vlogo.

Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2016 je 
10. 10. 2016. Rok se navezuje na zasedanje Odbora 
Visokih predstavnikov Eureka, ki bo v januarju 2017, 
kar  je potrebno upoštevati pri določanju začetka traja-
nja projekta oziroma načrtovanju finančne konstrukcije 
projekta.

Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno 
dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno 
pisarno Jave agencije Republike Slovenije za spodbu-
janje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljub ljana. Vloga 
mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj 
– vloga na javni razpis EUREKA« ter navedbo polnega 
naziva  in naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje po 
pošti, mora biti oddana priporočeno, za pravočasno pa 
se šteje, če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem 
roku za oddajo vlog.

24.  Rok,  v  katerem  bodo  upravičenci  obveščeni 
o izidu javnega razpisa

Končno odločitev o dodelitvi sredstev sprejme od-
govorna oseba agencije s sklepom. Odgovorna oseba 
agencije  lahko  za  sprejem  odločitve  pooblasti  drugo 
osebo.

Upravičenci  bodo  s  sklepom  odgovorne  osebe 
agencije  oziroma pooblaščene  osebe  o  izidu  javnega 
razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od potrje-
vanja projektov na zasedanju Odbora Visokih predstav-
nikov EUREKA.

Upravičenci,  ki menijo, da  jim  razpisana sredstva 
neupravičeno  niso  bila  dodeljena,  lahko  v  tridesetih 
dneh od prejema sklepa agencije o  (ne)izboru sproži-
jo  upravni  spor  z  vložitvijo  tožbe na Upravno  sodišče 
Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti po-
stavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev.

Izbrani  upravičenci  bodo  pozvani  k  podpisu  po-
godbe.

25. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Informacije in celotna razpisna dokumentacija so 

na voljo na spletnem naslovu Javne agencije Republike 
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionaliza-
cije, tujih investicij in tehnologije www.spiritslovenia.si, 
pod razdelkom Javni razpisi.

Agencija bo po potrebi organizirala informativne 
dneve.  Datumi  informativnih  dni  in  druge  informacije 
bodo objavljene na spletnih straneh agencije.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so 
do zaključka razpisa na voljo na Javni agenciji Republi-
ke Slovenije za spodbujanje podjetništva, internaciona-
lizacije, tujih investicij in tehnologije, na elektronskem 
naslovu eureka@spiritslovenia.si. Vprašanja in odgovori 
so lahko objavljeni na spletni strani, zato bodite pri po-
stavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate mo-
rebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih 
podatkov, ki ne smejo biti javno objavljena.

SPIRIT Slovenija, javna agencija

Št. 410-285/2016 Ob-2651/16

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbuja-
nju  razvoja kmetijstva  in podeželja  v Občini Medvode 
za programsko obdobje 2015–2020 s spremembami in 
dopolnitvami (Uradni list RS, št. 66/15 in 42/16, v nada-
ljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Med-
vode za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15), občinska 
uprava Občine Medvode objavlja

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje  

in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode 
v letu 2016

I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v na-
daljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sred-
stva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za 
leto 2016 v okvirni višini 45.000 EUR po shemi državnih 
pomoči  v  kmetijstvu,  skladno  z Uredbo  komisije  (ES) 
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev

Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku) Višina 
sredstev

1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe 
v opredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko pro izvodnjo 35.000 EUR
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe 
v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih pro izvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji –  
de minimis 10.000 EUR

III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sred-
stev

Do sredstev so upravičeni:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 

mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v pri-
marni kmetijski pro izvodnji, oziroma, v primerih ukrepov 
po členih 21, 24 in 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepov po 
členu  38 Uredbe Komisije  (EU)  št.  702/2014  dejavna 
v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetij-
skih gospodarstev in izpolnjujejo druge pogoje, določe-
ne s tem pravilnikom;

– pravne  in  fizične  osebe,  ki  ustrezajo  kriterijem 
za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih 
ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) 
št.  1407/2013,  imajo  sedež  na  kmetijskem  gospodar-
stvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in 
ima sedež na območju Občine Medvode ter izpolnjujejo 
druge pogoje, določene s tem pravilnikom.

IV. Ukrepi
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sred-

stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko pro izvodnjo  (14. člen Uredbe Komisije  (EU) 
št. 702/2014)

Okvirna višina razpisanih sredstev je 35.000,00 EUR 
(PP 4.4.1.1).

Z ukrepom 1 se skuša doseči  vsaj enega od na-
slednjih ciljev:

– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-
skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov pro-
izvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo pro izvodnje;

– 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;

– zagotavljanje kakovostnih dobrin kmetijstva iz 
ohranjenega  okolja  z  namenom  samooskrbe  Občine 
Medvode.

Pomoč iz ukrepa 1 se ne dodeli za:
– nakup pro izvodnih pravic in letnih rastlin;
– zasaditev letnih rastlin;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup  živali  in  samostojen  nakup  kmetijskih 

zemljišč;
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– naložbe za skladnost s standardi Unije;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije;
– investicije,  ki  se  izvajajo  izven območja Občine 

Medvode;
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– nakup rabljene opreme in naprav.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hle-

vov, gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu 
in drugih objektov za rejo živali, ki služijo primarni kme-
tijski pro izvodnji;

– stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti (specialna mehanizacija – kosilnice, sa-
monakladalne prikolice za seno, obračalniki, zgrabljal-
niki, freze, specialne sejalnice, česala in separatorji za 
gnojevko);

– stroški nakupa opreme hlevov, gospodarskih po-
slopij  in drugih objektov za  rejo  živali  (boksi  za  teleta 
z napajalniki, pregrade za govedo in silosi za skladišče-
nje žit in krmil) in čebelarske opreme;

– stroški  nakupa  rastlinjaka, montaže  ter  opreme 
v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;

– stroški postavitve novega ali obnove sadnega 
nasada (priprava zemljišča, nakup opor, mrež za ograjo, 
večletnega sadilnega materiala).

Pogoji za pridobitev pomoči so:
– za  naložbo,  ki  mora  biti  v  skladu  z  določili 

14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov 
na okolje, če  je  le-ta potrebna, predložena z vlogo za 
pridobitev pomoči;

– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo in-
vesticije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to 
potrebno;

– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano na-
ložbo;

– predložitev  oddane  zbirne  vloge  (subvencijska 
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za od-
dajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel oziroma 
kopijo poročila staleža čebeljih družin;

a) za rejo živali:
– kmetijsko gospodarstvo je usmerjeno ali se bo 

usmerilo v prosto rejo živali;
– vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino 

lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo 
uporabo gnojevke in/ali gnoja, in sicer največ 2,4 glavi 
velike živine na hektar, na varstvenih pasovih virov pitne 
vode največ 1,9 glav velike živine na hektar oziroma kot 
to določajo državni predpisi za posamezna področja;

– najmanjša zmogljivost hleva mora biti:
– za  rejo  konj  5  ležišč  v  boksih  ali  v  prosti  reji 

z izpustom;
– za rejo drobnice 15 ležišč v območjih z omeje-

nimi možnostmi;
– za  rejo  krav  molznic  10  ležišč  v  območjih 

z omejenimi možnostmi in 20 ležišč v nižinskem obmo-
čju ter za rejo krav dojilj 5 ležišč v območjih z omejenimi 
možnostmi;

– za ekološko rejo avtohtonih in tradicionalnih 
pasem kokoši najmanj 30 kokoši nesnic;

– za ekološko rejo mesnih pasem kuncev v čistih 
linijah ali mešanih mesnih pasem najmanj 10 odraslih 
živali, primernih za razplod;

– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
b) za naložbe v rastlinsko pro izvodnjo:
– kmetijsko gospodarstvo se ukvarja ali se bo 

ukvarjalo s pridelavo rastlinskih kmetijskih pro izvodov 

(ekološka, integrirana oziroma pridelava višje kakovo-
sti);

– za razširitev obstoječih sadnih nasadov mora vla-
gatelj imeti v lasti nasad minimalne površine 0,2 ha 
pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha lupinarjev ali 
0,05 ha jagodičja;

– na novo posaditi ali obnoviti nasad minimalne po-
vršine 0,2 ha pečkarjev ali 0,1 ha koščičarjev ali 0,1 ha 
lupinarjev ali 0,05 ha jagodičja na zemljišču v svoji lasti;

– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
c) za čebelarjenje:
– čebelarjenje z najmanj 10 čebeljimi družinami av-

tohtone kranjske čebele, razen za čebelarje začetnike;
– upravičenec  je  član  Občinskega  čebelarskega 

društva Medvode z lokacijo panjev v Občini Medvode;
– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči je:
– do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetij-

skih gospodarstvih na območjih z omejenimi možnostmi 
za kmetijsko dejavnost;

– do 40 % zneska upravičenih stroškov naložb na 
ostalih območjih.

Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 1 je 
500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosi-
lec kmetijskega gospodarstva.

Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija  mora  biti  zaključena  pred  izplačilom 

sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodar-

stva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetij-
skega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 
na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, 
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah,

– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo pri-
spevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev 
ukrepa,

– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji 
vloge, glede na vrsto pro izvodnje oziroma sektor kmetij-
ske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve gle-
de okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev 
za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjeva-
nju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti 
najkasneje do zaključka investicije.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti,
– ali  je  kmetijsko  gospodarstvo  že  prejelo  javna 

sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih 

niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode 
za področje kmetijstva.

2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trže-
nje kmetijskih in živilskih pro izvodov ter naložbe v nek-
metijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

Okvirna višina razpisanih sredstev je 10.000 EUR 
(PP 4.4.1.1).

Cilj  pomoči  je  diverzifikacija  dejavnosti  na  kme-
tijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih 
in živilskih pro izvodov, gozdnih lesnih sortimentov ter 
širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospo-
darstvih.
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Pomoč se dodeli za naložbe v:
– predelavo primarnih kmetijskih pro izvodov, goz-

dnih sadežev in zelišč;
– prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij;
– turizem na kmetiji;
– dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na 

kmetiji, storitvami oziroma izdelki;
– predelavo gozdnih lesnih sortimentov;
– socialne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
– stroški gradnje ali obnove objekta za dejavno-

sti predelave  in  trženja kmetijskih pro izvodov  ter nek-
metijske dejavnosti;

– stroški nakupa opreme in naprav za dejavno-
sti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske de-
javnosti.

Upravičenci do pomoči iz ukrepa 5 so kmetijska go-
spodarstva, ki izpolnjujejo pogoje iz druge alineje prvega 
odstavka 6. člena tega pravilnika, ki imajo sedež na ob-
močju Občine Medvode in katerih naložba se izvaja na 
območju Občine Medvode.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu;
– dokazilo o registraciji dejavnosti, kolikor upravi-

čenec  pomoči  še  nima  dovoljenja  za  opravljanje  de-
javnosti;

– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let 
po zaključeni naložbi;

– gradbeno  dovoljenje  za  izvedbo  naložbe,  če  je 
zahtevano s predpisi s področja gradnje objektov, ozi-
roma druga ustrezna dokumentacija;

– ponudbe oziroma predračuni za načrtovano na-
ložbo;

– drugi pogoji opredeljeni z javnim razpisom.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči za ukrep 5 je 

500 EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko 
gospodarstvo  na  leto.  Intenzivnost  pomoči  iz  ukrepa 
5 je do 50 % upravičenih stroškov. Skupna pomoč »de 
minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme pre-
segati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh 
proračunskih let.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se pomoč 
iz ukrepa 5 ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo 
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz 18. člena 
tega pravilnika.

Vlogo za pomoč  iz ukrepa 5 predloži član kmetij-
skega gospodarstva.

Omejitve:
(1) Do pomoči de minimis v skladu z Uredbo Ko-

misije  (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja, ki 
opravljajo gospodarsko dejavnost iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;
– primarne pro izvodnje kmetijskih pro izvodov s se-

znama iz Priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije;
– predelave  in trženja kmetijskih pro izvodov s se-

znama iz Priloge I Pogodbe 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 bo namenjena izvozu oziroma z izvo-
zom povezani dejavnosti v tretje države ali države člani-
ce Evropske unije, kot je pomoč, neposredno povezana 
z  izvoženimi  količinami,  z  ustanovitvijo  in  delovanjem 
distribucijske mreže ali drugimi  tekočimi  izdatki, pove-
zanimi z izvozno dejavnostjo.

(3) Pomoč de minimis ne sme biti pogojena s pred-
nostno rabo domačih pro izvodov pred uvoženimi.

(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub-
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Obči-
ne Medvode ali do države ter naslovniki neporavnanega 
naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Ko-
misije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za neza-
konito in nezdružljivo z notranjim trgom.

(5) 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.

(6) Skupna vrednost pomoči de minimis, dodelje-
na  istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na 
podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije 
(ES) št. 1407/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogod-
be o delovanju Evropske unije pri  pomoči de minimis 
(Uradni  list  EU  L  352,  24.  12.  2013)  ne  sme  preseči 
200.000 EUR, v primeru podjetij, ki delujejo v komerci-
alnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovo-
ljena meja pomoči 100.000 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 Medvode ali Evropske unije.

(7)  Če  je  podjetje  dejavno  v  sektorjih  iz  prvega 
odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem 
ali  več  sektorjih,  ali  opravlja  še  druge  dejavnosti,  ki 
sodijo  na  področje  uporabe  Uredbo  Komisije  (ES) 
št.  1407/2013,  se  ta  uredba  uporablja  za  pomoč,  do-
deljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če 
podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti 
ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te ured-
be, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

K  vlogi  mora  upravičenec  predložiti  še  dodatno 
dokumentacijo:

– izdelan  načrt  izvedbe  projekta  s  popisom  del, 
opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena 
pristojna institucija;

– ponudbo oziroma predračun za nameravano in-
vesticijo;

– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo inve-
sticije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;

– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne de-
javnosti.

Dodatni pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija  mora  biti  zaključena  pred  izplačilom 

sredstev,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti 

na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, 
da je kmetija vključena v sistem DDV, mora biti nosilec 
kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec,

– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v te-
žavah,

– upravičenci  morajo  po  končani  investiciji  izpol-
njevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, 
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakono-
dajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
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– ali  je  kmetijsko  gospodarstvo  že  prejelo  javna 
sredstva za namen investicije,

– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih treh letih 
niso prejeli državnih pomoči s strani Občine Medvode 
za področje kmetijstva.

V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni  obrazec:  »Vloga  za  dodelitev  finančnih 

sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Medvode v letu 2016«,

– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot do-
kazila k posameznim ukrepom.

Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v raz-
pisanem roku v Oddelku za proračun in finance Občine 
Medvode ali na sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali 
na spletnem mestu: www.medvode.si.

VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo ime-

nuje župan Občine Medvode. Strokovna komisija lahko 
zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri 
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:

– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov prora-
čuna občine za leto 2016,

– zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovlje-
nih sredstev v proračunu.

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor 
občinske  uprave  ali  druga  od  direktorja  pooblaščena 
uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep 
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep.

Medsebojne  obveznosti  med  občino  in  prejemni-
kom pomoči se uredijo s pogodbo. Kolikor prejemnik iz 
neupravičenih razlogov odstopi od pogodbe oziroma ne 
dostavi  zahtevka,  ni  upravičen do državnih  pomoči  iz 
občinskega proračuna naslednjih pet let.

Upravičencem se sredstva iz proračuna občine iz-
plačajo na podlagi zahtevka, ki mora biti oddan najka-
sneje do 1. 12. 2016. Zahtevek mora vsebovati nasle-
dnjo dokumentacijo:

– dokazila  o  plačilu  obveznosti  (originalni  računi, 
situacije),

– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj  za  dodelitev  sredstev  je  sprejeti  proračun 

Občine Medvode za leto 2016.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo  biti  oddane  najkasneje  do  vključno 

31. 8. 2016 do 12. ure, oziroma mora biti najpozneje ta 
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.

Prepozne  in  nedovoljene  vloge  bodo  izločene  iz 
nadaljnjega postopka, vlagatelji bodo o tem posebej 
obveščeni.

Vlagatelji bodo o  izidu  javnega razpisa obveščeni 
najkasneje v roku 30 dni po zaključenem razpisu.

VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo  je potrebno posredovati  na naslov: Občina 

Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Med-
vode.  Vloga  mora  biti  oddana  v  zapečatenem  ovitku 
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – kmetij-
stvo«. Vloge sprejemamo tudi v sprejemni pisarni Ob-
čine Medvode.

Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun in finan-

ce, Cesta komandanta Staneta 12 (tel. 361-95-18 – 
Sanja Malej ali po e-pošti: sanja.malej@medvode.si),

– Kmetijska  svetovalna  služba  (tel.  361-82-86  – 
Mojca Lovšin ali po e-pošti: mojca.lovsin@lj.kgzs.si).

Informacije o razpisu so objavljene na spletnih stra-
neh Občine Medvode: www.medvode.si.

Občina Medvode

Št. 430-31/2016-2 Ob-2652/16

Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi 
15. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvo-
ja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko 
obdobje 2016–2020 (Uradni list RS, št. 42/16) in Odloka 
o proračunu Občine Litija za leto 2016 (Uradni list RS, 
št. 15/16), objavlja

javni razpis
za pokrivanje operativnih stroškov cestnega 

tovornega transporta iz odročnih krajev v letu 2016
1. Razpisana  sredstva:  v  proračunu Občine Litija 

za leto 2016, so v okviru postavke »1123 Programi 
razvoja  podeželja«,  zagotovljena  sredstva  v  višini  do 
10.000 EUR za pokrivanje operativnih stroškov cestne-
ga tovornega transporta iz odročnih krajev.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje operativnih 

stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih kra-
jev sub jektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti 
cestnega tovornega transporta.

Upravičenci do pomoči so sub jekti, ki so registrirani 
in opravljajo dejavnost tovornega transporta na območju 
Občine Litija.

Občina  Litija  bo  na  podlagi  objavljenega  javne-
ga razpisa, z izbranim upravičencem sklenila pogodbo 
o dodelitvi pomoči de minimis za pokrivanje operativnih 
stroškov cestnega tovornega transporta iz odročnih kra-
jev. Bruto  intenzivnost pomoči  je do 50 % upravičenih 
operativnih stroškov tovornega transporta. Upravičenci 
so upravičeni do pomoči v enkratnem znesku za obdo-
bje 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni razpis se 
lahko prijavijo sub jekti, ki so registrirani za opravljanje 
dejavnosti cestnega tovornega transporta. Upravičenci 
morajo izpolnjevati pogoj, da opravljajo dejavnost ce-
stnega tovornega transporta na območju Občine Litija.

4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči na prijav-

nem obrazcu iz razpisne dokumentacije. K izpolnjenem 
prijavnem  obrazcu  priloži  naslednja  dokazila  in  doku-
mentacijo:

– odločba o registraciji oziroma izpisek iz sodnega 
registra,

– dokazilo o opravljenih tovornih transportih na od-
ročnih območjih,

– imena, priimke in naslove upravičencev transpor-
ta z navedbo območij (kraji), kjer bo opravljal oziroma že 
opravlja storitve transporta in višino mesečnih stroškov 
cestnega tovornega transporta,

– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo lokacij 
(prog) in razdalj v kilometrih ter številom prevozov letno,

– izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten to-
vorni promet, skladno s področno zakonodajo.

5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija, imenovana 

s strani Občine Litija. Z izbranim sub jektom transporta 
bo Občina Litija sklenila pogodbo o dodelitvi pomoči de 
minimis za pokrivanje operativnih stroškov cestnega 
tovornega transporta iz odročnih krajev.

Občina Litija ima od posameznega sub jekta pravico 
zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, 
kolikor bo to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in iz-
polnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih sredstev.

Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo obravnava-
le in se bodo s sklepom zavrgle.

Upravičencem  se  izda  sklep  o  višini  odobrenih 
sredstev.
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6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 31. 8. 2016. Prijavitelji 

lahko vlogo oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 
44 (II. nadstropje) ali pa vlogo pošljejo priporočeno po 
pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljeno na hrbtni strani 
ovojnice z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovoj-
nice z označbo »Ne odpiraj  –  Javni  razpis pokrivanje 
operativnih stroškov cestnega tovornega transporta iz 
odročnih krajev v letu 2016«, na naslov: Občina Litija, 
Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki ne bodo dostavljene 
na način in v roku iz 6. točke tega razpisa, se ne bodo 
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo 

v času uradnih ur na Občini Litija, Jerebova 14, 1270 
Litija, in sicer v sobi 39. Razpisna dokumentacija je do-
stopna tudi na občinski spletni strani: www.litija.si.

Kontaktna oseba je Peter Repovš.
Občina Litija

 Ob-2653/16

Mestna občina Ljub ljana objavlja na podlagi prve-
ga odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 
40/12 – ZUJF in 14/13; v nadaljevanju: ZZDej) in 7. toč-
ke 18. člena Statuta Mestne občine Ljub ljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – UPB in 15/12)

javni razpis
za podelitev 2 koncesij za opravljanje javne službe 

na področju osnovne zdravstvene dejavnosti  
v Mestni občini Ljub ljana

1. Koncedent: Mestna občina Ljub ljana (v nadalje-
vanju: MOL).

2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: 
vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev 2 koncesij 

za opravljanje javne službe na področju osnovne zdra-
vstvene dejavnosti v MOL:

– 2 koncesiji na področju splošne medicine.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega programa 

koncesije in krajevno območje, za katerega se razpisuje 
koncesija:

4.1. 1,00 program splošne medicine v pritličju na 
naslovu Tehnološki park 22a, 1000 Ljub ljana  (ČS Ro-
žnik);

4.2.  0,50  programa  splošne medicine  znotraj  ČS 
Center.

5.  Začetek  in  čas  trajanja  koncesije:  koncesijsko 
razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za čas 15 let. 
Koncesijo z oznako 4.1. in 4.2. se prične opravljati pred-
vidoma s 1. 1. 2017, najkasneje pa v roku 2 mesecev 
od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), v naspro-
tnem primeru se koncesija odvzame z odločbo.

6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega raz-

pisa, mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane 
pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, 
ki  jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju za-
konsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj 
v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v origi-
nalu ali overjeni fotokopiji. Posameznega zahtevanega 
dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazi-
lom ali lastno nadomestno izjavo.

6.1. Zakonsko predpisani  in dodatni  pogoji,  če  je 
vlagatelj fizična oseba:

6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravlja-
nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samo-
stojno delo;

6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor 
je v delovnem razmerju, bo to v primeru podelitve kon-
cesije na tem javnem razpisu prekinil in začel opravljati 
koncesijsko dejavnost  v skladu z odločbo  in pogodbo 
o koncesiji;

6.1.3.  da  mu  ni  s  pravnomočno  sodbo  sodišča 
prepovedano  opravljanje  zdravstvene  službe  oziroma 
poklica;

6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opre-
mo in kadre. V primeru podelitve koncesije z oznako 4.1. 
bo vlagatelj opravljal koncesijsko dejavnost v ordinacij-
skih prostorih v pritličju na naslovu Tehnološki park 22a, 
1000 Ljub ljana (ČS Rožnik). V ta namen bo najkasneje 
v roku 21 dni po dokončnosti odločbe o podelitvi kon-
cesije  sklenil  najemno pogodbo,  ki  bo vezana na čas 
trajanja koncesije;

6.1.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem 
javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj 
dvakrat  tedensko  v  popoldanskem  času  (pogoj  6.1.5. 
velja le za koncesijo z oznako 4.1.);

6.1.6. da bo v primeru podelitve koncesije na tem 
javnem razpisu, opravljal koncesijsko dejavnost vsaj en-
krat tedensko v popoldanskem času (pogoj 6.1.6. velja 
le za koncesijo z oznako 4.2.);

6.1.7. da vlagatelj ni že  izvajalec koncesijske de-
javnosti  v RS na področju zdravstvene dejavnosti,  na 
katero kandidira na tem razpisu;

6.1.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje kon-
cesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni 
ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja. Tu so mišljeni 
upravni postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki 
v katerih MOL nastopa kot stranka oziroma stranski 
udeleženec;

6.1.9. prijava vlagatelja na Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije skladno s Splošnim dogovorom 
za pogodbeno leto 2016, ki jo bo vlagatelj v primeru po-
delitve koncesije moral dopolniti.

6.2. Zakonsko predpisani  in dodatni  pogoji,  če  je 
vlagatelj pravna oseba:

6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejav-
nosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravlja-
nje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samo-
stojno delo;

6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti 
pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni 
osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v pri-
meru podelitve koncesije na tem javnem razpisu prekinil 
in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z od-
ločbo in pogodbo o koncesiji;

6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejav-
nosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča 
prepovedano  opravljanje  zdravstvene  službe  oziroma 
poklica;

6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene ustrezne 
prostore, opremo in kadre. V primeru podelitve koncesije 
z oznako 4.1. bo pravna oseba opravljala koncesijsko 
dejavnost v ordinacijskih prostorih v pritličju na naslovu 
Tehnološki park 22a, 1000 Ljub ljana (ČS Rožnik). V ta 
namen bo najkasneje v roku 21 dni po dokončnosti od-
ločbe o podelitvi koncesije sklenila najemno pogodbo, ki 
bo vezana na čas trajanja koncesije;

6.2.5. da bo v primeru podelitve koncesije na tem 
javnem razpisu predvideni nosilec koncesijske dejavno-
sti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj 
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dvakrat  tedensko  v  popoldanskem  času  (pogoj  6.2.5. 
velja le za koncesijo z oznako 4.1.);

6.2.6. da bo v primeru podelitve koncesije na tem 
javnem razpisu predvideni nosilec koncesijske dejavno-
sti pri pravni osebi opravljal koncesijsko dejavnost vsaj 
enkrat  tedensko  v  popoldanskem  času  (pogoj  6.2.6. 
velja le za koncesijo z oznako 4.2.);

6.2.7. da ima pravna oseba veljavno dovoljenje 
Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstvene dejav-
nosti, ki je predmet razpisane koncesije;

6.2.8. da vlagatelj ni že  izvajalec koncesijske de-
javnosti  v RS na področju zdravstvene dejavnosti,  na 
katero kandidira na tem razpisu;

6.2.9. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti 
pri pravni osebi ni že  izvajalec koncesijske dejavnosti 
v  RS  na  področju  zdravstvene  dejavnosti,  na  katero 
kandidira vlagatelj na tem razpisu;

6.1.10. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje kon-
cesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni 
ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega za-
stopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca konce-
sijske dejavnosti pri pravni osebi. Tu so mišljeni upravni 
postopki, ki jih vodi MOL ali pa sodni postopki v katerih 
MOL nastopa kot stranka oziroma stranski udeleženec;

6.1.11. prijava vlagatelja na Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije skladno s Splošnim dogovorom 
za pogodbeno leto 2016, ki jo bo vlagatelj v primeru po-
delitve koncesije moral dopolniti.

7. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji z oznako 
4.1. in 4.2. (oznaka razpisane koncesije je navedena 
v 4. točki besedila javnega razpisa)

Vloge vlagateljev pri koncesiji z oznako 4.1. in 4.2. 
bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:

7.1.  delovna  doba  nosilca  dejavnosti:  največ 
10 točk;

7.2. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosil-
cu dejavnosti: največ 10 točk.

8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih 
vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani 
koncesiji enako število točk, se izvede žreb.

9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavi-
ne vloge so podana v razpisni dokumentaciji.

10. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti oddane 
na  naslov  Mestna  občina  Ljub ljana,  Glavna  pisarna, 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljub ljana (v nada-
ljevanju: Glavna pisarna MOL). Šteje se, da so vloge za 
koncesijo št. 4.1. in 4.2. (oznaka razpisane koncesije je 
navedena v 4. točki besedila javnega razpisa) prispele 
pravočasno, če so bile oddane na pošti s priporočeno 
pošiljko najkasneje do 8. 8. 2016 do 24. ure ali oddane 
neposredno v Glavni pisarni MOL do 8. 8. 2016 v delov-
nem času (od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in 
v petek od 8. do 13. ure).

11. Obravnava vlog: razpisna komisija, ki jo imenu-
je župan MOL, bo ocenjevala  le pravočasne, pravilne 
in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri 
oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) 
ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu 
organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih 
določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odloč-
bo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, 
ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter 
tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni 
upravni organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posre-
doval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno. 
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vla-
gateljev ni primeren za podelitev koncesije ali ugotovi, 
da program za razpisano koncesijo ni na razpolago, se 
koncesije ne podeli.

12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. (oznaka razpi-

sane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega 
razpisa) bo 11. 8. 2016 ob 9. uri, v prostorih Oddelka 
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 
Ljub ljana. Odpiranje vlog ne bo javno.

Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.2. (oznaka razpi-
sane koncesije je navedena v 4. točki besedila javnega 
razpisa) bo 11. 8. 2016 ob 10. uri, v prostorih Oddelka 
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 
Ljub ljana. Odpiranje vlog ne bo javno.

13. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumenta-
cija je dosegljiva na spletnih straneh MOL (http://www.
Ljub ljana.si) in v Glavni pisarni MOL v delovnem času: 
od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. ure in v petek od 
8. do 13. ure.

Mestna občina Ljub ljana

Št. 430-0021/2016 Ob-2654/16

Občina  Ivančna  Gorica,  Sokolska  ulica  8,  1295 
Ivančna Gorica,  na podlagi  6.  člena Odloka o podeli-
tvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje 
in  varstva  v  Občini  Ivančna  Gorica  (Uradni  list  RS, 
št. 50/16) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje 

programa predšolske vzgoje in varstva na 
območju Občine Ivančna Gorica

A. Naročnik  (koncedent): Občina  Ivančna Gorica, 
Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.

B. Dejavnost, ki  je predmet koncesije:  javna služ-
ba – izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva 
v okviru programa, sprejetega za javne vrtce. Razpi-
sujemo en oddelek predšolskih otrok 1. starostnega 
obdobja (1.–3. let).

C. Območje izvajanja koncesije: javna služba se bo 
izvajala na območju Občine Ivančna Gorica.

D. Pogoji za opravljanje dejavnosti
Dejavnost  iz prejšnjega člena  lahko opravlja ose-

ba, ki:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti predšol-

ske vzgoje in varstva,
2. ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz 

o vpisu v razvid),
3. ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Repu-

blike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti 
programa,

4. zagotavlja opremljenost v skladu z akti, ki urejajo 
normativne in minimalne tehnične pogoje za prostor in 
opremo vrtca,

5. ima zagotovljene strokovno usposobljene de-
lavce v skladu z akti, ki urejajo normative in kadrovske 
pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,

6. ima letni delovni načrt,
7. izvaja oziroma bo izvajala najmanj 9-urni dnevni 

program,
8. bo opravljala dejavnost za ceno programa, ki jo 

potrdi občinski svet,
9. izpolnjuje ostale pogoje, opredeljene v zakonu, ki 

ureja vzgojo in izobraževanje, in zakonu, ki ureja vrtce 
ter ostale pogoje iz razpisne dokumentacije.

E. Zavarovanje dejavnosti: ponudnik mora predložiti 
izjavo, da bo v primeru izbora zagotovil ustrezno zava-
rovanje za izpolnjevanje pogodbenih določil.

F. Čas za katerega se podeljuje koncesija: določen 
čas 5 let, z možnostjo podaljšanja.
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G. Kriteriji / merila za izbiro:
– cena vrtca,
– ocena objekta, prostora in opreme,
– lokacija vrtca oziroma oddelka,
– število oddelkov v posameznem okolišu oziroma 

na razpisani lokaciji,
– pisne pozitivne reference,
– rok pričetka izvajanja javne službe.
Predlagana lastna cena programa izdelana po ve-

ljavni metodologiji: največ 30 točk.
Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje 

število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.
Ocena objekta, prostora in opreme: največ 30 točk.
Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost pro-

storov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, 
velikost in opremljenost zunanjih površin namenjenih 
izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje, emisi-
je …), dostop in parkirna mesta.

Lokacija vrtca oziroma oddelka: največ 30 točk.
Naselji Ivančna Gorica in Šentvid – 30 točk, ostale 

lokacije v občini 10 točk.
Število oddelkov: za organiziran 1 oddelek v imeno-

vanih naseljih – 30 točk, oddelek drugje v občini – 5 točk.
Pisne pozitivne reference: 5 točk za vsako pozitivno 

referenco.
Rok pričetka izvajanja program: največ 10 točk.
Začetek  izvajanja dejavnosti  s 1. 9.  2016  je oce-

njeno z 10 točkami, za vsak mesec dni po navedenem 
datumu dve točki manj.

H. Rok in postopek oddaje prijave
Ponudbe morajo biti poslane po pošti oziroma oseb-

no predložene v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – 
Prijava na javni razpis: Koncesija za predšolsko vzgojo« 
na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 
Ivančna Gorica, do ponedeljka, 2. 8. 2016 do 10. ure.

Prepozno prispele ponudbe se bodo neodprte vrnile 
ponudnikom.

I. Čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo komisijsko in nejavno v pro-

storih Občine  Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 
Ivančna Gorica, v ponedeljek, 2. 8. 2016 ob 15. uri.

Če se na razpis prijavi le en ponudnik in ta izpol-
njuje vse predpisane pogoje, koncedent z njim lahko 
sklene koncesijsko pogodbo. Če se na razpis ne  javi 
nobeden ponudnik oziroma če nobeden  izmed ponu-
dnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži 
dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent sprejme 
ustrezen akt.

J. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: 
občinska uprava najpozneje v roku 30 dni po odpiranju 
izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar 
sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom najpozneje 
v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.

K. Organ, ki bo opravil izbor koncesionarja: ponud-
be odpira in ocenjuje tričlanska strokovna komisija, ki jo 
s sklepom imenuje župan. Komisija vloge oceni glede 
na razpisna merila, izdela poročilo in na podlagi ugoto-
vitev predlaga občinski upravi izbiro ponudnika.

L. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske 
pogodbe

Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe 
koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko 
pogodbo. Javna služba se lahko začne izvajati po pod-
pisu pogodbe.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni stra-
ni Občine  Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si 
oziroma v sprejemni pisarni občine; kontaktna oseba za 
dodatne informacije je Marija Okorn (tel. 01/78-12-112), 
e-mail: marija.okorn@ivancna-gorica.si.

Občina Ivančna Gorica



Stran 1746 / Št. 51 / 22. 7. 2016 Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št. 478-0004/2016-2 Ob-2655/16

Občina Rogaška Slatina,  Izletniška  ulica  2,  3250 
Rogaška Slatina, na podlagi 21. člena Zakona o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 
90/14 in 14/15) in v skladu s 30. členom Uredbe o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) 
ter  Letnim  načrtom  razpolaganja  z  nepremičnim  pre-
moženjem Občine Rogaška Slatina v letu 2016 objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine v lasti  

Občine Rogaška Slatina
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Ob-

čina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška 
Slatina.

2. Opis predmeta prodaje: stanovanje 
št.  2635-1811-11  v  večstanovanjskem  objektu  na  na-
slovu  Žibernik  43,  3250  Rogaška  Slatina  –  dvoinpol-
sobno stanovanje, neto uporabne površine 62,15 m2 
in pokrito parkirišče L3/P11 na zemljišču parc. št. 5/9, 
k.o. 2635 Rogaška Slatina, v skladu z načrtom etažne 
lastnine, s pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih  delih  stavbe  (lamela  L3)  in  stavbnega  zemljišča 
parc. št. 1622, k.o. 2635 Rogaška Slatina (v nadaljeva-
nju vse skupaj kot stanovanje). Lamela je opremljena 
z dvigalom.

3.  Vrsta  pravnega  posla:  prodaja  nepremičnine 
(stanovanje  in  pokrito  parkirišče).  Prodajna  pogodba 
bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem posamezne 
nepremičnine, v roku 15 dni po končani javni dražbi.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna 
cena za nepremičnino je 80.000,00 EUR. Najnižji zne-
sek višanja izklicne cene je 200,00 EUR. Izklicna cena 
ne vključuje davščin.

5.  Pravila  javne  dražbe:  javna  dražba  se  izvaja 
po določilih Zakona o stvarnem premoženju države  in 
samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Javno dražbo vodi komisija, ki  jo v  ta namen  imenuje 
župan. Pravico do sodelovanja na dražbi imajo le prija-
vitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje iz 7. točke tega razpisa. 
Izklicna vrednost oziroma vsa nadaljnja višanja cene 
se  izkličejo  trikrat. Če nobeden od udeležencev  javne 
dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se 
šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. 
Ko je cena izklicana tretjič, oseba, ki vodi javno dražbo, 
ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne 
dražbe  prodan.  Dražitelj  je  vezan  na  svojo  ponudbo, 
dokler ni sprejeta višja izklicna cena. Če izklicna cena 
ni bila dosežena,  je  javna dražba neuspešna. Ugovori 
na javni dražbi se rešujejo sproti, pred zaključkom zapi-
snika o poteku dražbe. Župan Občine Rogaška Slatina 
lahko do datuma podpisa kupoprodajne pogodbe brez 
obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti posto-
pek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem vrne neo-
brestovana vplačana varščina.

6. Varščina: varščina, ki  jo  je potrebno za pristop 
k  javni  dražbi  plačati,  znaša  10  odstotkov  od  izklicne 

Javne dražbe

cene nepremičnine. Plača se na  račun Občine Roga-
ška Slatina, št. SI 56 013060100004020, z navedbo 
namena:  Javna  dražba  2.  Dražitelju,  ki  bo  na  javni 
dražbi  uspel,  se  varščina  vračuna  v  kupnino,  ostalim 
dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po 
zaključku javne dražbe. Dražiteljem, ki plačajo varščino 
in ne pristopijo k draženju, se varščina ne vrne. Če dva 
dražitelja  ponujata  enako  ceno,  nepremičnina  ni  pro-
dana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Orga-
nizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če 
kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe ali plača 
celotne kupnine.

7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na  javni dražbi  lahko sodelujejo pravne  in fizične 

osebe, ki lahko postanejo lastniki nepremičnin na obmo-
čju Republike Slovenije in ki se pravočasno in pravilno 
prijavijo. Pravočasna in pravilna prijava pomeni, da naj-
kasneje do dne 16. 8. 2016 do 14. ure na sedež Občine 
Rogaška Slatina dostavijo (če se dostavlja s priporoko 
po pošti, mora na sedež občine dospeti do 16. 8. 2016 
do 14. ure):

– dokazilo o plačani varščini  in fotokopijo svojega 
transakcijskega računa v primeru vračila varščine,

– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za 
fizične osebe, ki bodo dražitelji oziroma izpisek iz sodne-
ga ali drugega registra za gospodarske sub jekte, ki na 
dan predložitve ne smejo biti starejši od 30 dni,

– davčno številko oziroma ID številko za DDV,
– pisno izjavo, da sprejemajo pogoje javne dražbe,
– v primeru, da ima dražitelj pooblaščenca, je po-

trebno predložiti notarsko overjeno pooblastilo za sode-
lovanje na javni dražbi.

Organizator pred začetkom javne dražbe preveri in 
potrdi vse pravočasne in pravilne prijave. Dražitelji, ki ne 
bodo izpolnjevali pogojev, bodo pred začetkom dražbe 
izločeni. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelo-
vati osebe, ki so navedene v drugem odstavku 32. člena 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih  skupnosti.  Javna  dražba  bo  potekala  ustno, 
v slovenskem jeziku. Nepremičnina je naprodaj po na-
čelu videno-kupljeno. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki 
ponudi najvišjo ceno.

8.  Način  in  rok  plačila  kupnine:  kupec  je  dolžan 
plačati kupnino v 30 dneh po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe, na transakcijski račun prodajalca. Plačilo celotne 
kupnine  v  tako določenem  roku  je bistvena sestavina 
pogodbe.  Poleg  kupnine  je  kupec  dolžan  plačati  2 % 
davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve 
pogodbe ter stroške vknjižbe nepremičnine na svoje ime 
v zemljiški knjigi.

9. Kraj in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba 
bo potekala v prostorih Občine Rogaška Slatina,  Izle-
tniška ulica 2, Rogaška Slatina, v sejni sobi v prvem 
nadstropju, v torek, 16. 8. 2016 ob 15. uri.

10. Ogled predmeta javne dražbe: vse informacije 
v zvezi s prijavo, načrt etažne lastnine, pogoji prodaje 
in ogledom nepremičnine so na voljo pri Petri Gašparić, 
tel. 818-17-15, e-pošta: petra.gasparic@rogaska-slati-
na.si.

Občina Rogaška Slatina
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Št. 702-11/2016 Ob-2666/16

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobra-

nilstvu  (Uradni  list RS,  št.  94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 77/09 in 46/13)

1 prosto mesto državnega pravobranilca
na Državnem pravobranilstvu  

na Zunanjem oddelku v Novi Gorici
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem 
pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na 
mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu 
Zakona o državnem pravobranilstvu.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis (v obli-
ki Europass CV: http://www.europass.cedefop.euro-
pa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=sl_
SI) z opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni 
diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter 
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenova-
nje na mesto državnega pravobranilca.

Kandidat  lahko  svoji  prijavi  priloži  izjavo,  da  za 
namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu 
za pravosodje, da pridobi naslednje podatke iz uradnih 
evidenc:

– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan strokovni 

naslov univerzitetni diplomirani pravnik oziroma temu 
strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen 
strokovni naslov, z navedbo datuma izdane diplome ali 
nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo je izdala;

– da  je  opravil  pravniški  državni  izpit,  z  navedbo 
datuma opravljenega izpita;

– da je osebnostno primeren za opravljanje na-
log državnega pravobranilca (5. točka prvega odstavka 
v zvezi z drugim odstavkom 25. člena Zakona o držav-
nem pravobranilstvu).

Zaželeno  je,  da  prijava  vsebuje  tudi  elektronski 
naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je 
dosegljiv.

Pisne  prijave  z  življenjepisom  in  dokazili  o  izpol-
njevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za 
pravosodje, Ljub ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi 
razpisa.

Ministrstvo za pravosodje

Razpisi delovnih mest
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Št. 35430-7/2016-3 Ob-2658/16

Obvestilo
o zaključku Javnega poziva 35SUB-AVPO15 

Nepovratne finančne spodbude občinam  
za nakup novih vozil za javni potniški promet  

na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu  
za kakovost zraka

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja, 
da je Javni poziv 35SUB-AVPO15 Nepovratne finančne 
spodbude občinam za nakup novih vozil za javni potniški 
promet na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu 
za kakovost zraka (Uradni list RS, št. 76/15), zaključen.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Št. 6100-21/13/2016/2 Ob-2649/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju  javnega  inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpi-
sa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si) in s Pogodbo o izvaja-
nju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske 
kulturne  dejavnosti  na  območju  Mestne  občine  Nova 
Gorica v letu 2016 št. 610-46/2015-5 Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Mestne občine Nova Gorica, ki jih bo v letu 2016 

sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije  
za kulturne dejavnosti  

(v nadaljevanju: poziv NovaGorica-PrP-2016)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-

ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet poziva NovaGorica-PrP-2016  je sofinan-

ciranje programov kulturnih društev in njihovih zvez (v 
nadaljevanju: programi), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v in-
teresu širše družbene skupnosti;

– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta 
ali regije;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja  dejavnosti  so:  glasbena  dejavnost  (vo-
kalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost,  folklorna  dejavnost,  fotografska,  filmska  in 
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost.

Druge objave

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-

menjenih za predmet poziva NovaGorica-PrP-2016 zna-
ša 87.400,00 evrov.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spremi-
nja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim 
rebalansom proračuna Mestne občine Nova Gorica.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2016.

4. Roki  poziva:  javni  poziv NovaGorica-PrP-2016 
prične teči 22. 7. 2016 in se zaključi 22. 8. 2016.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva NovaGorica-PrP-2016 je do-

stopna na domači strani JSKD: www.jskd.si  ter v apli-
kaciji za razpise JSKD: https://razpisi.jskd.si in obsega:

– besedilo poziva NovaGorica-PrP-2016;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki 

o predlagatelju); B (prijava programa – različno za posa-
mezna področja dejavnosti); C (finančna konstrukcija); 
D (izjava).

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

štva  in  zveze  kulturnih  društev,  ki  združujejo  kulturna 
društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Me-
stne  občine  Nova  Gorica.  Upravičene  osebe  morajo 
imeti status pravne osebe na območju Mestne občine 
Nova Gorica. Pravne osebe, ki so program prijavile na 
katerikoli  drug  razpis Mestne občine Nova Gorica, do 
sredstev po tem pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa  jo  je zaradi 
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na 
primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projek-
tov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja 
izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, 
za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpo-
stavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeri-
tev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gle-
daliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex 
tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, 
nakup opreme itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v ce-
loti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, 
gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotograf-
ska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo ipd.).

Finančna  uravnoteženost  pomeni,  da  se  ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).

7. Pogoji poziva
Vloge na poziv NovaGorica-PrP-2016 lahko predlo-

žijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, 
da:

– so kulturna društva ali njihove zveze registrirane 
kot pravne osebe v RS za opravljanje kulturno-umetni-
ških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Slo-
veniji, in sicer na območju Mestne občine Nova Gorica;

– trajneje, vsaj že eno  leto delujejo na razpisnem 
področju (datum se ugotavlja v registru AJPES);
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– imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega 
programa v zadnjih treh letih;

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

– so v primeru, da so bile v letu 2015 pogodbena 
stranka JSKD in drugih sofinancerjev kulturnih progra-
mov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obve-
znosti do njih  in JSKD  (to dokažejo s podpisano  izja-
vo predlagatelja).

8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva NovaGorica-PrP-2016 

ugotavljajo pristojni uslužbenci za vodenje postopka, ki 
jih imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 

7. točke tega razpisa.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za oce-

njevanje predloženih programov javnega programskega 
poziva  NovaGorica-PrP-2016  presojala  in  ocenjevala 
strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila 
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki 
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

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

obliki na https://razpisi.jskd.si in v tiskani obliki poslana 
na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ob-
močna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova 
Gorica, do 22. 8. 2016 oziroma najpozneje ta dan odda-
na osebno na sedežu JSKD OI Nova Gorica ali na pošti 
kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje 
datum  na  pošti  oddane  priporočene  pošiljke  oziroma 
datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD OI Nova 
Gorica. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi 
v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in merili poziva NovaGorica-PrP-2016.

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

Posamezni predlagatelj lahko na poziv predloži eno 
vlogo. Če v društvu deluje več samostojnih sekcij, mo-
rajo biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno 
sekcijo (glasbena, gledališka …) z izdelanim finančnim 
načrtom  za  sekcijo  in  skupnim  finančnim  načrtom  za 
celotno dejavnost društva.

11. Popolne vloge
Vloga na poziv je popolna, če:
– je predložena po določilih prvega odstavka 10. toč-

ke poziva;
– je predložena na prijavnih obrazcih poziva Nova-

Gorica-PrP-2016;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki); A1 (podatki o predlagatelju); B (prijava programa 
–  različno  za  posamezna  področja  dejavnosti);  C  (fi-
nančna konstrukcija); D (izjava);

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

pozvani, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejetja po-
ziva k dopolnitvi.

Za  neupravičeno  osebo  se  šteje  tisti  predlagatelj 
vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 
določilih prvega odstavka 10. točke poziva. Rok oddaje 
se ugotavlja s poštnega žiga.

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

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

12. Pristojni uslužbenci
Pristojni  uslužbenki  za dajanje  informacij  in  poja-

snil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50  (uradne ure 

po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) maja.jer-
man-bratec@jskd.si;

– Martina Trampuž,  05/333-03-11  (uradne  ure  po 
telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) martina.tram-
puz@jskd.si.

13. Obravnava vlog  in obveščanje o  izboru:  stro-
kovna  presoja  vlog,  prispelih  na  poziv  NovaGori-
ca-PrP-2016, bo potekala v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi 
pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih 
odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in od-
ločitvi strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega 
bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije 
pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 6100-21/14/2016/2 Ob-2650/16

Na podlagi Zakona o uresničevanju  javnega  inte-
resa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 in nadaljnji), 
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpi-
sa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov 
(Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS 
za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta 
o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji 
poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
z dne 17. 12. 2014 (www.jskd.si) in s Pogodbo o izvaja-
nju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti na območju Občine Renče - Vogrsko 
v letu 2016 št. 61001-2/2016-1 Javni sklad RS za kultur-
ne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

javni programski poziv
za izbor kulturnih programov na področju 

ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju 
Občine Renče - Vogrsko, ki jih bo v letu 2016 
sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije  

za kulturne dejavnosti  
(v nadaljevanju: poziv RenčeVogrsko-PrP-2016)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kultur-

ne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja dejavnosti
Predmet  poziva  RenčeVogrsko-PrP-2016  je  sofi-

nanciranje programov kulturnih društev in njihovih zvez 
(v nadaljevanju: programi), ki so:

– redno, sistematično in kontinuirano delovanje lju-
biteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobra-
ževalno in ustvarjalno delo;

– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predsta-
ve, razstave, projekcije in druge javne kulturne priredi-
tve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja 
in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v in-
teresu širše družbene skupnosti;
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– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta 
ali regije;

– izobraževanje in strokovno usposabljanje za po-
trebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Področja  dejavnosti  so:  glasbena  dejavnost  (vo-
kalna in instrumentalna glasba), gledališka in lutkovna 
dejavnost,  folklorna  dejavnost,  fotografska,  filmska  in 
video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, 
literarna dejavnost.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, na-

menjenih za predmet poziva RenčeVogrsko-PrP-2016 
znaša 13.000,00 evrov.

Višina okvirno razpisanih sredstev se lahko spremi-
nja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim 
rebalansom proračuna Občine Renče - Vogrsko.

3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodelje-
na proračunska sredstva morajo biti porabljena v prora-
čunskem letu 2016.

4. Roki poziva: javni poziv RenčeVogrsko-PrP-2016 
prične teči 22. 7. 2016 in se zaključi 22. 8. 2016.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva RenčeVogrsko-PrP-2016 je 

dostopna na domači strani JSKD: www.jskd.si ter v apli-
kaciji za razpise JSKD: https://razpisi.jskd.si in obsega:

– besedilo poziva RenčeVogrsko-PrP-2016;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki); A1 (podatki 

o predlagatelju); B (prijava programa – različno za posa-
mezna področja dejavnosti); C (finančna konstrukcija); 
D (izjava).

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

štva  in  zveze  kulturnih  društev,  ki  združujejo  kulturna 
društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Ob-
čine Renče - Vogrsko. Upravičene osebe morajo imeti 
status pravne osebe na območju Občine Renče - Vogr-
sko. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli 
drug razpis Občine Renče - Vogrsko, do sredstev po tem 
pozivu niso upravičene.

Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajal-
cev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa  jo  je zaradi 
njenega širšega javnega pomena smotrno financirati na 
primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen je iz projek-
tov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja 
izvajalec veže v celoto.

Skupni program so projekti in potrebne dejavnosti, 
za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpo-
stavljanja primerjave glede obsega, kvalitete in usmeri-
tev svojega kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gle-
daliških skupin, folklornih skupin, pihalnih orkestrov, ex 
tempore), usposabljanja za delo na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih 
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem prostorov, 
nakup opreme itd.).

Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v ce-
loti in/ali v svojih delih dostopna javnosti (npr. koncert, 
gledališka predstava, plesni nastop, likovna ali fotograf-
ska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo ipd.).

Finančna  uravnoteženost  pomeni,  da  se  ujemajo 
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov 
finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).

7. Pogoji poziva
Vloge  na  poziv  RenčeVogrsko-PrP-2016  lah-

ko  predložijo  upravičene  osebe,  ki  izpolnjujejo  nasle-
dnje pogoje, da:

– so kulturna društva ali njihove zveze registrirane 
kot pravne osebe v RS za opravljanje kulturno-umetni-
ških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Slo-
veniji, in sicer na območju Občine Renče - Vogrsko;

– trajneje, vsaj že eno  leto delujejo na razpisnem 
področju (datum se ugotavlja v registru AJPES);

– imajo ustrezen obseg kakovostnega kulturnega 
programa v zadnjih treh letih;

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

– so v primeru, da so bile v letu 2015 pogodbena 
stranka JSKD in drugih sofinancerjev kulturnih progra-
mov iz javnih sredstev, izpolnile vse pogodbene obve-
znosti do njih  in JSKD  (to dokažejo s podpisano  izja-
vo predlagatelja).

8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje  pogojev  poziva  RenčeVogr-

sko-PrP-2016 ugotavljajo pristojni uslužbenci za vode-
nje postopka, ki jih imenuje direktor JSKD.

Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka 
izločene vse vloge:

– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 

7. točke tega razpisa.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za oce-

njevanje predloženih programov javnega programskega 
poziva RenčeVogrsko-PrP-2016 presojala in ocenjevala 
strokovna komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila 
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.

Za sofinanciranje bodo predlagani tisti programi, ki 
bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.

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

obliki na https://razpisi.jskd.si in v tiskani obliki poslana 
na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ob-
močna izpostava Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova 
Gorica, do 22. 8. 2016 oziroma najpozneje ta dan odda-
na osebno na sedežu JSKD OI Nova Gorica ali na pošti 
kot priporočena pošiljka. Za datum oddaje vloge se šteje 
datum  na  pošti  oddane  priporočene  pošiljke  oziroma 
datum vročitve tiskane vloge na sedežu JSKD OI Nova 
Gorica. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi 
v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja 
z vsemi pogoji in merili poziva RenčeVogrsko-PrP-2016.

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

Posamezni predlagatelj lahko na poziv predloži eno 
vlogo. Če v društvu deluje več samostojnih sekcij morajo 
biti v enem ovitku predlogi za vsako posamezno sekcijo 
(glasbena, gledališka …) z izdelanim finančnim načrtom 
za sekcijo in skupnim finančnim načrtom za celotno de-
javnost društva.

11. Popolne vloge
Vloga na poziv je popolna, če:
– je predložena po določilih prvega odstavka 10. toč-

ke poziva;
– je predložena na prijavnih obrazcih poziva Ren-

čeVogrsko-PrP-2016;
– je izpolnjena v slovenskem jeziku;
– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni po-

datki); A1 (podatki o predlagatelju); B (prijava programa 
–  različno  za  posamezna  področja  dejavnosti);  C  (fi-
nančna konstrukcija); D (izjava);

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

pozvani, da vloge dopolnijo v roku 5 dni od prejetja po-
ziva k dopolnitvi.
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Za  neupravičeno  osebo  se  šteje  tisti  predlagatelj 
vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva.

Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po 
določilih prvega odstavka 10. točke poziva. Rok oddaje 
se ugotavlja s poštnega žiga.

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

Prav tako bodo zavržene vloge, za katere bi se izka-
zalo, da je predlagatelj v njih navajal neresnične podatke.

12. Pristojni uslužbenci
Pristojni  uslužbenki  za dajanje  informacij  in  poja-

snil sta:
– Maja Jerman Bratec, 05/335-18-50  (uradne ure 

po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) maja.jer-
man-bratec@jskd.si;

– Martina Trampuž,  05/333-03-11  (uradne  ure  po 
telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure) martina.tram-
puz@jskd.si.

13. Obravnava vlog  in obveščanje o  izboru:  stro-
kovna  presoja  vlog,  prispelih  na  poziv  RenčeVogr-
sko-PrP-2016, bo potekala v skladu s Pravilnikom o iz-
vedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kul-
turnih programov in kulturnih projektov ter Splošnimi 
pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih 
odločitvah obvestil v petnajstih dneh po zasedanju in od-
ločitvi strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega 
bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije 
pisno izjavi. Po poteku roka bodo izdane odločbe.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Št. 3524-0006/2016-1 Ob-2665/16

Študentski  dom  Ljub ljana,  Svetčeva  9,  Ljub ljana, 
v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju dr-
žave  in  samoupravnih  lokalnih  skupnosti  (Uradni  list 
RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – 
ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO  in 76/15)  in določili Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokal-
nih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14, v nadaljevanju Uredba) objavlja

javno zbiranje ponudb
za oddajo opremljene restavracije  

z vsem inventarjem v študentskem domu  
na Litostrojski cesti

1. Splošno
Lastnik nepremičnine, ki se oddaja v najem, je Re-

publika Slovenija, upravljalec pa Študentski dom Ljub-
ljana (v nadaljevanju: najemodajalec).

Predmet oddaje v najem je opremljena restavracija 
z vsem inventarjem v študentskem domu na Litostrojski 
cesti, ki se nahaja v poslovni stavbi št. 6692, na naslovu 
Litostrojska cesta 55, Ljub ljana, stoječi na nepremičnini 
– parc. št. 19/14, k.o. 1739 – Zgornja Šiška, z ID znakom 
1739-19/14-0.

Skupna površina opremljene restavracije, skupaj 
z vsem inventarjem, znaša 371,82 m2 in sestoji iz je-
dilnice v izmeri 193,77 m2, kuhinje v izmeri 124,26 m2, 
sanitarij, namenjenih gostom, v izmeri 14,34 m2, WC-ja 
z umivalnico v izmeri 20,77 m2, prostora za čistila v iz-
meri 6,53 m2 in shrambe v izmeri 12,15 m2.

Opremljena restavracija z vsem inventarjem se od-
daja za opravljanje dejavnosti restavracij in druge strež-
be jedi, pod pogoji, navedenimi v tej objavi in razpisni 
dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja 
razpisa na spletni strani: www.stud-dom-lj.si.

Kontaktna oseba za morebitna vprašanja: Špe-
la Hawlina, tel. 01/242-12-50, e.mail: spela.ha-
wlina@stud-dom-lj.si.

2. Predmet oddaje v najem
Lastnik nepremičnine, ki se oddaja v najem, je Re-

publika Slovenija, upravljalec pa Študentski dom Ljub-
ljana (v nadaljevanju: najemodajalec).

Predmet oddaje v najem je opremljena restavracija 
z vsem inventarjem v študentskem domu na Litostrojski 
cesti, ki se nahaja v poslovni stavbi št. 6692, na naslovu 
Litostrojska cesta 55, Ljub ljana, stoječi na nepremičnini 
– parc. št. 19/14, k.o. 1739 – Zgornja Šiška, z ID znakom 
1739-19/14-0.

Skupna površina opremljene restavracije, skupaj 
z vsem inventarjem, znaša 371,82 m2 in sestoji iz je-
dilnice v izmeri 193,77 m2, kuhinje v izmeri 124,26 m2, 
sanitarij, namenjenih gostom, v izmeri 14,34 m2, WC-ja 
z umivalnico v izmeri 20,77 m2, prostora za čistila v iz-
meri 6,53 m2 in shrambe v izmeri 12,15 m2.

Popis gostinske opreme in inventarja bo v obliki pri-
mopredajnega zapisnika sestavni del najemne pogodbe.

3. Osnovni pogoji
1. Ponudnik mora za izkaz resnosti svoje ponud-

be vplačati varščino v višini 1.000,00 EUR in jo nakazati 
na račun najemodajalca št. SI56 0110 0600 0041 151, 
odprt pri UJP, ki bo izbranemu ponudniku vrnjena v roku 
treh mesecev po prenehanju najemnega razmerja.

2. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje osnovne 
sposobnosti, določene v 42. členu ZJN-2.

3. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje 
dejavnosti  restavracije  in gostilne  (I/56.101),  okrepče-
valnice in podobnih obratov (I/56.102).

4. Ponudnik mora izkazati, da je finančno in po-
slovno sposoben ter da razpolaga z zadostnimi tehnič-
nimi in kadrovskimi zmogljivostmi.

5. Ponudnik mora z navedbo referenc izkazati, 
da dejavnost opravlja vsaj 5 let.

6. Ponudnik mora zaposlovati najmanj 5 lastnih 
delavcev, kar dokazuje s podpisom izjave.

7. Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti:
– usposobljene delavce za izvajanje s pogodbo 

prevzetih obveznosti,
– ustrezno zaščito  in varstvo delavcev skladno 

s predpisi o varstvu pri delu,
– subvencionirano prehrano študentov,
– odpiralni čas restavracije, ki ga pred podpisom 

pogodbe potrdi najemodajalec, pri čemer bo najemoda-
jalec najemniku zagotovil:

– opremo in inventar, ki se v prostorih nahaja,
– kontaktno osebo za reševanje izrednih pri-

merov.
8. Ponudnik mora obratovalni čas v celoti prila-

goditi potrebam uporabnikov.
9. Najemna pogodba se bo z izbranim ponudni-

kom, ki izpolnjuje vse pogoje, sklenila za določen čas, 
do 30. 6. 2019, z možnostjo podaljšanja in odpovednim 
rokom 6 mesecev.

10. Izbranemu ponudniku bo nepremičnina od-
dana v najem za opravljanje dejavnosti restavracije in 
druge strežbe jedi, pri čemer mora najemnik zagotoviti 
subvencionirano prehrano študentov in dijakov ter poleg 
najemnine plačevati tudi:

– obratovalne in druge stroške, skladno z 49. čle-
nom Uredbe,

– stroške oskrbe z zemeljskim plinom na podla-
gi tripartitne pogodbe, sklenjene med najemodajalcem, 
najemnikom in JP Energetika Ljub ljana,

– stroške zavarovanj objekta, opreme in škode 
proti tretjim osebam, pri čemer mora zavarovalne police 
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vinkulirati v korist lastnika nepremičnine, to je Republike 
Slovenije,

– nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– stroške  tekočega  vzdrževanja  prostorov 

z vključenim rednim čiščenjem in zimsko službo.
Najemnik najetih nepremičnin ne sme oddati v pod-

najem, lahko pa storitve zagotavlja zunanjim uporabni-
kom.

Oprema prostorov in naprave, ki jih bo najemnik 
uporabljal  za opravljanje dejavnosti, morajo  zadoščati 
vsem zakonskim predpisom in pogojem za obratovanje.

Najemnik mora na lastne stroške sam pridobiti vsa 
dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za 
opravljanje dejavnosti.

Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema 
in kriti stroške rednega vzdrževanja.

Najemnik mora za vsak poseg, ki presega redna 
vzdrževalna dela, pridobiti soglasje najemodajalca.

Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v pred-
met najema.

4. Višina najemnine in čas trajanja najema
Najemna  pogodba  se  sklepa  za  določen  čas  do 

30. 6. 2019 z možnostjo podaljšanja.
Najemnina bo določena na podlagi ponudbe naju-

godnejšega ponudnika.
Ponujena najemnina ne sme biti nižja od izhodiščne 

mesečne najemnine, ki je 1.400,00 EUR brez DDV. Na-
vedena  izhodiščna mesečna najemnina  je sestavljena 
iz najemnine za restavracijo v znesku 900,00 EUR in 
najemnine za opremo in inventar v znesku 500,00 EUR, 
vse brez DDV.

5. Navodila za izdelavo ponudbe
Ponudba  se  bo  štela  za  popolno,  če  bo  ponu-

dnik predložil vse zahtevane izpolnjene obrazce in do-
kumente:

– Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe 
s podatki o ponudniku in izjavo o veljavnosti ponudbe 
(Obrazec 1);

– Potrdilo o vplačani varščini;
– Podpisano  in  žigosano  izjavo  o  izpolnjevanju 

splošnih pogojev (Obrazec 2);
– Podpisano  in  žigosano  najmanj  eno  referenco 

(Obrazec 3);
– Podpisano in žigosano izjavo o najmanj 5-letnih 

izkušnjah z opravljanjem dejavnosti (Obrazec 4);
– Podpisano  in  žigosano  izjavo,  da  ima  najmanj 

5 redno zaposlenih delavcev (Obrazec 5);
– izjavo banke/bank ali obrazec S.BON-1/P, da po-

nudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje listin ni imel bloki-
ranih poslovnih računov;

– izpolnjen,  podpisan  in  žigosan vzorec Najemne 
pogodbe (Obrazec 6);

– izpolnjen, podpisan  in žigosan ponudbeni pred-
račun (Obrazec 7).

Dokumenti,  ki  se  predložijo  kot  sestavni  del  po-
nudbe, morajo  biti  predloženi  v  originalnih  izvodih  ter 
žigosani  in  podpisani  s  strani  zakonitega  zastopnika 
ponudnika.

Nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo obrav-
naval.

6. Postopek zbiranja ponudb ter rok in način oddaje 
ponudbe

Postopek zbiranja ponudb se izvaja skladno z do-
ločili Zakona o stvarnem premoženju države in samou-
pravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Namera  o  oddaji  stvarnega  premoženja  v  najem 
z razpisno dokumentacijo je objavljena na spletni strani: 
www.stud-dom-lj.si.

Kot  pravočasne  se  bodo  štele  ponudbe,  ki  bodo 
prispele do 8. 8. 2016 do 12. ure, na naslov: Študentski 
dom Ljub ljana, Svetčeva 9, 1000 Ljub ljana.

Ponudnik mora na ovojnico pripisati: Ne odpiraj – 
Ponudba za najem restavracije. Na hrbtni strani morata 
biti naziv in naslov pošiljatelja.

Odpiranje ponudb bo dne 11. 8. 2016 ob 10. uri, 
na sedežu Študentskega doma Ljub ljana, Svetčeva 9, 
1000 Ljub ljana. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak 
ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je oddal pra-
vočasno ponudbo.

Prepozno prispele ponudbe bo najemodajalec ne-
odprte vrnil pošiljatelju.

7. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri: ponudba 
mora veljati najmanj 60 dni od poteka roka za oddajo 
ponudb. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz na-
daljnjega postopka.

8. Izbira ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je naj-

višja ponujena najemnina.
Ponujena najemnina ne more biti nižja od izhodišč-

ne najemnine. Ponudba ponudnika, ki bo ponujal nižjo 
od izhodiščne najemnine, bo izločena.

V primeru, da bosta dva ponudnika oziroma več po-
nudnikov ponudili enako najemnino, bo najemodajalec 
pozval oba najugodnejša ponudnika oziroma vse naju-
godnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, pri čemer 
bo za novo izhodiščno najemnino veljala najemnina, ki 
so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti 
vrnjena v 8 dneh po podpisu pogodbe z izbranim po-
nudnikom.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika 
obveščeni v 10 dneh po opravljeni izbiri.

9. Opozorila
ŠDL si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odško-

dninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla pre-
kine oziroma ustavi postopek javnega zbiranja ponudb, 
ne da bi za to navedel razloge ali ne izbere nobenega 
ponudnika in da izvede ponovni javni razpis.

Za podrobnejše podatke in informacije glede pred-
meta javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani po-
nudniki med 9. in 12. uro pokličejo na tel. 01/242-12-50.

Ogled  nepremičnine,  ki  je  predmet  tega  javnega 
zbiranja ponudb, bo zainteresiranim ponudnikom omo-
gočen 29. 7. 2016 med 9.  in 12. uro po predhodnem 
dogovoru s kontaktno osebo Študentskega doma Ljub-
ljana, na tel. 01/242-12-50.

V primeru, da bo najugodnejši ponudnik umaknil 
ponudbo oziroma da ne bo podpisal pogodbe v zahte-
vanem roku, si najemodajalec pridržuje izbrati drugega 
najugodnejšega ponudnika.

10. Sklenitev pogodbe: v 3 dneh po prejemu obve-
stila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristo-
piti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne 
stori, se šteje, da je odstopil od pogodbe.

Študentski dom Ljub ljana

Št. 01/2016 Ob-2667/16

Namera
o ustanovitvi stavbne pravice s sklenitvijo 

neposredne pogodbe
Zavod  za  kulturo  Bled,  Cesta  svobode  11,  4260 

Bled (v nadaljevanju zavod) v skladu z Zakonom o stvar-
nem premoženju države in samoupravnih lokalnih sku-
pnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 
50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15; v na-
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daljevanju ZSPDSLS) in Uredbo o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni  list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; Uredba), objavlja 
namero o ustanovitvi stavbne pravice na zemljiščih/delih 
zemljišč parc. št. 410, 417/2, 417/4, 420, vse k.o. Bled 
(Grajska pristava) za adaptacijo z možnostjo dograditve 
objekta zaradi vzpostavitve galerije, muzeja sodobne 
umetnosti ali drugega kulturnega objekta s kvalitetno 
vsebino. Zahteve zavoda v pogodbi o ustanovitvi stavb-
ne pravice bodo:

– stavbna pravica se ustanovi za obdobje do 99 let,
– imetnik stavbne pravice mora objekt Grajske pri-

stave, na katerem bo pridobil stavbno pravico in more-
bitnih preostalih objektih, postavljenih na parcelah, na 
katerih bo ustanovljena stavbna pravica, nameniti za 
galerijo, muzej ali drug objekt s kvalitetnimi umetniškimi 
vsebinami, celotna zasnova projekta, tj. projektiranje in 
programska zasnova, adaptacija oziroma izgradnja ter 
upravljanje objekta oziroma izvajanje dejavnosti pa je 
v celoti prepuščena imetniku stavbne pravice,

– imetnik  stavbne  pravice mora  zavodu  plačevati 
najmanj izhodiščno višino nadomestila za stavbno pra-
vico, ki bo določena v cenitvi, izvedeni skladno s 17. čle-
nom ZSPDSLS. Izhodiščno nadomestilo (ali vsota letnih 
nadomestil) bo enako ali večje od vrednosti nadomesti-
la, ki ga bo zavod plačal  imetniku stavbne pravice po 
poteku stavbne pravice,

– po prenehanju stavbne pravice postane zgradba 
sestavina nepremičnine ter s tem last zavoda, ki bo ime-
tniku stavbne pravice plačal dogovorjeno nadomestilo 
v višini polovice povečanja tržne vrednosti nepremični-
ne, v skladu s predlogom finančnega načrta odplačila 
nadomestila,

– imetnik stavbne pravice bo s pogodbo o ustano-
vitvi stavbne pravice prejel opcijo odkupa nepremičnin 
med trajanjem stavbne pravice ali najkasneje ob prene-
hanju stavbne pravice,

– obseg zemljišč, ki so predmet stavbne pravice, bo 
natančno določen s strani zavoda. Pri tem gre za zemlji-
šča parc. št. 410, 417/2, 417/4, 420, vse k.o. Bled, zavod 
pa si pridržuje pravico, da stavbno pravico ustanovi tudi 
samo na nekaterih od naštetih zemljišč ali delu predme-
tnih zemljišč ali na njihovih posameznih delih v primeru 
vzpostavitve etažne lastnine, prav tako pa tudi na zemlji-
ščih, ki bodo ob morebitni parcelaciji nastala iz naštetih 
zemljišč ali v katere bodo združena.

Objava te namere predstavlja ponovitev obja-
ve namere, objavljene na spletni strani: http://www.
zavod-za-kulturo-bled.si/ v skladu s petim odstavkom 
31.  člena  ZSPDSLS.  Stavbna  pravica  bo  ustanovlje-
na s sklenitvijo neposredne pogodbe. V primeru, da 
v roku 15 dni od te objave namere zavod ugotovi, da 
je  za  stavbno  pravico  zainteresiranih  več  sub jektov, 
bodo pred podelitvijo stavbne pravice izvedena poga-
janja v skladu s petim odstavkom 31. člena ZSPDSLS 
med zainteresiranimi sub jekti.

Zavod za kulturo Bled

 Ob-2662/16

Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premože-
nju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14)  in 
v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni  list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter na podlagi Na-
črta ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Ob-
čine Kuzma za leto 2014, ki ga je sprejel Občinski svet 
Občine Kuzma na 25. redni seji dne 28. avgusta 2014, 

objavlja Občina Kuzma  v  občinskem  uradnem  glasilu 
Uradne objave občine Kuzma, v Novičkah in na spletni 
strani Občine Kuzma

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja  

v lasti Občine Kuzma
I.  Prodajalec:  Občina  Kuzma,  Kuzma  60c,  9263 

Kuzma.
II. Predmet prodaje so spodaj navedena nezazi-

dana  stavbna  zemljišča  v  skladu  z Odlokom o občin-
skem podrobnem prostorskem načrtu  za del območja 
enote  urejanja KU 11  (Uradne  objave  občine Kuzma, 
št. 008/2015 z dne 7. 8. 2015):

Zap. 
št.

Številka 
parcele

Lokacija 
(k.o.)

Površina 
(ar, m2)

Izklicna cena 
(EUR)

1. 482/3 Kuzma 8 00 4.800,00
2. 482/7 Kuzma 7 79 4.674,00

Lega  oziroma  položaj  posameznih  parcel  je  raz-
vidna iz grafičnega prikaza, ki je sestavni del razpisne 
dokumentacije.

Namen prodaje je reševanje stanovanjske proble-
matike mladih družin, ohranjanje poseljenosti  in opra-
vljanje mirnih dejavnosti.

III. Cena za m2  stavbnega  zemljišča  znaša 
6,00 € EUR/m2. Izbrani ponudnik mora pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja, plačati še komunalni prispevek 
v skladu z Odlokom o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na 
območju Občine Kuzma (Uradne objave občine Kuzma, 
št. 001/2014 z dne 29. 1. 2014).

IV. Vse stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo in 
vknjižbo v zemljiško knjigo plača kupec, strošek DDV pa 
plača prodajalec.

V. Prednost pri nakupu imajo ponudniki, ki za 
posamezno parcelo ponudijo višjo ponudbeno ceno. 
Ob izpolnitvi vseh pogojev, bo kot najugodnejši ponu-
dnik  za  posamezno  nepremičnino  izbran  ponudnik, 
ki  ponudi  najvišjo  ponudbeno  ceno.  Naročnik  lahko 
v  primeru  dveh  ali  več  ponudnikov  za  isto  parcelo, 
med posameznimi ponudniki izvede pogajanja. Par-
cela se proda ponudniku, ki ponudi višjo ceno. Izbrani 
ponudniki morajo najkasneje v roku petih let dokončati 
z gradnjo.

VI. Izbrani ponudniki morajo pri gradnji nepremični-
ne izbrati takšen način toplotnega ogrevanja, s katerim 
morajo  dosegati  minimalne  zahteve  o  20 %  znižanju 
emisij toplogrednih plinov s priporočilom priključitve ne-
premičnine na DOLB Kuzma.

Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno, kasnejše re-

klamacije ne bodo upoštevane.
b)  Pisna  ponudba  za  nakup  nepremičnine  mora 

vsebovati vlogo in razpisno dokumentacijo na naslednjih 
obrazcih:

– Obrazec  1:  ponudba  za  nakup  nepremičnine 
z vlogo o namenu odkupa

– Obrazec 2: izjava o sprejemanju in izpolnjevanju 
pogojev javnega razpisa

– Obrazec 3: izjava o pridobitvi osebnih podatkov 
iz uradnih evidenc

– Potrdilo  Finančne  uprave  o  plačanih  davkih  in 
drugih obveznih dajatvah

– Kopija potrdila o državljanstvu
– Kopija osebnega dokumenta
– Za pravne osebe izpis iz AJPES-a iz Poslovnega 

registra Slovenije.
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c) Javno odpiranje ponudb in postopek za izbor 
ponudnikov  opravi  pristojna  komisija  in  po  zaključku 
postopka  predlaga  županu  izbor.  Vsi  ponudniki  bodo 
o  izbiri pisno obveščeni  s sklepom o  izbiri najkasneje 
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

d)  Župan  si  pridržuje  pravico,  da  po  pregledu  in 
ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudni-
kom kadarkoli brez obrazložitve  in brez odškodninske 
odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti 
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla.

e) Uspešni ponudnik mora najkasneje v 15 dneh 
od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe 
skleniti prodajno pogodbo.

f) Ponudnik po podpisu prodajne pogod-
be  v  enkratnem  znesku  plača  kupnino  najkasne-
je  v  roku  8  dni  na  transakcijski  račun Občine Kuzma 
št. 01256-0100011902.

g)  Če  kupec  ne  plača  kupnine  v  dogovorjenem 
roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe ozi-
roma  razdreti  že  sklenjeno  pogodbo  brez  dodatnega 
roka za izpolnitev.

VII. Premoženje preide v lastništvo kupca šele ta-
krat, ko je kupnina v celoti plačana.

VIII. Sestavni del zbiranja ponudb je razpisna do-
kumentacija, katero lahko interesenti prevzamejo na 
občinski  upravi  Občine  Kuzma  vsak  delovni  dan,  od 
dneva objave javnega zbiranja ponudb ali na spletni 
strani Občine Kuzma: www.obcina-kuzma.si.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispe-
la najkasneje v roku 30 dni od objave tega razpisa do 
15.  ure  na  naslov: Občina Kuzma, Kuzma  60c,  9263 
Kuzma. Na zaprti kuverti mora biti na levi strani vidno 
navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpi-
raj«. Odpiranje ponudb bo naslednji dan po preteku roka 
za oddajo ponudb, in sicer v sejni sobi Občine Kuzma, 
ob 10. uri. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene 
ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri.

IX. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše 
informacije o predmetu prodaje na občinski upravi Ob-
čine Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Ma-
tiš, tel. 02/555-80-16 ali 041/327-388. Ogled je mogoč 
po predhodnem dogovoru.

Občina Kuzma
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Št. 101-7/2016-2 Ob-2456/16

Sindikat delavcev Probanke, vpisan v evidenco 
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 7. 6. 
1999, pod zaporedno številko 6/1999 in spremembe: 
sprememba vpisana v evidenco statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor, dne 26. 1. 2005, pod zaporedno 
številko 4/2005, sprememba vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 4. 3. 2008, 
pod zaporedno številko 7/2008 in sprememba vpisana 
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Mari-
bor, dne 27. 6. 2008, pod zaporedno številko 18/2008, 
je spremenil naziv sindikata, in sicer v Sindikat DUTB, 
s sedežem Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor.

Sprememba naziva sindikata velja od 15. 6. 2016 
dalje in je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri 
Upravni enoti Maribor, pod zaporedno številko 7/2016, 
z dne 15. 6. 2016.

Št. 101-23/2016-4 Ob-2578/16

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Center, z dnem 
5. 7. 2016 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila 
Sindikata v družbi Rail Cargo Carrier, d.o.o.« in ga vpiše 
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno števil-
ko 361 za sindikat z imenom: Sindikat v družbi Rail 
Cargo Carrier, d.o.o. in sedežem: Metelkova ulica 7, 
Ljub ljana.

Evidence sindikatov
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SV 846/2016 Ob-2657/16

Na podlagi neposredno izvršljivega notarske-
ga zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. 
SV 846/2016 z dne 15. 7. 2016, je bilo stanovanje št. 12, 
v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Uli-
ca  Viktorja  Kejžarja  32A,  Jesenice,  z  identifikacijsko 
številko stavbe 2175-1190, ki obsega dve sobi, kuhinjo, 
kopalnico z WC-jem, predsobo in kletni prostor, v sku-
pni velikosti 54,90 m2, last zastaviteljev Mire Matarugić, 
Slobodana Matarugića in Zorana Matarugića, vsi Ulica 
Viktorja  Kejžarja  32A,  Jesenice,  na  podlagi  Prodajne 
pogodbe z dne 4. 3. 1999, sklenjene med družbo Gradis 
GP Jesenice d.d., Prešernova 5, 4270 Jesenice kot pro-
dajalko  ter Miro Matarugić, Slobodanom Matarugićem 
in Zoranom Matarugićem kot kupci, zastavljeno v korist 
zastavnega  upnika Posojilnica  – Bank Zila,  registrira-
na zadruga z omejenim  jamstvom, Kreditbank Gailtal, 
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 
Kaiser Josef – Platz 6, 9500 Villach/Beljak, Avstrija, eno-
lična identifikacijska številka 1900498000, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini glavnice 77.000,00 EUR, 
s pogodbeno obrestno mero 3-mesečni Euribor + 4.00 % 
letno, z odplačilom v 290 mesečnih anuitetah, od katerih 
zadnja zapade v plačilo 30. 8. 2040.

Zavarovanja terjatev
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Izvršbe

In 427/2005 Os-2604/16

Okrajno sodišče v Mariboru  je po okrajnem so-
dniku Slavku Lauderju v izvršilni zadevi upnika Banka 
Sparkasse  d.d.,  Cesta  v  Kleče  15,  Ljub ljana,  ki  ga 
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj 
o.p.,  d.o.o.,  Ajdovščina  4,  Ljub ljana,  zoper  dolžni-
ke: Ernest Sagadinj, Kajuhova ul. 5, Maribor, Sonja 
Sagadinj, Kajuhova ul. 5, Maribor, Samo Sagadinj, 
Kajuhova ul. 5, Maribor, ki jih vse zastopajo odvetniki 
Vesna Gorjup Zupančič, Franci Košar,  Jure  Ivančič, 
Tarek Naji in Jasna Vračko, Ul. škofa Maksimiljana Dr-
žečnika 11, Maribor, zaradi izterjave 137.116,29 EUR 
s pp, o ustavitvi izvršbe, izven naroka, dne 31. 5. 
2016 sklenilo:

1. Izvršba, dovoljena s sklepom Okrajnega sodi-
šča v Mariboru, opr. št. In 427/2005 z dne 1. 6. 2011, 
se ustavi.

2. Razveljavijo se opravljena izvršilna dejanja:
a) v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Maribo-

ru  pri  nepremičnini:  posamezni  del  št.  119  v  stavbi 
št. 172, k.o. 658 – Koroška vrata (ID 5456641) v  iz-
ključni lasti dolžnika Ernesta Sagadinja, opravljen vpis 
zaznambe izvršbe na podlagi sklepa Okrajnega sodi-
šča v Mariboru, opr. št. In 427/2005 z dne 1. 6. 2011 
(ID pravice/zaznambe 14177227);

b) v Uradnem listu RS, št. 101/12 z dne 21. 12. 
2012  (stran  2838,  št.  Os-5084/12)  objavljen  rubež 
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stano-
vanja št. 3 v večstanovanjski hiši na naslovu Kajuhova 
ul. 5 v Mariboru,  last dolžnika Ernesta Sagadinja do 
celote, opravljen na podlagi sklepa Okrajnega sodišča 
v Mariboru, opr. št. In 427/2005 z dne 1. 6. 2011.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2016

In 428/2005 Os-2605/16

Okrajno sodišče v Mariboru  je po okrajnem so-
dniku Slavku Lauderju v izvršilni zadevi upnika Banka 
Sparkasse  d.d.,  Cesta  v  Kleče  15,  Ljub ljana,  ki  ga 
zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj 
o.p.,  d.o.o.,  Ajdovščina  4,  Ljub ljana,  zoper  dolžni-
ke: Ernest Sagadinj, Kajuhova ul. 5, Maribor, Sonja 
Sagadinj, Kajuhova ul. 5, Maribor, Samo Sagadinj, 
Kajuhova ul. 5, Maribor, ki jih vse zastopajo odvetniki 
Vesna Gorjup Zupančič, Franci Košar,  Jure  Ivančič, 
Tarek Naji in Jasna Vračko, Ul. škofa Maksimiljana Dr-
žečnika 11, Maribor, zaradi izterjave 311.212,98 EUR 
s pp, o ustavitvi izvršbe, izven naroka, dne 31. 5. 
2016 sklenilo:

1. Izvršba, dovoljena s sklepom Okrajnega so-
dišča  v Mariboru,  opr.  št.  In  428/2005  z  dne  18.  9. 
2009, se ustavi.

2. Razveljavijo se opravljena izvršilna dejanja:
a)  v  zemljiški  knjigi  Okrajnega  sodišča  v  Mari-

boru pri nepremičnini: posamezni del št. 119 v stav-

Objave sodišč

bi  št.  172,  k.o.  658  –  Koroška  vrata  (ID  5456641) 
v izključni lasti dolžnika Ernesta Sagadinja, opravljen 
vpis hipoteke in zaznambe izvršbe na podlagi sklepa 
Okrajnega  sodišča  v Mariboru,  opr.  št.  In  428/2005 
z dne 18. 9. 2009 (ID pravice/zaznambe 13838733);

b) v Uradnem listu RS, št. 68/12 z dne 7. 9. 2012 
(stran 2061,  št. Os-3983/12) objavljen  rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanja 
št. 3 v večstanovanjski hiši na naslovu Kajuhova ul. 5 
v Mariboru, last dolžnika Ernesta Sagadinja do celote, 
opravljen na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mari-
boru, opr. št. In 428/2005 z dne 18. 9. 2009.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 31. 5. 2016

VL 149910/2015 Os-2622/16

Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24, 9000 Mur-
ska Sobota, je dne 29. 6. 2016, s pričetkom ob 15. uri, 
v zadevi VL 149910/2015, Okrajno sodišče v Murski 
Soboti,  zoper  dolžnika  Serec  Aleša,  Ulica  Staneta 
Rozmana 2, 9000 Murska Sobota, za upnika Komuna-
la d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, ki ga 
zastopa odvetnik Katalinič Daniel, Staneta Rozmana 
10, Murska Sobota, v kraju Ulica Staneta Rozmana 
2, Murska Sobota, pri dolžniku, ob prisotnosti: Franc 
Pušenjak, izvršitelj, Aleš Serec, dolžnik, opravil rubež 
nepremičnine.

Opis nepremičnine: stanovanje št. 5, v 3. nadstro-
pju  in peti etaži večstanovanjske stavbe, stoječe na 
parc. št. 1319/2, k.o. 105 Murska Sobota, identifikator 
stavbe 2769, na naslovu Ulica Staneta Rozmana 2, 
Murska Sobota, v skupni izmeri 73,45 m2, kar zajema 
dve sobi, hodnik, kuhinjo, jedilnico, kopalnico, WC, 
balkon in pripadajoči kletni prostor.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 7. 2016

VL 208838/2013 Os-2623/16

Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24, 9000 Mur-
ska Sobota, je dne 29. 6. 2016, s pričetkom ob 15. uri, 
v zadevi VL 208838/2013, Okrajno sodišče v Murski 
Soboti,  zoper  dolžnika  Serec  Aleša,  Ulica  Staneta 
Rozmana 2, 9000 Murska Sobota, za upnika Komuna-
la d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, ki ga 
zastopa odvetnik Katalinič Daniel, Staneta Rozmana 
10, Murska Sobota, v kraju Ulica Staneta Rozmana 
2, Murska Sobota, pri dolžniku, ob prisotnosti: Franc 
Pušenjak, izvršitelj, Aleš Serec, dolžnik, opravil rubež 
nepremičnine.

Opis nepremičnine: stanovanje št. 5, v 3. nadstro-
pju  in peti etaži večstanovanjske stavbe, stoječe na 
parc. št. 1319/2, k.o. 105 Murska Sobota, identifikator 
stavbe 2769, na naslovu Ulica Staneta Rozmana 2, 
Murska Sobota, v skupni izmeri 73,45 m2, kar zajema 
dve sobi, hodnik, kuhinjo, jedilnico, kopalnico, WC, 
balkon in pripadajoči kletni prostor.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 7. 2016
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Oklici o začetku vzpostavitve 
pravnega naslova

II N 354/2015 Os-2603/16

Okrajno  sodišče  v  Ljub ljani  je  po  okrajnem  so-
dniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagatelji-
ce Božidare To Kaasavi, Hudovernikova ulica 4, Ljub-
ljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Turk, d.o.o. iz 
Ljub ljane, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino 
Ljub ljana, Mestni trg 1, Ljub ljana, ki jo zastopa Primož 
Cegnar, odvetnik v Ljub ljani, ob udeležbi: 1. Andrej De-
tiček, Smrjene 50, Škofljica; 2. Marijan Kavalar, Rateče 
161,  Rateče  Planica  (naslov  za  vročanje:  Hudoverni-
kova ulica 4, Ljub ljana), ki ju oba zastopa Odvetniška 
pisarna Turk, d.o.o. iz Ljub ljane; 3. Mojca Višner, Hu-
dovernikova  ulica  4,  Ljub ljana;  4.  Frančišek  Škrjanc, 
Ulica Andreja Gabrščka 80, Šempeter pri Gorici, ki ga 
zastopa pooblaščenka Barbara Prvinšek Širok, naslov 
za vročanje: Razor d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljub ljana; 
5. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljub-
ljana, dne 28. 6. 2016 izdalo sklep o začetku postopka 
vzpostavitve zemljiško knjižne listine:

– kupne pogodbe iz leta 1962 (brez datuma), 
sklenjene  med  prodajalcem  »Gradis«  obrat  gradbe-
nih polizdelkov in kupcem Sašom Škuljem; predmet 
pogodbe je prodaja in dostava montažne garaže G-1, 
neobarvane,

– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 10. 1971, skle-
njene med prodajalcem Sašom Škuljem in kupovalko 
Marto Jakomin; predmet pogodbe je 3. garaža (gledano 
od severa proti jugu) v sklopu 5 garaž, ki stojijo ob stavbi 
na Hudovernikovi ulici 4 v Ljub ljani, zdaj posamezni del 
stavbe z ident. št. 1727-827-3.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj 
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave 
tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodi-
šča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pra-
vilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj na-
vedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastnin-
ske pravice v korist udeleženca Frančiška Škrjanca.

Okrajno sodišče v Ljub ljani
dne 28. 6. 2016

Oklici o začasnih zastopnikih 
in skrbnikih

P 492/2015 Os-2530/16

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Este-
ri  Gologranc  Sodja,  v  pravdni  zadevi  tožeče  stranke 
Franca  Lebič,  Celjska  cesta  5,  Vojnik,  ki  ga  zastopa 
Pavla  Bolner  Bolarič,  odvetnica  v  Ljub ljani,  zoper  to-
ženo stranko Darjo Vešligaj, Ribarjeva 3, Celje, zaradi 
plačila 576,18 EUR in 810,00 EUR s pp, dne 23. junija 
2016 sklenilo:

Za začasnega zastopnika tožene stranke se postavi 
odvetnik Rok Fink, Ljub ljanska 6, Celje.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v po-
stopku dokler tožena stranka oziroma njen pooblašče-
nec ne nastopi pred sodiščem ali dokler Center za soci-
alno delo ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2016

I 3558/2006 Os-2395/16

V  izvršilni  zadevi  upnika  Jamstveni  in  preživnin-
ski  sklad  RS,  Kotnikova  28,  Ljub ljana,  proti  dolžniku 
Kukec  Marjanu,  Čevljarska  2,  Tržič,  zaradi  izterjave 
2.304,98  EUR  s  pripadki,  je  sodišče  dolžniku  Kukec 
Marjanu, Čevljarska 2, Tržič, postavilo začasnega zasto-
pnika, in sicer odvetnika Jaka Šarabona, Glavni trg 20, 
Kranj,  ki  ima v  tem postopku vse pravice  in dolžnosti 
zakonitega zastopnika od dneva postavitve in vse do 
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne 
zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 6. 2016

I 268/2014 Os-2410/16

V  izvršilni  zadevi  upnika  Javni  jamstveni,  preživ-
ninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska 
cesta 21, Ljub ljana, proti dolžniku Ivanu Potočnik, Ko-
roška cesta 19, Kranj, zaradi izterjave 3.366,18 EUR 
s pripadki, je sodišče dolžniku Ivanu Potočnik, Koroška 
cesta  19,  Kranj,  postavilo  začasnega  zastopnika,  in 
sicer  odvetnika  Jaka  Šarabona,  Glavni  trg  20,  Kranj, 
ki ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakoni-
tega zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, 
dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, 
sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 6. 2016

I 42/2013 Os-2411/16

V izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni in pre-
živninski sklad RS, Dunajska cesta 21, Ljub ljana, proti 
dolžniku Primožu Gerkman, Krvavška cesta 6, Cerklje 
na Gorenjskem,  zaradi  izterjave  1.169,41  EUR  s  pri-
padki, je sodišče dolžniku Primožu Gerkman, Krvavška 
cesta 6, Cerklje na Gorenjskem, postavilo  začasnega 
zastopnika, in sicer odvetnika Jaka Šarabona, ki ima 
v  tem  postopku  vse  pravice  in  dolžnosti  zakonitega 
zastopnika od dneva postavitve in vse do takrat, do-
kler  dolžnik  ali  njegov  pooblaščenec  ne  nastopi  pred 
sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, 
sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 6. 2016

P 242/2016 Os-2381/16

Okrožno sodišče v Ljub ljani  je po okrožni sodnici 
Mariji  Snežni  Novak,  v  pravdni  zadevi  tožeče  stran-
ke:  Mohammad  Mehdi  Saghafi,  Vošnjakova  ulica  9, 
Ljub ljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Hribernik, 
Brezinščak,  iz  Ljub ljane,  zoper  toženo  stranko: Zahra 
Parhizkar, neznanega naslova, zaradi razveze zakonske 
zveze, o postavitvi začasnega zastopnika, dne 2. junija 
2016 sklenilo:

Za začasno zastopnico tožene stranke se imenuje 
odvetnica Maja Vagaja, Poljanski nasip 8, Ljub ljana.

Okrožno sodišče v Ljub ljani
dne 2. 6. 2016

Z 4/2015 Os-2619/16

Okrajno  sodišče  v  Šmarju  pri  Jelšah  je  v  zadevi 
zavarovanja upnika: Republika Slovenija, Gregorčičeva 
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ulica  20,  Ljub ljana,  ki  ga  zastopa  Državno  pravobra-
nilstvo, Zunanji oddelek v Celju, proti dolžniku Francu 
Gajšek, Arzobispo Merino 263, DO Santo Domingo, Do-
minican Republic, zaradi zavarovanja denarne terjatve 
v znesku 6.635,13 EUR s pp, dne 8. 7. 2016 sklenilo:

Dolžniku Francu Gajšku se na podlagi 4. točke dru-
gega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku 
(ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavaro-
vanju (ZIZ) postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anja 
Černezel, Celjska c. 23, Šmarje pri Jelšah.

Začasna  zastopnica  bo  zastopala  dolžnika  vse 
dotlej,  dokler  dolžnik  ali  njegov  pooblaščenec  ne  na-
stopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, 
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je 
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 8. 7. 2016

Oklici dedičem

D 36/2015  Os-2026/16

Na Okrajnem sodišču v Brežicah  je  v  teku zapu-
ščinski postopek po pokojnem Antonu Kranjcu, rojenem 
2. 3. 1945, nazadnje stan. Pešpot 30, Brežice, ki je umrl 
12. 1. 2016.

Ker sodišču niso znani dediči III. dednega reda, po-
zivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po 
pokojnem Antonu Kranjcu, da se priglasijo Okrajnemu 
sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.

Po  poteku  enoletnega  roka  bo  sodišče  opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 20. 4. 2016

D 309/2015  Os-2027/16

Na Okrajnem sodišču v Brežicah  je  v  teku zapu-
ščinski postopek po pokojni Neži Jurač,  rojeni 25. 10. 
1903, nazadnje stan. Vinarska cesta 51, Bizeljsko, ki je 
umrla 9. 4. 2001.

Ker  sodišču  niso  znani  dediči,  pozivamo  vse,  ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Neži 
Jurač, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, 
v enem letu od objave tega oklica.

Po  poteku  enoletnega  roka  bo  sodišče  opravilo 
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Brežicah
dne 20. 4. 2016

D 126/2016  Os-2562/16

Pri Okrajnem sodišču v Celju  je bil uveden zapu-
ščinski postopek po pok. Francu Gučku, rojenem 26. 8. 
1930, poročenem, umrlem 26. 1. 2016, nazadnje stanu-
jočem Na zelenici 8, Celje.

Sodišče razpolaga s podatkom, da je imel pokojni 
Franc Guček tudi sina Bojana Gučka, ki pride v poštev 
kot zakoniti dedič I. dednega reda. Vendar več podatkov 
o dediču ni znanih.

Zato sodišče na podlagi 206. člena Zakona o de-
dovanju poziva dediča, da se priglasi sodišču v enem 
letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča  in 

v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo in zapuščinsko obrav-
navo zaključilo na podlagi podatkov v spisu.

Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 6. 2016

D 17/2016  Os-2360/16

Pri Okrajnem sodišču v Cerknici  teče zapuščinski 
postopek po pokojni Sernel Matildi, roj. 5. 3. 1933, na-
zadnje stalno bivajoči Selšček 18, Begunje pri Cerknici, 
ki je umrla dne 19. 12. 2015.

Ker sodišče s podatki o dedičih ne razpolaga, po-
ziva vse, ki mislijo, da  imajo pravico do dediščine, da 
se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od 
objave tega oklica v Uradnem listu RS, na oglasni deski 
in na spletni strani sodišča.

Po poteku enoletnega oklicnega  roka bo  sodišče 
zapuščinski postopek nadaljevalo na podlagi podatkov, 
s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 26. 5. 2016

D 93/2016  Os-2393/16

Pri  tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek 
po pok. Slana Frančiški, roj. 16. 7. 1910, nazadnje sta-
nujoči Branoslavci 21, umrli dne 28. 1. 1990 v Lukavcih, 
pošta Križevci pri Ljutomeru.

Zakoniti dediči sodišču niso znani, zato s tem okli-
cem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave 
oklica na spletni strani in na sodni deski tukajšnjega 
sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Ljutomer 
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo 
zapuščinski  postopek na podlagi  podatkov,  s  katerimi 
bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 6. 6. 2016

D 108/2011  Os-2485/16

Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski po-
stopek po dne 29. 1. 2011 umrlem Donatu Simčič, roj. 
8.  11.  1933,  z  zadnjim  stalnim  prebivališčem Kozana 
111, Dobrovo.

V postopku se je ugotovilo, da bi prišel v poštev 
poleg ostalih dedičev, kot zakoniti dedič  tudi zap. brat 
Davorin Martin Simčič, roj. 27. 10. 1931, čigar naslov pa 
je sodišču neznan; sodna pisanja na naslov, s katerim 
razpolaga sodišče, ostajajo nevročena.

Zato se ga poziva, da se v roku enega leta od te 
objave  priglasi  tukajšnjemu  sodišču,  sicer  bo  sodišče 
po preteku 1-letnega roka zadevo zaključilo na podlagi 
izjave skrbnika in podatkov s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 6. 2016

D 466/2015  Os-2205/16

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščin-
ski postopek po pokojnem Stanislavu Momu, rojenem 
28. 10. 1942, sinu Vincenca, državljanu Republike Slo-
venije, razvezanem, umrlem dne 8. 6. 2015, nazadnje 
stanujočem Župečja vas 5, Lovrenc na Dravskem polju.

Ker so se sodišču znani dediči iz I., II. in III. dednega 
reda, ki so bili poklicani k dedovanju, temu odpovedali, 
sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. čle-
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na Zakona o dedovanju, s tem oklicem poziva vse, ki 
mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo 
sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.

Če se po preteku enega leta od objave tega oklica 
ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče zapuščino prene-
slo v last Republike Slovenije.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 16. 5. 2016

D 54/2016  Os-2413/16

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni 
sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi 
po pok. Šprah Francu, roj. 12. 11. 1942, nazadnje stal-
no stan. Cankarjeva ulica 1, Šmarje pri Jelšah, umrlem 
dne 24. 1. 2016, v skladu s prvim in drugim odstavkom 
130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom 
Zakona o dedovanju (ZD), dne 21. 4. 2016, sklenilo:

Objavi se oklic za dediča Šprah Andreja, roj. 25. 6. 
1968 v Mariboru, neznanega prebivališča.

Oklic za dediča Šprah Andreja, roj. 25. 6. 1968, ne-
znanega prebivališča, se po pravnomočnosti tega skle-
pa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno 
desko tukajšnjega sodišča.

Za  začasno  skrbnico  dediču  Šprah  Andreju,  roj. 
25. 6. 1968, neznanega prebivališča, se postavi Veroni-
ka Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.

Začasna skrbnica bo zastopala dediča Šprah An-
dreja, roj. 25. 6. 1968, neznanega prebivališča, v zapu-
ščinskem postopku.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 4. 2016

Oklici pogrešanih

N 34/2016 Os-2546/16

Pri Okrajnem sodišču v Sežani  je v  teku nepravdni 
postopek predlagateljice Jadranke Vovk, Veliko polje 1, p. 
Sežana, ki jo zastopa poobl. NOMOS Rodoslovne raziska-
ve, Jasna Rajčevič s.p. iz Kopra, zaradi razglasitve naspro-
tne udeleženke Frančiške Petrič, Olazabal št. 4958, dep. 1 
Argentina, sedaj neznanega bivališča, za mrtvo.

Pogrešana  Frančiška  Petrič,  roj.  Seražin,  rojena 
21. 4. 1880, očetu Francu Seražinu, roj. 2. 6. 1854  in 
materi Mariji, roj. Seražin, roj. 20. 6. 1854 na Vrabčah 
19 (pojavlja se tudi naslov Jakovce 19). Zadnji podatek 
o njenem prebivališču je na naslovu Olazabal št. 4958, 
dep. 1 Argertina. V zemljiški knjigi je vpisana kot sola-
stnica nepremičnin v k.o. Veliko Polje, na podlagi sklepa 
o dedovanju z dne 20. 12. 1950, O 451/48-21. Drugih 
podatkov o pogrešani ni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotni udeleženki  in 
njenem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to spo-
ročijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev 
od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 6. 2016

N 37/2016 Os-2548/16

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Jadranke Vovk, Veliko polje 1, 
p.  Sežana,  ki  jo  zastopa  poobl.  NOMOS Rodoslovne 
raziskave, Jasna Rajčevič s.p. iz Kopra, zaradi razgla-

sitve nasprotnega udeležence:  Josipa Seražina, E 29 
TH. Street 1709, Lorain, Ohio, ZDA, sedaj neznanega 
bivališča, za mrtvega.

Pogrešani Josip Seražin, rojen 20. 6. 1886, očetu 
Francu  Seražinu,  roj.  2.  6.  1854  in  materi  Mariji,  roj. 
Seražin, roj. 20. 6. 1854 na Vrabčah 19 (pojavlja se tudi 
naslov Tabor 19). Zadnji podatek o njegovem prebiva-
lišču je na naslovu E 29 TH. Street 1709, Lorain, Ohio, 
ZDA. V zemljiški knjigi  je vpisana kot solastnik nepre-
mičnin v k.o. Veliko Polje, na podlagi sklepa o dedova-
nju z dne 20. 12. 1950, O 451/48-21. Drugih podatkov 
o pogrešanem ni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in 
njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to spo-
ročijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev 
od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 6. 2016

N 38/2016 Os-2549/16

Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Jadranke Vovk, Veliko polje 1, 
p.  Sežana,  ki  jo  zastopa  poobl.  NOMOS Rodoslovne 
raziskave,  Jasna  Rajčevič  s.p.  iz  Kopra,  zaradi  raz-
glasitve nasprotnega udeleženca Friderika (Miroslava) 
Seražina, neznanega bivališča Ohio-ZDA, za mrtvega.

Pogrešani Friderik  (Miroslav) Seražin rojen 30. 3. 
1892, očetu Francu Seražinu, roj. 2. 6. 1854 in materi 
Mariji, roj. Seražin, roj. 20. 6. 1854 na Vrabčah 19 (poja-
vlja se tudi naslov Tabor 19). Podatki o njegovem prebi-
vališču so neznani, živel naj bi v Ohai-u, ZDA. V zemlji-
ški knjigi je vpisan kot solastnik nepremičnin v k.o. Veliko 
Polje, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 20. 12. 1950, 
O 451/48-21. Drugih podatkov o pogrešanem ni.

Vse, ki bi karkoli vedeli o nasprotnem udeležencu in 
njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo, da naj to spo-
ročijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev 
od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku 
tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.

Okrajno sodišče v Sežani
dne 27. 6. 2016

N 24/2015 Os-2326/16

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana, ki jo zastopa Državno pravobranil-
stvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve pogrešane 
Albine Matelič, z zadnjim znanim prebivališčem na na-
slovu Livek, Kobarid, za mrtvo.

Po znanih podatkih je pogrešana hči Ivana Mateliča 
in Kristine Matelič (rojene Drešček). Rojena je bila 26. 2. 
1909 v Jevščku št. 63. Dne 3. 3. 1935 se je v Zagorju poro-
čila z Jožefom Žužmanom, zadnje poročilo o njej pa pred-
stavlja  izročilna  pogodba  z  dne  21.  4.  1923,  na  podla-
gi  katere  je bila  v njeno korist,  pri  nepremičnini  s parc. 
št. 2070/3, k.o. Livek, vknjižena služnostna pravica.

Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankar-
jeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smr-
ti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče po po-
teku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu 
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 5. 2016
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N 23/2015 Os-2327/16

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana,  ki  jo  zastopa Državno pravobra-
nilstvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve pogreša-
nega Petra Korena, z zadnjim znanim prebivališčem na 
naslovu Livek 81, Kobarid, za mrtvega.

Po znanih podatkih je pogrešani sin Antona Kore-
na in Marije Matelič. Rojen je bil 27. 7. 1875 v Šturmih 
št. 81. Dne 31. 10. 1910 se je na Livku poročil z Marijo 
Zufferli, ki je umrla 18. 7. 1965 na Livku 38. V korist 
pogrešanega je na podlagi darilne in prodajne pogodbe 
z dne 24. 3. 1893, v zemljiški knjigi, pri nepremičninah 
s parc. št.: 1001/2, 1414/4, 1414/5, vse k.o. Livek, vknji-
žena služnost stanovanja.

Pogrešanega bo v postopku, kot skrbnik za pose-
ben primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, 
Cankarjeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma nje-
govi  smrti,  naj  to  sporoči  sodišču  ali  skrbniku  za  po-
sebni primer, v treh mesecih od objave oklica, sicer bo 
sodišče  po  poteku  tega  roka,  razglasilo  pogrešanega 
za mrtvega v  skladu z določili  Zakona o nepravdnem 
postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 5. 2016

N 36/2015 Os-2328/16

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni 
postopek predlagateljice Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljub ljana,  ki  jo  zastopa Državno pravobra-
nilstvo Republike Slovenije, zaradi razglasitve Pavle 
Lavrenčič, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu 
Podbela 40, Breginj, za mrtvo.

Po  znanih  podatkih  je  pogrešana  hči Antona  La-
vrenčiča  in Terezije Lavrenčič  (rojene Bon). Rojena  je 
bila 25. 1. 1920 v Podbeli. Zadnje poročilo o njej je sklep 
o dedovanju z dne 1. 9. 1933 na podlagi katerega je bila 
pogrešana v zemljiško knjigo vpisana kot solastnica ne-
premičnine s parc. št. 132/3, k.o. 2217 Sedlo.

Pogrešano bo v postopku, kot skrbnik za poseben 
primer, zastopal Center za socialno delo Tolmin, Cankar-
jeva ulica 6, Tolmin, po pooblaščeni osebi.

Kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smr-
ti, naj to sporoči sodišču ali skrbniku za posebni primer, 
v treh mesecih od objave oklica, sicer bo sodišče po po-
teku tega roka, razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu 
z določili Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 31. 5. 2016
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Zavarovalne police preklicujejo

GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 
2000 Maribor, kot izdajatelj preklicuje dokumen-
te,  in  sicer:  police  za  sklenitev  GRAWE  avtomobil-
skega zavarovanja: 1083867, 1065999, 8547536, 
8573454, 8582859; zelene karte: SLO-10/0166545, 
SLO-10/0161443, SLO-10/0152165, SLO-10/0129079, 
SLO-10/0174428, SLO-10/0182839, SLO-10/0130730, 
SLO-10/0163321, SLO-10/0142398, SLO-10/0163880, 
SLO-10/0148746, SLO-10/0148749, SLO-10/0148751, 
SLO-10/01894019, SLO-10/0210452; ponudbo za 
sklenitev  premoženjskega  zavarovanja  GRAWE 
DOM:  915151;  ponudbi  za  sklenitev  zavarovanja 
GRAWE Podjetnik: 197365, 197117; ponudbo za skle-
nitev  življenjskega  zavarovanja  z  naložbo  GRAWE 
Apollo plus: 481672; ponudbe za sklenitev Apollo 
fix:  625132,  625135,  625136;  ponudbe  za  sklenitev 
produkta  GRAWE  Samostojna  nezgoda:  671458, 
677404, 669989, 672234, 677480; ponudbi za skle-
nitev produkta GRAWE elektronika: 973574, 973032; 
ponudbe  za  sklenitev  produkta  GRAWE  pokojnina: 
8023425, 8013256, 8015188; ponudbe za sklenitev 
produkta GRAWE Elite: 3012681, 3010877, 3008782; 
police za sklenitev produkta GRAWE Turist: 258299, 
258300, 259554, 258252, 258254; ponudbo za skle-
nitev produkta GRAWE štipendija: 942106; ponudbo 
za sklenitev produkta GRAWE odgovornost: 968832. 
Ob-2661/16

Spričevala preklicujejo

Križanec Špela, Boletova 16, Ljub ljana, diplomo, 
izdala Univerza na Primorskem. gne-336821

Miklavec Sebastjan, Cesta II. grupe odredov 88, 
Ljub ljana-Dobrunje, indeks, št. 23940245, izdala Uni-
verza v Ljub ljani, Fakulteta za strojništvo, leto izdaje 
1995. gno-336807

Muić Denis, Zagrebška cesta 72, Maribor, diplo-
mo št. S/3012, izdala Univerza v Mariboru, Fakulteta 
za strojništvo, leto izdaje 1999. gne-336817

Platiša Matic, Podlubnik 167, Škofja Loka, in-
deks,  št.  23100666,  izdala  Fakulteta  za  strojništvo, 
Univerza v Ljub ljani. gnn-336808

Plestenjak Janez, Zadobrovška 14, Ljub-
ljana-Polje,  diplomo  Fakultete  za  družbene  vede. 
gnr-336804

Drugo preklicujejo

AVTOPREVOZNIŠTVO, ELVIS KERZNAR s.p., 
Podgorje 59D, Kamnik, izvod licence, št. 011363/001, 
za vozilo M.A.N. L77 15.285LLC, reg. št. LJ C9-96L, 
veljavnost 16. 10. 2017. gng-336819

Preklici

BARTOL  TRANSPORT  JANEZ  BARTOL  S.P., 
Hrib-Loški Potok 95A, Loški Potok, digitalno taho-
grafsko kartico, št. 1070500010793001, za voznika 
Janeza Bartol, izdal Cetis Celje d.d. gnw-336824

Bračko Urška, Prežganje 25a, Ljub ljana, študent-
sko izkaznico, št. 18100193, izdala Univerza v Ljub-
ljani. gnb-336820

CleanPort  d.o.o.,  Tomažičeva  ulica  4A,  Izo-
la  -  Isola,  odločbo  o  izbrisu  čolna  KP-4603, 
št. 3734-19-245/2015/1, izdala Uprava RS za pomor-
stvo, 7. 10. 2015. gnd-336818

CODOGNOTTO  d.o.o.,  Mirce  23,  Ajdovščina, 
izvod  licence,  št.  GE007822/05791/005,  za  cestno 
vozilo, reg. št. GOLF247, veljavnost do 27. 3. 2020. 
gnv-336825

Fajmut Aljaž, Gmajna 42a, Slovenj Gradec, štu-
dentsko izkaznico, št. 63070077, izdala Fakulteta za 
računalništvo in informatiko. gni-336813

Ferenčak  Gregor,  Ravenska  cesta  70,  Beltinci, 
študentsko izkaznico, št. 25100111, izdala Univerza 
v Ljub ljani. gnm-336809

Frigotransport Pišek&Hsf d.o.o., Lopata 17, Celje, 
digitalno tahografsko kartico, št. 1070500043546000, 
za  voznika  Veljka  Malbašić,  izdal  Cetis  Celje  d.d. 
gnx-336823

Gartner Gašper, Dašnica 105, Železniki, študent-
sko izkaznico, št. 63990056, izdala Univerza v Ljub-
ljani. gny-336822

GIRO FRANC ROVŠEK S.P., Mali Kal 4, Mirna 
Peč, izvod licence, št. 012803/006, za vozilo Merce-
des benz actros, reg. št. NM DS 335, veljavnost 14. 5. 
2018. gnq-336805

Jokić  Đuro,  Rovte  149,  Logatec,  digitalno  ta-
hografsko kartico, št. 1070500031348003, izdajatelj 
Cetis d.d. gnp-336806

KLEMEN TRANSPORT, KLEMEN PIŠKUR s.p., 
Celovška cesta 163, Ljub ljana, preklic digitalne ta-
hografske kartice, objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 50/16, pod oznako GNM-336792. gnl-336814

KLEMEN TRANSPORT, KLEMEN PIŠKUR s.p., 
Celovška cesta 163, Ljub ljana, digitalno tahografsko 
kartico, št. 1070500028883001, za voznika Klemen 
Piškur, izdal Cetis Celje d.d. gno-336815

Korošec Tibor, Kongresni trg 15, Ljub ljana, potrdi-
lo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne uspo-
sobljenosti za odgovorno osebo, št. 614478, izdano 
na ime Korošec Tibor, izdajatelj Ministrstvo za promet, 
leto izdaje 1999. gnf-336816

LEKA PLUS d.o.o., Videm 22, Dol  pri  Ljub ljani, 
izvod  licence,  št.  GE006696/06908/012,  za  tovorno 
vozilo MAN 41.440, reg. št. LJ 445-KD, veljavnost od 
3. 7. 2015 do 4. 3. 2019. gnt-336827

Novak Mojca, Gradenc 12, Žužemberk, študent-
sko izkaznico, št. 01012041, izdala Pedagoška fakul-
teta v Ljub ljani. gnl-336810

NOVOTEL  d.o.o.,  Ulica  Gradnikove  briga-
de  23,  Nova  Gorica,  taksi  nalepko,  št.  licence 
0004610/04939/763/001, za vozilo VW Passat, reg. 
št. GO UF-216. gnu-336826
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TRANSPORT  MILOVANOVIĆ  ĐORĐO,  Šol-
ska  pot  20,  Spodnji  Duplek,  osnovno  licenco, 
št.  01635/AD74-2-116/2016,  za  voznika  Džafič  Se-
mir. gnj-336812

VILI  FIJAVŽ  s.p.,  Bukovlje  10,  Stranice,  izvod 
licence, št. 011511/047, za vozilo M.A.N., reg. št. 
CE FL-475, veljavnost 1. 11. 2017. gnk-336811
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