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Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 61/13,
62/13 – popr., 102/13), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in
2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip,
61/13 in 82/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS,
št. 101/13 – ZIPRS1415), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Memoranduma o soglasju za izvajanje
Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 z dne
9. 5. 2011, Memoranduma o soglasju za izvajanje finančnega mehanizma EGP z dne 21. 5. 2011, Sporazuma o programu Norveškega finančnega mehanizma
številka 544-6/2013/8 z dne 8. 7. 2013 in sprememb
iz decembra 2013, Sporazuma o programu finančnega mehanizma EGP številka 544-5/2013/8 z dne 8. 7.
2013 in sprememb z dne 18. 11. 2013, Uredbe o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
številka 544-6/2013/10 z dne 11. 2. 2011, Uredbe
o izvajanju finančnega mehanizma EGP2009–2014
številka 544-5/2013/10 z dne 18. 1. 2011, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov
Programa Norveškega finančnega mehanizma
2009–2014
in Programa Finančnega mehanizma
EGP 2009–2014
1. Nosilec programov: neposredni proračunski uporabnik v vlogi nosilca Programa Norveškega finančnega
mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 je Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim
se dodeli nepovratna sredstva sofinanciranja projektov
v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma
2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP
2009–2014.
Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje
projektov, izbranih v okviru naslednjih področij oziroma
pod-področij razpisa:

Sklop A – Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
– Področje Pobude za javno zdravje
– Pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju
med skupinami uporabnikov
– Pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom
– Pod-področje Izboljšanje storitev na področju
duševnega zdravja
– Področje Enakost spolov
– Pod-področje Odločanje na gospodarskem področju
– Pod-področje Odločanje na političnem področju
– Pod-področje Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
Isti projekt v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 se lahko prijavi le na eno od
pod-področij. Prijavitelj lahko prijavi največ en projekt na
posamezno pod-področje, kot partner pa lahko sodeluje
v več prijavah. Kolikor prijavitelj odda več vlog v sklopu
enega pod-področja, se upošteva prva prejeta.
Sklop B – Program finančnega mehanizma EGP
2009–2014
– Področje Biotska raznovrstnost in ekosistemske
storitve
– Področje Naravna dediščina
– Področje Kulturna dediščina
Projekt v okviru Programa Finančnega mehanizma
EGP 2009–2014 se lahko prijavi le na eno od področij
razpisa. Prijavitelj lahko prijavi največ en projekt na posamezno področje, kot partner pa lahko sodeluje v več
prijavah. Kolikor prijavitelj odda več vlog v sklopu enega
področja, se upošteva prva prejeta.
Učinki projektov se morajo odraziti v Republiki Sloveniji. Upravičeno območje izvajanja dejavnosti projekta
je praviloma območje Republike Slovenije in območje
držav donatoric. Izjeme mora predhodno odobriti MGRT.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
3. Višina sredstev
Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo do 95 %
z nepovratnimi sredstvi oziroma do 90 % v primeru, ko
je nosilec projekta nevladna organizacija; ki jih sestavlja
85 % namenskih sredstev finančnih mehanizmov in 15 %
nacionalnega sofinanciranja. Preostalih 5 % sredstev,
oziroma 10 % v primeru, ko je nosilec projekta nevladna
organizacija, je lastna udeležba.
3.1. Razpoložljiva sredstva
Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za
sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa,
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znaša 16.886.132,00 EUR, ki jih sestavlja 85 % namenskih sredstev finančnih mehanizmov in 15 % nacionalnega sofinanciranja.
Razpoložljiva nepovratna sredstva so indikativno
razdeljena po področjih in pod-področjih razpisa, kot sledi iz Tabele 1. V Tabeli 1 so navedeni tudi najnižji in najvišji dopustni zaprošeni zneski nepovratnih sredstev na
projekt po posameznih področjih oziroma pod-področjih.
Tabela 1: Razpoložljiva nepovratna sredstva ter najnižji in najvišji zaprošeni znesek nepovratnih sredstev na
projekt po področjih in pod-področjih razpisa (v EUR).
Področja in pod-področja po programih
SKLOP A – PROGRAM NORVEŠKEGA
FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014
Področje Pobude za javno zdravje
Pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju
med skupinami uporabnikov
Pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih
z življenjskim slogom
Pod-področje Izboljšanje storitev na področju
duševnega zdravja
Področje Enakost spolov
Pod-področje Odločanje na gospodarskem področju
Pod-področje Odločanje na političnem področju
Pod-področje Usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja
SKLOP B – PROGRAM FINANČNEGA MEHANIZMA
EGP 2009–2014
Področje – Biotska raznovrstnost in ekosistemske
storitve
Področje – Naravna dediščina
Področje – Kulturna dediščina
SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA NEPOVRATNA
SREDSTVA

Razpoložljiva
nepovratna sredstva

Najnižji in najvišji zaprošeni znesek
nepovratnih sredstev na projekt
Najnižji znesek
Najvišji znesek

9.584.376,00
8.457.425,00
3.639.412,00
170.000

1.000.000

50.000

250.000

2.030.508,00

500.000

700.000

1.271.248,00
4.000.000,00

250.000
1.000.000

1.000.000
2.000.000

2.392.941,00
2.425.072,00

1.126.951,00*

7.301.756,00

16.886.132,00

* Nepovratna sredstva niso razdeljena po posameznih pod-področjih.
Število odobrenih projektov za sofinanciranje je odvisno od odločitve MGRT o dodelitvi nepovratnih sredstev
za sofinanciranje, razpoložljivih v okviru tega razpisa po
posameznih področjih oziroma pod-področjih razpisa.
Nepovratna sredstva sofinanciranja projektov so
zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, in sicer
za sklop A na proračunskih postavkah MGRT:
– št. 977710 – NOR in EGP FM 09-14 – slovenska
udeležba in
– št. 977810 – NOR FM 09-14 – Norveški finančni
mehanizem
ter za sklop B na proračunskih postavkah MGRT:
– št. 977710 – NOR in EGP FM 09-14 – slovenska
udeležba in
– št. 977910 – EGP FM 09-14 – Finančni mehanizem EGP.
Dinamika sofinanciranja posameznega potrjenega
projekta bo določena s pogodbo o projektu med MGRT
in izbranim nosilcem projekta v odvisnosti od načrta
izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih
sredstev. Izplačila MGRT so odvisna od razpoložljivosti
proračunskih sredstev in programa MGRT za ta namen.
Kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na
proračunskih postavkah, lahko MGRT razveljavi javni
razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno
s pogodbo o projektu določi novo pogodbeno vrednost
ali dinamiko izplačil.
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3.2. Višina sofinanciranja
Z razpoložljivimi nepovratnimi sredstvi se lahko
sofinancira največ 95 % skupnih upravičenih stroškov
projekta. Vsak nosilec projekta mora zagotoviti najmanj
5 % skupnih upravičenih stroškov projekta kot lastne
udeležbe.
V primeru ko je nosilec projekta nevladna organizacija (opredeljena v 1.5 (m) členu Uredbe o izvajanju
EGP/Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014),
se lahko z razpoložljivimi nepovratnimi sredstvi sofinancira največ 90 % skupnih upravičenih stroškov projekta,
medtem ko mora nosilec projekta zagotoviti najmanj
10 % skupnih upravičenih stroškov projekta kot lastne
udeležbe. V primeru projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 lahko nevladna organizacija v vlogi nosilca projekta lastni prispevek zagotovi
v denarju ali pa delno v denarju (najmanj 50 %) in delno
v naravi v obliki prostovoljskega dela (do 50 % lastnega
sofinanciranja). Za vrednotenje prostovoljskega dela se
uporabljajo določbe Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11).
Višina sofinanciranja iz nepovratnih sredstev po
tem javnem razpisu se zniža pri projektih, ki ustvarjajo
prihodke. Pravila glede prihodkov projekta se ne uporabljajo v primeru uporabe pravil o državnih pomočeh.
Projektom, v katerih bodo elementi državnih pomoči, se
dodelijo sredstva v skladu z veljavnimi pravili o državnih
pomočeh. Uporaba pravil o državnih pomočeh se bo
obravnavala od primera do primera.
4. Upravičenost prijaviteljev in partnerjev
4.1. Upravičenost prijaviteljev
Splošen pogoj: za upravičenega prijavitelja projekta
se šteje vsaka pravna oseba javnega prava ali pravna
oseba zasebnega prava, ustanovljena v Republiki Sloveniji, ali medvladna organizacija, ki deluje v Republiki
Sloveniji.
Za sodelovanje na razpisu mora prijavitelj izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali izbrisa brez likvidacije,
– ni bil na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje
14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)
(Uradni list RS, št. 63/13 UPB7),
– ni v težavah, ne prejema in tudi ni v postopku
pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij (Uredba 2004/C 244/02),
– ni za isti namen, ki vsebuje elemente državnih
pomoči, že sofinancirani iz javnih virov niti niso v postopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU
proračun),
– ni na seznamu subjektov, za katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 – Skl.
US, 43/11),
– dejanski lastnik gospodarskega subjekta v skladu
z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10,
77/11 in 108/12 – ZIS-E) ni vpleten v postopke pranja
denarja ali financiranja terorizma,
– ne deluje v nasprotju z Zakonom o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09,
26/11, 87/11, 57/12, 39/13 – Odl. US, 63/13 – ZS-K),
– ima poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije iz naslova javnih dajatev in prispevkov,
– za projekt, ki ga prijavlja, ni pridobil oziroma ni
v postopku pridobivanja sredstev iz drugih javnih virov
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(npr. državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, sredstev EU, sredstev finančnega mehanizma EGP
in Norveškega finančnega mehanizma),
– je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje predlaganega projekta, ne sme delovati kot posrednik,
– ima zadostne vire financiranja, da zagotovi obstoj
organizacije v obdobju trajanja projekta in da zagotovi
potrebna finančna sredstva za izvedbo projekta,
– ni bil pravnomočno kazensko obsojen za kazniva
dejanja določena v 25. členu Zakona o kazenski odgovornosti pravnih oseb (Uradni list RS, št. 59/99, 12/00
– popr., 50/04, 65/08, 57/12).
Za vsako področje razpisa veljajo tudi posebni pogoji
upravičenosti prijaviteljev, ki so navedeni v sklopu opisov
posameznih področij. Prijavitelj mora zadostiti tudi posebnim pogojem, sicer se smatra kot neupravičen.
Prijavitelj v primeru odobritve projekta za sofinanciranje postane nosilec projekta in podpisnik pogodbe
o projektu in nosi odgovornost v imenu celotnega partnerstva za vse postopke v zvezi z zadevnim projektom.
4.2. Upravičenost partnerjev
Za upravičenega partnerja se šteje vsaka pravna
oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava
s sedežem v Republiki Sloveniji ali državi donatorici ali
vsaka medvladna organizacija, ki dejavno sodeluje pri
izvajanju projekta in učinkovito prispeva k njegovemu
izvajanju. Z nosilcem projekta ima skupni gospodarski
in socialni cilj, ki se uresničuje z izvajanjem projekta.
Poseben poudarek tega razpisa je dan spodbujanju sodelovanja in partnerstva med institucijami iz
Republike Slovenije in institucijami iz držav donatoric.
Za upravičenega partnerja v okviru projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 se
tako šteje tudi vsaka pravna oseba javnega prava ali
pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Kraljevini
Norveški, za upravičenega partnerja v okviru projektov
Programa finančnega mehanizma EGP 2009–2014 pa
vsaka pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Kraljevini Norveški, Islandiji
ali Kneževini Lihtenštajn.
Kadar prijavitelj prijavlja projekt s partnerji, mora
vlogi priložiti Izjavo o partnerstvu, ki jo mora podpisati
prijavitelj in vsak partner.
Za finančno podporo iskanju partnerjev iz držav donatoric sta predvidena Bilateralni sklad v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Bilateralni
sklad v okviru Finančnega mehanizma EGP 2009–2014.
Sredstva bodo kot povračilo stroškov povrnjena nosilcem projektov, ki bodo izbrani na javnem razpisu
za sofinanciranje projektov. Dodatne informacije so na
voljo v Navodilih za prijavitelje in na spletnih straneh
programov.
5. Opisi področij razpisa
Sklop A – Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
Cilj Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
je prispevati k zmanjševanju socialno-ekonomskih razlik
v Evropskem gospodarskem prostoru in okrepiti odnose
med Kraljevino Norveško in državo prejemnico v skrbi
za skupno dobro prebivalcev obeh držav.
5.1. Pobude za javno zdravje
Namen področja razpisa je v skladu s programskim
področjem Pobude za javno zdravje prispevati k zmanjševanju neenakosti v zdravju, preprečevanju kroničnih
bolezni, povezanih z življenjskim slogom, izboljšanju duševnega zdravja in k dvigu zmogljivosti javnega sektorja
na področju javnega zdravja in vseh relevantnih partnerjev na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju.
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Področje razpisa je razdeljeno na tri pod-področja:
– Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami
uporabnikov,
– Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim
slogom in
– Izboljšanje storitev na področju duševnega
zdravja.
Ciljne skupine vseh treh pod-področij so:
– Socialno šibkejše in ranljive skupine:
a. Otroci in mladina iz socialno ogroženih okolij,
otroci in mladina, ki so opustili šolanje, otroci s posebnimi potrebami, težavami pri učenju, starši.
b. Romske ženske, nezaposleni, žrtve in storilci
nasilja, starejši, ruralno prebivalstvo.
– Strokovni delavci, ki so v stiku z ranljivimi skupinami in delajo na področju javnega zdravja, osnovnega
zdravstvenega varstva, izobraževanja, socialnega varstva in sorodnih področjih.
Projekti vseh treh pod-področij naj:
– slonijo na interdisciplinarnem in med-sektorskem
pristopu,
– naslavljajo prioritetne ciljne skupine posameznega pod področja,
– vključujejo lokalne partnerske strukture med nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi in lokalnimi skupnostmi,
– pomenijo nadgradnjo obstoječih programov in iskanje sistemskih rešitev s poudarkom na institucionalni
in finančni trajnosti projekta tudi po njegovem zaključku,
– krepijo bilateralno sodelovanje s Kraljevino Norveško.
5.1.1. Pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju
med skupinami uporabnikov
Cilj pod-področja je razvoj in testiranje inovativnih
modelov, programov, intervencij in storitev, ki dopolnjujejo obstoječe programe na področju zdravstva, šolstva
in socialnega varstva in ki prispevajo k zmanjševanju
neenakosti v zdravju, vključno s preprečevanjem nasilja
nad ženskami in nasilja v družini.
Prednostne ciljne skupine:
– socialno šibkejše in ranljive skupine: otroci in
mladostniki iz socialno ogroženih okolij (npr. osipniki,
Romi, otroci in mladostniki iz socialno ogroženih družin);
odrasli, ki se srečujejo s problemom družbene izključenosti in jih ne dosežejo sistemsko naravnane storitve
in programi (npr. starejši, Romkinje, brezposelni ipd.),
– strokovni delavci, ki so v stiku z ranljivimi skupinami in delajo na področju dejavnosti javnega zdravja,
osnovnega zdravstvenega varstva, izobraževanja, socialnega varstva in sorodnih področjih.
Prednostne vrste dejavnosti:
– razvoj in testiranje programov za identificirane
ciljne skupine, ki jih ne dosežejo sistemsko naravnane
storitve na področju zdravstva, šolstva in socialnega
varstva,
– razvoj in razširjanje modelov dobre prakse pomoči družinam v posebnih življenjskih situacijah,
– razvoj in testiranje programov za zagotavljanje
dostopnosti zdravstvenih storitev, vključno s preventivnimi programi za Rome s poudarkom na romskih ženskah
in otrocih,
– razvoj programov in izvajanje usposabljanj strokovnih delavcev na področju zmanjševanja neenakosti
in dela z ranljivimi skupinami ter z ljudmi v posebnih
življenjskih situacijah in
– razvoj in testiranje programov za prepoznavanje,
preprečevanje in obravnavo nasilja s posebnim poudarkom na nasilju nad ženskami in nasilju v družini.
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5.1.2. Pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom
Cilj pod-področja je razvoj in izvajanje inovativnih modelov, programov in intervencij za preprečevanje
kroničnih bolezni, povezanih z življenjskim slogom, ki
upoštevajo vidik prepoznavanja in vključevanja ranljivih
skupin ter preprečevanja neenakosti v zdravju.
Prednostne ciljne skupine: otroci in mladostniki,
mlade družine, starejši in ruralna populacija.
Prednostne vrste dejavnosti:
– razvoj modelov in algoritmov za preprečevanje in
zdravljenje debelosti v vseh starostnih skupinah,
– vzpostavitev mreže in nadgradnja programov promocije zdravja v ruralnem okolju po celi Sloveniji,
– razvoj modela, vzpostavitev mreže izvajalcev in
izvajanje pomoči otrokom in mladostnikom ter njihovim
staršem, ki se soočajo s problemi tvegane in škodljive
rabe alkohola,
– razvoj modela, vzpostavitev mreže izvajalcev in
izvajanje promocije zdravja v tretjem življenjskem obdobju,
– razvoj in testiranje programa za opuščanje kajenja in motiviranje za opuščanje kajenja pri ciljnih skupinah, ki jih ne dosežejo programi v okviru zdravstvenega
varstva,
– priprava celovite kampanje za promocijo varne
spolnosti in testiranja za okužbo s HIV/AIDS med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi,
– priprava celovitega standardiziranega programa
vzgoje za zdravo spolnost v zadnji triadi osnovne šole,
– priprava kataloga priporočenih programov krepitve zdravja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, vključno
s sistemom vrednotenja izbranih programov in
– razvoj programov za usposabljanje na področju
krepitve zdravja in preprečevanja bolezni, zgodnjega
odkrivanja bolezni in učinkovite obravnave kroničnih
bolezni.
5.1.3. Pod-področje Izboljšanje storitev na področju
duševnega zdravja
Cilj pod-področja je vzpostavitev novih modelov in
konceptov krepitve duševnega zdravja, vključno s psihosocialno pomočjo otrokom in mladostnikom, preprečevanjem in obravnavo med-vrstniškega nasilja ter razvojem in izvajanjem celovitih programov za preprečevanje
samomorov. Cilj je tudi dvig znanja in veščin različnih
profilov strokovnih delavcev na področju duševnega
zdravja.
Prednostne ciljne skupine:
– otroci in mladostniki, še posebej tisti z učnimi in
vzgojnimi težavami ter otroci v posebnih življenjskih situacijah in odrasli, ki potrebujejo psihosocialno pomoč in
– strokovni delavci, ki so v stiku z ranljivimi skupinami ter delajo na področju dejavnost javnega zdravja,
osnovnega zdravstvenega varstva, izobraževanja, socialnega varstva in sorodnih področjih ter v nevladnem
sektorju.
Prednostne vrste dejavnosti:
– razvoj in vzpostavitev novih modelov in konceptov
krepitve duševnega zdravja in preprečevanje samomorov,
– razvoj in izvajanje modela in smernic za preprečevanje in obravnavo med-vrstniškega in novih oblik
nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih v sodelovanju
z različnimi institucijami,
– razvoj mreže svetovalnic za odrasle v duševni
stiski,
– razvoj modela interdisciplinarne obravnave otrok
z duševnimi in vedenjskimi motnjami v okviru primar-
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nega zdravstvenega varstva, vključno z opredelitvijo
nabora storitev,
– razvoj interdisciplinarnega in medinstitucionalnega modela mreže svetovalnih centrov za otroke, mladostnike in starše za obravnavo kombiniranih učnih,
čustvenih in vedenjskih težav ter tudi čustvenih travm
(npr. po zlorabah),
– programi za usposabljanje strokovnega kadra na
področju duševnega zdravja, preprečevanja samomorov
in nasilja in
– vzpostavitev preventivnih programov in programov zgodnje intervencije preprečevanja vedenjskih motenj pri otrocih, vključno s treningi starševstva.
5.1.4. Posebni pogoji upravičenosti
Prijavitelj projekta v okviru področja Pobude za javno zdravje ne sme biti profitna pravna oseba zasebnega
prava. Za upravičenega prijavitelja projekta se tako šteje
vsaka pravna oseba javnega prava ali neprofitna pravna
oseba zasebnega prava, ustanovljena v Republiki Sloveniji, ali medvladna organizacija, ki deluje v Republiki
Sloveniji.
5.1.5. Merila kakovosti
Vsebinska kakovost projektov se bo ocenjevala po
naslednjih merilih:
A. Vsebinska skladnost (25 točk)
B. Kakovost zasnove delovnega načrta (25 točk)
C. Trajnost (10 točk)
D. Kakovost partnerstva in dvostransko sodelovanje (25 točk)
E. Stroškovna učinkovitost (15 točk)
Največje možno število doseženih točk je 100.
5.2. Enakost spolov
Cilj področja je v skladu s programskim področjem
»Enakost spolov ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja« povečati ozaveščenost, spodbuditi raziskovanja in okrepiti sodelovanje med Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo na področju enakosti spolov.
Namen mehanizma je prispevati k večji senzibilnosti in ozaveščenosti o neenakostih in neravnovesjih
v družbeni moči in vplivu med ženskami in moškimi
v Sloveniji ter k izboljšanju znanja in krepitvi sposobnosti
relevantnih deležnikov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotavljanje enakosti spolov s poudarkom
na treh pod-področjih:
– zastopanost in udeležba žensk in moških pri odločanju na gospodarskem področju,
– zastopanost in udeležba žensk in moških pri odločanju v politiki,
– usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
Projekti vseh treh pod-področij naj:
– razvijajo in uvajajo inovativne rešitve, pobude,
pristope in modele,
– imajo vzpostavljena partnerstva in strukture, ki
bodo omogočale nadaljevanje izvajanja dejavnosti tudi
po zaključku projekta,
– imajo vzpostavljena široka partnerstva med nevladnimi organizacijami, privatnimi in/ali javnimi organizacijami, organi nacionalnih in lokalnih oblasti ter partnerji iz Kraljevine Norveške.
Zaželeni so projekti, ki bodo kandidirali za nepovratna sredstva v višini 100.000 EUR ali več.
5.2.1. Pod-področje Odločanje na gospodarskem
področju
Cilj pod-področja je nasloviti naslednje izzive za
izboljšanje položaja žensk na vodilnih mestih v gospodarstvu:
– krepitev znanja in ozaveščenosti strokovne in širše javnosti o položaju in kariernih poteh žensk v gospo-
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darstvu in poslovnem svetu ter o ovirah, ki ženskam
preprečujejo dostop do najvišjih položajev odločanja,
– odprava stereotipov o ženskah in stereotipov
o moških na vodilnih položajih ter krepitev znanja in
ozaveščenosti o prednostih zagotavljanja raznolikosti
spolov in enakosti žensk in moških v poslovnih strukturah in kulturi,
– sprejem in izvedba konkretnih ukrepov ter krepitev sposobnosti za povečanje zastopanosti in izboljšanje
položaja žensk na vseh ravneh odločanja v gospodarstvu.
Prednostne ciljne skupine: ženske na vodilnih položajih v gospodarstvu, ženske z zanimanjem za vodilne
in druge položaje odločanja v gospodarstvu, vodstveni
in vodilni kader v podjetjih, dijakinje in študentke ter
širša javnost.
Prednostne vrste dejavnosti:
– raziskava potreb žensk za odločanje/motivacijo
za prevzem vodstvenih in vodilnih položajev v gospodarstvu ter izdelava predloga ukrepov na državni ravni,
ravni podjetij in stanovskih združenj;
– razvoj, uvedba in promocija modela dobre prakse
in programa kariernega motiviranja/razvoja kandidatk za
vodstvene in vodilne položaje v podjetju,
– razvoj, uvedba in promocija modela dobre prakse in programa usposabljanja zaposlenih s poudarkom
na vodstvenem in vodilnem kadru za odpravo spolnih
stereotipov in spremembo poslovnih struktur in kulture
v podjetjih, ki bodo omogočili enakost žensk in moških
pri kariernem razvoju (npr. pri zaposlovanju, napredovanju, dodatnemu usposabljanju) in
– priprava programov karierne orientacije za spodbujanje deklet in mladih žensk za zaposlovanje in kariero v za ženske netradicionalnih poklicih in dejavnostih.
5.2.2. Pod-področje Odločanje na političnem področju
Cilj pod-področja je nasloviti naslednje izzive za
povečanje udeležbe in dejavne vloge žensk v političnem
odločanju:
– krepitev znanja in ozaveščenosti strokovne in širše javnosti o položaju žensk v politiki na nacionalni in
lokalni ravni ter o ovirah, ki ženskam otežujejo udejstvovanje in dostop do najvišjih položajev v političnem
odločanju,
– odprava stereotipov o ženskah in stereotipov
o moških v politiki ter krepitev znanja in ozaveščenosti
o prednostih zagotavljanja raznolikosti spolov in enakosti žensk in moških v političnih strukturah, procesih
in kulturi,
– sprejem in izvedba konkretnih ukrepov za povečanje zastopanosti in udeležbe ter za krepitev vloge
žensk na vseh ravneh odločanja v politiki.
Prednostne ciljne skupine: ženske z zanimanjem
za politično udejstvovanje ter vodilne in druge položaje
odločanja v politiki, potencialne kandidatke za volitve na
lokalni, nacionalni in evropski ravni, politične stranke in
širša javnost.
Prednostne vrste dejavnosti:
– raziskava ovir in potreb žensk za odločanje za
vstop in delovanje v politiki ter izdelava predloga zakonodajnih sprememb oziroma ukrepov za zagotavljanje
uravnotežene zastopanosti na državni in lokalni ravni,
– razvoj, uvedba in promocija modela dobre prakse in programa identifikacije, motiviranja in/ali razvoja
kandidatk za mesta političnega odločanja na lokalni in
državni ravni (npr. mentorstvo, krepitev sposobnosti,
mreženje, vzorništvo ipd.),
– razvoj modela/orodja in sprejem ukrepov na ravni
političnih strank za motivacijo žensk za vstop in delova-
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nje v politiki ter spodbujanje ženskam prijazne politične
kulture in
– dejavnosti javnega ozaveščanja za odpravo spolnih stereotipov v politiki ter o prednostih zagotavljanja
raznolikosti spolov in enakosti žensk in moških v političnih strukturah, procesih in kulturi.
5.2.3. Pod-področje Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
Cilj pod-področja je nasloviti naslednje izzive za
zagotavljanje usklajenega poklicnega in družinskega
življenja:
– krepitev znanja in ozaveščenosti zaposlenih, delodajalcev in oblikovalk/cev politik o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja žensk in moških in
o pomembnosti in dodani vrednosti takšnega delovnega
okolja,
– odprava stereotipov o vlogah žensk in moških
v družini in spodbujanje enakovredne porazdelitve domačega dela in starševskih odgovornosti med ženske
in moške s poudarkom na spodbujanju dejavnega očetovstva in
– sprejem in izvedba konkretnih ukrepov za boljše
usklajevanje poklicnega in družinskega bodisi na ravni
organizacij ali storitev.
Prednostne ciljne skupine: delodajalci in njihove
kadrovske službe, socialni partnerji, zaposleni starši,
očetje in širša javnost.
Prednostne vrste dejavnosti:
– razvoj, uvedba in promocija modela dobre prakse
na ravni organizacij z razvitimi podpornimi ukrepi za
zagotavljanje delovnega okolja, ki omogoča učinkovito
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (model
mora spodbujati in podpirati enakost spolov),
– ozaveščanje delodajalcev o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja žensk in moških in o pomembnosti in dodani vrednosti takšnega delovnega
okolja ter krepitev sposobnosti za uvedbo ukrepov na
ravni organizacij,
– razvoj in vzpostavitev inovativnega modela dostopnih storitev, ki bodo zagotavljale lažje usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja (model mora spodbujati in podpirati enakost spolov),
– dejavnosti javnega ozaveščanja o enakovredni
porazdelitvi družinskega dela in starševskih odgovornosti med ženske in moške s poudarkom na spodbujanju
dejavnega očetovstva,
– analiza zakonskih ukrepov za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja z vidika kratkoročnih in
dolgoročnih posledic za ženske na trgu dela in predlog
ukrepov za izboljšanje prepoznanih problematičnih področij.
5.2.4. Posebni pogoji upravičenosti
Prijavitelji v okviru področja Enakost spolov so lahko pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo kot profitne organizacije, le v primeru če so v projekt vključeni
vsaj trije partnerji, ki bodo imeli koristi od rezultatov
projekta ter da bodo razpisana sredstva uporabljena
za neprofitne dejavnosti. Ne glede na navedeno se za
upravičenega prijavitelja projekta šteje vsaka pravna
oseba javnega prava ali neprofitna pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena v Republiki Sloveniji, ali
medvladna organizacija, ki deluje v Republiki Sloveniji.
5.2.5. Merila kakovosti
Vsebinska kakovost projektov se bo ocenjevala po
naslednjih merilih:
A. Vsebinska skladnost (25 točk)
B. Kakovost zasnove delovnega načrta (25 točk)
C. Trajnost (10 točk)
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D. Kakovost partnerstva in dvostransko sodelovanje (25 točk)
E. Stroškovna učinkovitost (15 točk)
Največje možno število doseženih točk je 100.
Sklop B – Program finančnega mehanizma EGP
2009–2014
Program finančnega mehanizma EGP 2009–2014
naslavlja dve programski področji, pomembni za razpis:
– Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve
s ciljem zaustavitve upadanja biotske raznovrstnosti,
– Ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščine s ciljem kulturna in naravna dediščina za prihodnje
generacije, varovana, ohranjena in dostopna javnosti.
Na podlagi programskih področij in ciljev bo razpis
sofinanciral projekte na sledečih treh področjih razpisa:
– biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve,
– naravna dediščina in
– kulturna dediščina.
5.3. Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve
5.3.1. Opis področja
Cilj področja Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve je povečana sposobnost učinkovitega upravljanja in spremljanja območij Natura 2000. Razpis je
v okviru tega področja osredotočen na upravljanje ekstenzivnih travnikov in/ali varovanih poplavnih gozdov
in/ali mokrišč, na spremljanje stanja vrst in/ali habitatnih
tipov v neugodnem stanju ohranjenosti in posledično na
krepitev podatkovnih baz ter na povečanje sprejemljivosti izvajanja programov upravljanja območij Natura
2000 s strani ključnih deležnikov. Poudarek je dan tudi
krepitvi dvo- ali večstranskega sodelovanja preko projektnega partnerstva, v katerega so vključene institucije
iz držav donatoric.
Projekt mora vključevati vsaj naslednje vrste dejavnosti:
– varstvene ukrepe na terenu (in-situ), ki naslavljajo vrste in/ali habitatne tipe travnikov in/ali gozdov in/ali
mokrišč v neugodnem stanju ohranjenosti z namenom
izboljšanja njihovega stanja ohranjenosti,
– spremljanje stanja (monitoring) vrst in/ali habitatnih tipov v neugodnem stanju ohranjenosti, ki ga
usmerjajo ohranitvene aktivnosti, ali vrst in/ali habitatnih
tipov, katerih stanje ohranjenosti je neznano (v zadnjem
primeru se spremljanje stanja lahko nanaša tudi na
območja, kjer se v okviru projekta ne bodo izvajali varstveni ukrepi) in
– dejavnosti informiranja, izobraževanja in ozaveščanja o pomenu upravljanja območij Natura 2000 in
ohranitvenih ukrepov, ki se izvajajo v okviru projekta,
ki so usmerjene v oziroma vključujejo lokalne interesne skupine (lokalne skupnosti, organizacije kmetov
ali lastnikov gozdov, ribiči, lovci, lokalne turistične in
nevladne organizacije, ki delujejo na področju ohranjanja narave).
5.3.2. Posebni pogoji upravičenosti
– Kot prijavitelji so v okviru področja Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve upravičeni upravljavci
območij Natura 2000 ali njihovega dela ali institucije,
ki imajo izkušnje s področja spremljanja stanja vrst ali
habitatnih tipov in ki ustrezajo splošnim pogojem upravičenosti, navedenih v poglavju 4.1. Kolikor je prijavitelj
institucija z izkušnjami s področja spremljanja stanja
vrst ali habitatnih tipov in hkrati ni upravljavec območja
Natura 2000 ali njegovega dela, mora biti eden od projektnih partnerjev upravljavec območja Natura 2000 ali
njegovega dela.
– Prijavitelj mora zagotoviti, da bodo v okviru projekta zbrani podatki digitalizirani.
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– Projekt mora vključevati vse tri vrste dejavnosti,
ki bodo izvedene v izbranem območju Natura 2000 in ki
so navedene v poglavju 5.3.1.
– Projektni rezultati s tega področja se uporabljajo
v javnem interesu in so vsi pod enakimi pogoji dostopni
javnosti, zato s projektnimi dejavnostmi in rezultati ni
dovoljeno ustvarjati prihodkov oziroma jih tržiti.
5.3.3. Merila kakovosti
Vsebinska kakovost projektov se bo ocenjevala po
naslednjih merilih:
A. Vsebinska skladnost (50 točk)
B. Kakovost zasnove delovnega načrta (10 točk)
C. Trajnost (5 točk)
D. Kakovost partnerstva in dvostransko sodelovanje (25 točk)
E. Stroškovna učinkovitost (10 točk)
Največje možno število doseženih točk je 100.
5.4. Naravna dediščina
5.4.1. Opis področja
Cilji področja Naravna dediščina so varovanje in
ohranjanje naravnih vrednot znotraj državnih zavarovanih območij za bodoče generacije in njihova dostopnost
javnosti. Ključen poudarek projektov v okviru tega področja je na ureditvi javne infrastrukture za obiskovalce
najpomembnejših naravnih vrednot v državnih zavarovanih območjih, ki bi na ustrezen način povezovala
načela ohranjanja narave s ciljem izboljšanja okolju
prijazne javne dostopnosti naravnih vrednot. Eden od
namenov področja je torej tudi zmanjšanje negativnih
vplivov obiskov na okolje in naravo s spodbujanjem
uporabe alternativnih transportnih sredstev. Program
cilja tudi na večjo ozaveščenost širše javnosti o potrebi
varovanja in zaščite naše naravne dediščine in javnosti
ponuditi izboljšan dostop do te dediščine, da lahko doživlja naravo.
Prednostne vrste dejavnosti:
– izgradnja ali obnova infrastrukture za spodbujanje okolju prijaznega dostopa obiskovalcev do naravne
vrednote,
– nakup zemljišč ali nepremičnin,
– dejavnosti ozaveščanja in izobraževanja obiskovalcev na terenu,
– priprava publikacij in spletnih predstavitev, ki se
nanašajo na te naravne vrednote, za spodbujanje boljšega dostopa do njih.
Med drugim (glej merila) bodo imeli prednost pri
ocenjevanju projekti:
– katerih obravnavano območje naravne vrednote
v okviru državnega zavarovanega območja je imelo večjo število obiskovalcev v zadnjih treh koledarskih letih
(skupno),
– ki stremijo k večji ravni zmanjšanja obiskov z individualnimi motornimi prevoznimi sredstvi.
5.4.2. Posebni pogoji upravičenosti
– Kot prijavitelji so v okviru področja Naravna dediščina upravičeni upravljavci državnih zavarovanih
območij, ki ustrezajo splošnim pogojem upravičenosti,
navedenih v poglavju 4.1.
– Območje naravne vrednote ali več naravnih vrednot v okviru državnega zavarovanega območja, ki
so predmet obravnave projekta, je moralo obiskati vsaj
5.000 obiskovalcev letno vsaj v enem izmed zadnjih
treh let.
– Rezultat projekta mora biti vsaj en novo urejen
objekt javne infrastrukture za obisk naravne vrednote.
– Projekt mora predvideti zmanjšanje števila obiskov območja, ki ga obravnava projekt, z individualnimi
motornimi prevoznimi sredstvi za vsaj 25 % v enem letu
po zaključku izvajanja del.
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5.4.3. Merila kakovosti
Vsebinska kakovost projektov se bo ocenjevala po
naslednjih merilih:
A. Vsebinska skladnost (52 točk)
B. Kakovost zasnove delovnega načrta (13 točk)
C. Trajnost (4 točk)
D. Kakovost partnerstva in dvostransko sodelovanje (21 točk)
E. Stroškovna učinkovitost (10 točk)
Največje možno število doseženih točk je 100.
5.5. Kulturna dediščina
5.5.1. Opis področja
Cilj področja Kulturna dediščina so ohranjeni, obnovljeni ali restavrirani kulturni spomeniki, dostopni javnosti, ki prispevajo k lokalnemu in regionalnemu razvoju, obogatitvi turistične ponudbe ter prepoznavnosti
lokalnega oziroma regionalnega okolja. Cilj je tudi večja
ozaveščenost in vedenje o pomenu ohranjanja kulturne
dediščine, o njenih razvojnih možnostih ter o posebnostih njenega vzdrževanja in obnavljanja kot tudi okrepljeno dvo- ali večstransko sodelovanje s partnerji iz
držav donatoric.
Prednostne vrste dejavnosti:
– dejavnosti celostnega ohranjanja kulturnega spomenika v skladu s 3. členom Zakona o varstvu kulturne
dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08,
8/11 in 123/08): ukrepi, s katerimi se zagotavljajo nadaljnji obstoj in obogatitev dediščine, njeno vzdrževanje,
obnova, prenova, uporaba in oživljanje,
– dejavnosti izobraževanja in ozaveščanja o pomenu kulturne dediščine,
– dejavnosti v smeri povečevanja fizične dostopnosti kulturne dediščine in informacijske dostopnosti
dediščinskih vsebin javnosti s posebno pozornostjo na
obiskovalcih s posebnimi potrebami (npr. gibalno ovirane osebe, slepi in slabovidni) in mladini,
– primerno načrtovanje nadaljnjega povečanja števila obiskovalcev, na primer z novo ali obogatitvijo obstoječe turistične ponudbe ter turistične promocije kulturne
dediščine.
5.5.2. Posebni pogoji upravičenosti
– Kot prijavitelji so v okviru področja Kulturna dediščina upravičeni le lastniki ali upravljavci kulturnih spomenikov, ki zadostijo splošnim pogojem upravičenosti,
navedenih v poglavju 4.1., pri čemer prijavitelj ne sme
biti profitna pravna oseba zasebnega prava.
– Rezultat projekta mora biti vsaj en obnovljen ali
restavriran kulturni spomenik.
– Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi v okviru projekta, mora biti razglašena za
kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena, pri
čemer se upoštevajo le razglasitve z začetkom veljavnosti do vključno dneva objave tega razpisa. Začasne
razglasitve, izdane na podlagi 21. člena ZVKD-1, se ne
upoštevajo.
– Vsaj 5 % nepovratnih sredstev sofinanciranja
projekta mora biti namenjenih »mehkim« dejavnostim
za povečanje dostopnosti do kulturne dediščine (npr.
oblikovanje privlačnih programov za ranljive skupine in
mlado populacijo).
Posebni dokumenti, ki jih mora prijavitelj priloži
vlogi:
– Izjava o lastništvu kulturnega spomenika (kolikor
je prijavitelj lastnik kulturnega spomenika).
– Kopija pogodbe ali sklepa o upravljanju kulturnega spomenika (kolikor je prijavitelj upravljavec kulturnega spomenika).
– Izjava o ogroženosti kulturnega spomenika, potrjena s strani strokovnega izvedenca, registriranega
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pri ustrezni zbornici ali s strani sodnega izvedenca ali
pristojne organizacije za varstvo nepremične kulturne
dediščine.
– Kopija programa ali načrta upravljanja kulturnega
spomenika.
– Fotografska dokumentacija, iz katere je razvidno
dejansko stanje kulturnega spomenika.
5.5.3. Merila kakovosti
Vsebinska kakovost projektov se bo ocenjevala po
naslednjih merilih:
A. Vsebinska skladnost (55 točk)
B. Kakovost zasnove delovnega načrta (15 točk)
C. Trajnost (5 točk)
D. Kakovost partnerstva in dvostransko sodelovanje (15 točk)
E. Stroškovna učinkovitost (10 točk)
Največje možno število doseženih točk je 100.
6. Trajanje projektov
Projekti morajo trajati najmanj 12 mesecev in se
morajo končati najpozneje 30. 4. 2016.
V primeru naložbe v nepremičnine (tudi obnovo)
in/ali zemljišče je treba zagotoviti, da se le-ta uporablja
v skladu s cilji projekta in za namen projekta še najmanj pet let po tem, ko MGRT potrdi zaključno poročilo
o projektu.
7. Upravičenost stroškov
Stroški so upravičeni, če so dejansko nastali pri
nosilcu projekta ali pri projektnih partnerjih. Šteje se, da
je strošek nastal, ko je bil račun zanj izdan in plačan,
storitev pa izvedena (kadar gre za storitve ali dela) oziroma blago dobavljeno.
Da bi bili upravičeni, morajo stroški zadostiti naslednjim splošnim načelom:
– nastanejo med začetnim in končnim datumom
trajanja projekta, ki sta določena v pogodbi o projektu;
izjemoma so upravičeni tudi stroški, za katere se izda
račun v zadnjem mesecu trajanja projekta, če so plačani v roku trideset dni po končnem datumu trajanja
projekta,
– se nanašajo na predmet projekta, naveden v pogodbi o projektu, in so predvideni v finančnem načrtu
projekta,
– so sorazmerni in nujno potrebni za izvedbo projekta,
– uporabljeni morajo biti izključno za doseganje ciljev in učinkov projekta skladno z načeli gospodarnosti,
smotrnosti in učinkovitosti,
– so opredeljivi in preverljivi predvsem tako, da so
vneseni v računovodsko evidenco nosilca projekta ter
določeni v skladu s splošnoveljavnimi računovodskimi
standardi Republike Slovenije in v skladu s splošno priznanimi računovodskimi načeli,
– so skladni z zahtevami veljavne davčne in socialne zakonodaje.
Kategorije upravičenih stroškov so:
– stroški osebja,
– stroški zunanjih izvajalcev,
– stroški opreme,
– stroški gradnje in nakupa nepremičnin in zemljišč
(veljajo samo za sklop B; stroški nakupa nepremičnin
in zemljišč lahko znašajo do 10 % skupnih upravičenih
stroškov projekta),
– administrativni stroški.
Kategorije upravičenih stroškov so opisane v Navodilih za prijavitelje.
7.1. Posebnosti za Sklop A – Program Norveškega
finančnega mehanizma 2009–2014
– Stroški gradnje in nakupa nepremičnin in zemljišč
niso upravičeni.
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– Če je nosilec projekta nevladna organizacija, lahko nematerialni prispevki v obliki prostovoljnega dela
(»in-kind«) predstavljajo do 50 % sredstev lastne udeležbe.
– Trženje projektnih dejavnosti, rezultatov projektov in opreme, sofinancirane iz nepovratnih sredstev
Sklopa A, ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno ustvarjanje prihodkov. Projektne dejavnosti, sofinancirane iz
nepovratnih sredstev sklopa A, so brezplačne za vse
ciljne skupine.
– Stroški nakupa nove opreme lahko predstavljajo
največ 30 % skupnih upravičenih stroškov projekta.
– Kot upravičen strošek se lahko šteje celotna kupnina nove opreme, če oprema pomeni sestavni in nujni
del za izvedbo projekta in je bistvena za dosego ciljev
projekta, pri čemer morajo nosilci projektov izpolniti posebne pogoje, navedene v Navodilih za prijavitelje.
7.2. Posebnosti za Sklop B – Program finančnega
mehanizma EGP 2009–2014
– Kot upravičen strošek se lahko šteje celotna kupnina nove opreme, če oprema pomeni sestavni in nujni
del za izvedbo projekta in je bistvena za dosego ciljev
projekta, pri čemer morajo nosilci projektov izpolnjevati
posebne pogoje, navedene v Navodilih za prijavitelje.
8. Sistem financiranja
Sistem financiranja sloni na metodi povračil in je
odvisen od tega, ali je nosilec projekta neposredni proračunski uporabnik državnega proračuna ali ne.
a. Nosilec projekta ni neposredni proračunski uporabnik državnega proračuna
Plačila, ki predstavljajo povračila dejanskih upravičenih stroškov, se izvedejo, ko so izpolnjeni vsi pogoji za
plačilo v skladu z določeno stopnjo nepovratnih sredstev
sofinanciranja projekta.
Plačila se izvedejo na podlagi potrditve vmesnih
poročil in končnega poročila projekta v obliki vmesnih
plačil in končnega plačila.
MGRT pri vsakem vmesnem plačilu zadrži 5 %
sredstev vmesnega plačila. Zadržani znesek sredstev
oziroma končni saldo dodeljenih nepovratnih sredstev
sofinanciranja projekta se nosilcu projekta izplača po
potrditvi končnega poročila.
b. Nosilec projekta je neposredni proračunski uporabnik državnega proračuna
Nosilec projekta celotna sredstva za izvedbo projekta načrtuje ločeno in jih skupaj z MGRT zagotavlja
v okviru svojega finančnega načrta v načrtu razvojnih
programov.
9. Rok in način prijave
Kot pravočasne bodo upoštevane vse vloge, ki
bodo prispele na naslov: Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do
28. 2. 2014, v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga!« »Javni razpis – Norveški FM
in FM EGP«, z navedbo področja (za sklop B) oziroma
pod-področja (za sklop A) razpisa, na katerega se prijavitelj prijavlja ter z navedbo naziva in naslova (sedež)
prijavitelja. Prijaviteljem je v prilogi razpisa v pomoč
obrazec za ustrezno označitev ovojnice, ki ga lahko izpolnjenega nalepijo na sprednjo stran ovojnice.
Vloga, poslana po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je poslana priporočeno v roku, določenem
v razpisu, do vključno zadnjega dne (poštni žig 28. 2.
2014). Osebno dostavljena vloga se šteje, da je prispela
pravočasno, če je oddana v sprejemni pisarni Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, do 28. 2. 2014 do 14. ure.
Vloge, ki bodo prispele na drug način (npr. po faksu
ali elektronski pošti), bodo zavržene.
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Vloge, ki bodo označene nepravilno, ne bodo upravičene do kandidiranja na razpisu in bodo zavržene.
Nepravočasno prispele vloge oziroma vloge, ki so
nepravočasno poslane po pošti, bodo s sklepom zavržene.
Vsi zneski morajo biti prikazani v evrih (EUR).
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili razpisa ter s pripadajočo razpisno dokumentacijo.
10. Popolna vloga
Popolna vloga vključuje naslednje dokumente:
– v celoti izpolnjena Prijavnica s finančnim načrtom
v slovenskem in angleškem jeziku za sklop A ali B,
– Izjava prijavitelja v slovenskem jeziku za sklop
A ali B,
– Izjava o partnerstvu vsakega partnerja v slovenskem ali angleškem jeziku (v primeru če v projektu sodeluje partner) za sklop A ali B,
– Priloge (v slovenskem ali angleškem jeziku) za
sklop A ali B:
– Kopija ustanovnega dokumenta prijavitelja (npr.
akt o ustanovitvi, statut, ustanovna listina, resolucija
o ustanovitvi).
– Kopije ustanovnih dokumentov vsakega partnerja (npr. akt o ustanovitvi, statut, ustanovna listina,
resolucija o ustanovitvi).
– Bilanca stanja za leti 2012 prijavitelja in partnerjev.
– Kopija investicijske dokumentacije (v primerih,
kot je od prijavitelja zahtevano v Navodilih za prijavitelje)
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavanje investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10).
Dodatne obvezne vsebine investicijske dokumentacije so (v primerih, da bo projekt ustvarjal prihodke):
a) V primeru, da je vrednost projekta enaka ali višja
od 1.000.000 EUR, mora biti sestavni del dokumenta
tudi analiza stroškov in koristi.
b) V primeru, da je vrednost projekta manjša od
1.000.000 EUR, je treba v investicijski dokumentaciji
izračunati samo finančno vrzel in najvišji znesek sofinanciranja.
– Kopija pravnomočnega gradbenega dovoljenja
(če je v skladu z nacionalno zakonodajo zahtevan za
namen izvedbe projektnih dejavnosti); gradbeno dovoljenje mora biti pravnomočno najkasneje 10 dni pred
zasedanjem komisije iz poglavja 11.3.
– Kopija dokazila o pravici izvajati dela na določeni
nepremičnini (dolgoročna najemna ali služnostna pogodba) (kolikor projekt predvideva tovrstne dejavnosti).
– Kopija prodajne predpogodbe, iz katere je razvidno, da je nepremičnina/zemljišče prosto vseh bremen,
in kopija potrdila neodvisnega usposobljenega cenilca
ali pooblaščenega organa, iz katerega je razvidno, da
nakupna cena ne presega tržne cene (v primeru nakupa
nepremičnin/zemljišč).
– Originalno pooblastilo, dano s strani odgovorne
osebe institucije (v primerih kadar katerega od dokumentov namesto odgovorne osebe podpiše z njene
strani pooblaščena oseba institucije).
– Morebitni ostali dokumenti, navedeni v poglavjih
Posebni pogoji upravičenosti v sklopu opisov posameznih področij oziroma pod-področij razpisa.
Vloga mora biti oddana v eni tiskani različici in v elektronski obliki (na CD, DVD ali USB ključku).
Tiskana različica vloge mora biti urejena v zgoraj
navedenem zaporedju in vpeta v mapo (ne s spiralo).
Priložiti ji je treba vse zgoraj navedene dokumente, pri
čemer morata biti tiskani različici Prijavnice v sloven-
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skem in angleškem jeziku ter Izjave prijavitelja podpisane in žigosane s strani odgovorne osebe prijavitelja
ali z njene strani pooblaščene osebe. Tiskana različica
vsake Izjave o partnerstvu mora biti podpisana in žigosana s strani odgovorne osebe zadevnega partnerja ali
z njegove strani pooblaščene osebe. Priloge so lahko
v tiskani različici oddane v obliki kopije, razen v primerih,
kadar je izrecno zahtevan dokument v originalu.
Elektronska različica vsebuje prijavnico v slovenskem in angleškem jeziku, oddano v Excel datoteki.
Vloge, ki bodo napisane v rokopisu, bodo zavržene.
11. Izbirni postopek
Odpiranje vlog bo dne 4. 3. 2014 izvedla komisija
v ožji sestavi za sklopa A in B, imenovana s sklepom
št. 544-13/2013/6. Odpiranje vlog ne bo javno.
Pregled in ocenjevanje vlog bo potekalo v dveh
fazah:
– pregled administrativne ustreznosti in upravičenosti,
– ocenjevanje kakovosti.
11.1. Preverjanje administrativne ustreznosti in
upravičenosti
Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog bo opravila komisija v ožji sestavi za sklopa
A in B, imenovana s sklepom št. 544-13/2013/6.
V primeru manjkajočih dokumentov bodo lahko prijavitelji pozvani k dopolnitvam, ki jih bodo morali dostaviti v roku petih dni od prejema poziva za dopolnitev
vloge. Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom
za dopolnitev, bo zavržena.
Kadar se ob preverjanju vloge pojavi dvom o namenu oziroma kadar so navedbe nejasne ali dvoumne,
se lahko prijavitelja pozove k dodatnim obrazložitvam.
Prijavitelj mora podati obrazložitve v roku petih dni od
prejema poziva, sicer bo vloga zavržena.
Po opravljenem pregledu administrativne ustreznosti in upravičenosti bodo vloge, ki so neustrezne, zavržene oziroma zavrnjene.
Vloga bo zavržena oziroma zavrnjena brez možnosti dopolnitve zlasti če:
– ovojnica z vlogo ni ustrezno označena, vključno
z navedbo področja (za sklop B) oziroma pod-področja
razpisa (za sklop A), na katerega se prijavlja,
– prijavnici v slovenskem in angleškem jeziku nista
izpolnjeni v celoti,
– prijavitelj ni upravičen v skladu s pogoji izbranega
področja oziroma pod-področja razpisa,
– projektni partner ni upravičen,
– projekt traja manj kot 12 mesecev ali se konča
kasneje kot 30. 4. 2016,
– zaprošeni znesek nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta je nižji od najnižjega dopustnega zneska
ali je višji od najvišjega dopustnega zneska nepovratnih
sredstev sofinanciranja, ki velja za izbrano področje
oziroma pod-področje razpisa,
– zaprošeni znesek nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta presega 95,00 % celotnih upravičenih
stroškov projekta oziroma v primeru, kadar je prijavitelj nevladna organizacija, 90,00 % celotnih upravičenih
stroškov projekta,
– prijavitelj ne zagotavlja lastno sofinanciranje v višini najmanj 5,00 % celotnih upravičenih stroškov projekta oziroma v primeru, kadar je prijavitelj nevladna organizacija, 10,00 % celotnih upravičenih stroškov projekta,
– učinki projekta ne bodo doseženi na območju
Republike Slovenije.
Velja za vloge iz sklopa A:
– stroški nakupa nove opreme predstavljajo več kot
30 % skupnih upravičenih stroškov projekta,
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– pri projektih, kjer je nosilec projekta nevladna organizacija, nematerialni prispevki v obliki prostovoljskega dela (»in-kind«) predstavljajo več kot 50 % sredstev
lastne udeležbe.
Velja za vloge s področja Biotska raznovrstnost in
ekosistemske storitve iz sklopa B:
– projekt ne vključuje vse tri zahtevane vrste dejavnosti.
Velja za vloge s področja Naravna dediščina iz
sklopa B:
– predmet projekta ni območje naravne vrednote, ki
leži v državnem zavarovanem območju,
– območje naravne vrednote, ki ga projekt obravnava, ni obiskalo vsaj 5.000 obiskovalcev letno v enem
izmed zadnjih treh let,
– rezultat projekta ni vsaj en novo urejen objekt javne infrastrukture za obisk naravne vrednote,
– projekt ne predvideva zmanjšanje števila obiskov
območja, ki ga obravnava projekt, z individualnimi motornimi prevoznimi sredstvi, oziroma predvideva zmanjšanje za manj kot 25 % v enem letu po zaključku izvajanja del.
Velja za vloge s področja Kulturna dediščina iz
sklopa B:
– enota kulturne dediščine, na kateri bo izveden
poseg, ni razglašena za kulturni spomenik najkasneje
z dnem objave javnega razpisa,
– rezultat projekta ni vsaj en obnovljen ali restavriran kulturni spomenik,
– manj kot 5 % nepovratnih sredstev sofinanciranja
projekta je namenjenih »mehkim« dejavnostim za povečanje dostopnosti do kulturne dediščine.
11.2. Ocenjevanje kakovosti
Vsako vlogo, ki izpolnjuje administrativna merila in
merila upravičenosti, ocenita dva zunanja neodvisna
strokovnjaka z izbranega področja razpisa, ki ju imenuje
MGRT in ki sta nepristranska in neodvisna od MGRT in
komisije. Ocenjevalca ločeno točkujeta projekt po merilih kakovosti izbranega področja razpisa. Vloge se razvrsti glede na povprečje skupnih točk, ki jih posamezni
vlogi dodelita strokovnjaka.
Kadar je razlika med skupnimi točkami večja od
30 točk, projekt oceni še tretji zunanji neodvisni strokovnjak. V takšnih primerih se za razvrščanje vlog uporabi
povprečje dveh najbližjih vrednosti skupnih točk.
11.3. Odobritev projektov
Seznam razvrščenih vlog je posredovan komisiji
v širši sestavi za sklopa A in B, imenovani s sklepom
št. 544-13/2013/6. Komisija pregleda seznam razvrščenih projektov in lahko v utemeljenih primerih razvrstitev
projektov spremeni. Natančna utemeljitev spremembe je
podana v zapisniku sestanka izbirne komisije. Komisija
svoj predlog seznama prejemnikov nepovratnih sredstev
posreduje MGRT.
Na podlagi predloga izbirne komisije MGRT odloči,
kateri projekti bodo podprti. Če MGRT spremeni odločitev izbirne komisije, obvesti prizadete prijavitelje in
jim predloži utemeljitev.
Do sofinanciranja nepovratnih sredstev so upravičeni projekti, ki pri ocenjevanju kakovosti prejmejo
najmanj 60 % točk. V primeru da je projektov, ki izpolnjujejo ta pogoj več, bodo za sofinanciranje izbrani
projekti z največ doseženimi točkami do meje razpoložljivih nepovratnih sredstev za sofinanciranje po posameznih področjih oziroma pod-področjih razpisa, kot
je navedeno v poglavju 3.1. V primeru, da imata dva
ali več projektov enako število točk, bo imel prednost
projekt z večjim številom točk v sklopu meril A (vsebinska skladnost). V primeru, da imata oziroma imajo
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projekti tudi po tem sklopu meril enako število točk, bo
o končnem izboru odločil MGRT na podlagi predloga
izbirne komisije.
12. Obveščanje o izboru in pritožbeni postopek
Prijavitelji administrativno ustreznih in upravičenih
prijav bodo o odločitvi o izboru projektov obveščeni po
pošti predvidoma junija 2014. Prijavitelji izbranih projektov bodo s strani MGRT prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. Prijavitelji, katerih projekti ne bodo izbrani
za sofinanciranje, bodo prejeli sklep o zavrnitvi.
Zoper sklep o odločitvi glede vloge za dodelitev
sofinanciranja ni pritožbe, dopusten je upravni spor.
Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku trideset dni
od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno vloženo
na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Tožba se vloži
v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je
treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku,
prepisu ali kopiji.
Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vloge. Vložena tožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa
pogodb z izbranimi prijavitelji.
13. Pogodba o projektu
V primeru pozitivnega sklepa o izboru bodo prijavitelji z MGRT podpisali pogodbo o projektu (vzorec
pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). V pogodbi bo določen način financiranja, znesek in odstotek
nepovratnih sredstev (vsak zahtevek za izplačilo bo izplačan največ do predvidenega odstotka sofinanciranja
skupnih upravičenih stroškov oziroma največ do višine
pogodbenega zneska) ter ostali pogoji. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
Izbrani prijavitelji – prejemniki sredstev – bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z MGRT.
Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
V primeru da nosilec projekta odstopi od svoje
zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev, mora pisno
obvestiti MGRT, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Kolikor nosilec projekta ne podpiše pogodbe oziroma umakne vlogo ali pa odstopi od podpisane pogodbe
in o tem v roku osmih dni pisno obvesti MGRT, se ta
sredstva, kolikor dopuščajo proračunske možnosti, lahko dodelijo prijavitelju, ki je uvrščen na seznamu ocenjenih vlog po posameznih področjih oziroma pod-področjih in izpolnjuje pogoja za minimalno potrebno število
točk vendar njegovi vlogi ni bilo ugodeno. Sredstva se
dodeljujejo po vrstnem redu glede na potrjeni seznam
razvrščenih projektov. Nosilec novega projekta mora
podati pisno izjavo, da je sposoben izvesti projekt v morebitnem skrajšanem roku. Predlog o prerazporeditvi
sredstev pripravi Izbirna komisija.
S pogodbo MGRT in nosilec projekta podrobneje
opredelita način in obliko poročanja nosilca projekta
o poteku izvajanja projekta, za katerega so bila dodeljena nepovratna sredstva in postopek nadzora nad
porabo sredstev.
V primeru, da MGRT ugotovi, da sredstva niso bila
uporabljena za namen, za katerega so bila dodeljena
ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih
podatkov, ima pravico takoj zahtevati od nosilca projekta
vračilo sredstev v enkratnem znesku. Nosilec projekta
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila.
14. Jezik
Razpis je objavljen v slovenskem in angleškem
jeziku.
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Prijavnica mora biti oddana v slovenskem in angleškem jeziku, vsi ostali dokumenti pa ali v slovenščini ali
v angleščini, v skladu s poglavjem 10.
15. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od objave razpisa na
razpolago na spletnih straneh: http://eeagrants.si/ in
http://norwaygrants.si/.
Razpisna dokumentacija za sklop A – Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
Vsebina razpisne dokumentacije za sklop A poleg
besedila razpisa vsebuje:
– Prijavnica– Sklop A (prijavnica v slovenskem jeziku)
– Application form – Set A (prijavnica v angleškem
jeziku)
– Vzorec izjave prijavitelja – Sklop A
– Vzorec izjave o partnerstvu– Sklop A (izjava
o partnerstvu v slovenskem jeziku)
– Vzorec Partnership Statement – Set A (izjava
o partnerstvu v angleškem jeziku)
– Vzorca pogodb o projektu – Sklop A
– Vzorec pravilne označitve ovojnice – Sklop A
– Vzorec zahtevka za povračilo iz bilateralnega
sklada – Sklop A
– Navodila za prijavitelje – Sklop A
Razpisna dokumentacija za sklop B – Program Finančnega mehanizma EGP 2009–2014
Vsebina razpisne dokumentacije za sklop B poleg
besedila razpisa vsebuje:
– Prijavnica– Sklop B (prijavnica v slovenskem jeziku)
– Application form – Set B (prijavnica v angleškem
jeziku)
– Vzorec izjave prijavitelja – Sklop B
– Vzorec izjave o partnerstvu– Sklop B (izjava
o partnerstvu v slovenskem jeziku)
– Vzorec Partnership Statement – Set B (izjava
o partnerstvu v angleškem jeziku)
– Vzorca pogodb o projektu – Sklop B
– Vzorec pravilne označitve ovojnice – Sklop B
– Vzorec zahtevka za povračilo iz bilateralnega
sklada – Sklop B
– Navodila za prijavitelje – Sklop B
Za področje Kulturna dediščina tudi:
– Vzorec izjave o lastništvu kulturnega spomenika
– Vzorec izjave o ogroženosti kulturnega spomenika
16. Spremembe razpisa
V primeru sprememb javnega razpisa in razpisne dokumentacije pred zaključkom javnega razpisa,
bodo popravki objavljeni na spletnih straneh: http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/.
Spremembe tega javnega razpisa bodo objavljene
tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji so dolžni upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa in razpisne dokumentacije, ki bodo
objavljene na zgoraj naveden način.
17. Dodatne informacije
Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na
voljo pri kontaktnih osebah v Sektorju za mednarodne
zadeve in nacionalne organe, MGRT:
– Nataša Anderlič, e-naslov: natasa.anderlic@gov.si (sklop A)
– Silvija Jakopovič, e-naslov: silvija.jakopovic@gov.si (sklop B).
Najbolj pogosta vprašanja, prejeta do 26. 2. 2014,
bodo skupaj z odgovori objavljena do zadnjega delovnega dne pred zaprtjem razpisa na spletnih straneh
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http://eeagrants.si/ in http://norwaygrants.si/. Imena pošiljateljev vprašanj ne bodo objavljena.
Vsi podatki iz odprtih vlog so informacije javnega
značaja, razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot
poslovno skrivnost. Vlagatelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezni
podatek ali del vloge, ne more pa se nanašati na celotno
vlogo in na podatke, ki so potrebni za oceno vloge po
merilih javnega razpisa.
Rezultati tega razpisa so javnega značaja in bodo
objavljeni.
Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo
Št. 1811-13 - 0462

Ob-4598/13

Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS,
št. 101/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem
sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter Resolucije
o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08)
in pooblastila št. 51145-3/2012/2 z dne 14. oktober
2013, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega
sodelovanja na Zahodnem Balkanu
v letih 2014, 2015 in 2016
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo).
2. Opredelitev vsebinskega področja javnega razpisa: Mednarodno razvojno sodelovanje – opredelitev:
Mednarodno razvojno sodelovanje zajema širok
spekter sodelovanja z državami v razvoju. Poleg uradne
razvojne pomoči, ki je namenjena spodbujanju gospodarskega razvoja in blaginje držav v razvoju, zajema še
druge uradne tokove, kot so izvozni krediti in subvencije,
ter zasebne tokove, kot so tuje neposredne investicije,
nakazila migrantov in drugo. Države donatorice skladno
z razvojnimi cilji tisočletja (Millenium Development Goals
– MDG) in drugimi mednarodnimi zavezami prispevajo
delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in
bolj uravnotežen svetovni razvoj.
V skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem
sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015 (v nadaljevanju Resolucija) so vsebinske prioritete mednarodnega razvojnega sodelovanja krepitev dobrega upravljanja in pravne države s poudarkom na približevanju
evroatlantskim integracijam, varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda in krepitev vloge
žensk ter skrb za dobrobit otrok.
V skladu z Resolucijo je Zahodni Balkan prvo prioritetno geografsko območje delovanja Republike Slovenije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.
3. Predmet javnega razpisa in ciljne aktivnosti
Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov
mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem
Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016, ki jih izvajajo nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju NVO), ustanove na področju razvojnega
sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Republike
Slovenije (v nadaljevanju ustanova) in izvajalci nego-
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spodarskih javnih služb v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju NJS).
Projekti, s katerimi se bodo prijavitelji prijavili na
razpis, morajo biti trajnostno naravnani ter vključevati
pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic in
enakosti spolov. Izhajati morajo iz razvojnih potreb skupnosti oziroma držav prejemnic pomoči in na primeren
in učinkovit način vključiti lokalne partnerje ter druge
relevantne lokalne dejavnike, kot npr. organe lokalne
uprave. V projekt mora prijavitelj vključiti najmanj eno
lokalno partnersko organizacijo. Projekti se morajo pretežno izvajati v ciljnih državah, kot so opredeljene v poglavju 4 tega razpisa.
V okviru predmeta javnega razpisa se razpisujejo
tri vsebinska področja (v nadaljevanju opredeljeno pod
točkami A, B in C):
(A) Varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem
upravljanju voda:
Ciljne aktivnosti:
– trajnostno upravljanje z vodami;
– trajnostno upravljanje z odpadki;
– trajnostna raba naravnih virov;
– izobraževanje in ozaveščanje o pomenu varovanja okolja in trajnostne rabe naravnih virov, s poudarkom
na pravici do čiste vode.
(B) Skrb za dobrobit otrok:
Ciljne aktivnosti:
– izobraževanje in ozaveščanje o zdravstvenih tveganjih, medetničnih odnosih in/ali drugih področjih;
– ozaveščanje s poudarkom na pripadnikih ranljivih
ali marginaliziranih skupin;
– preprečevanje in soočanje s psihosocialnimi motnjami;
– priprava za aktivno državljansko vlogo;
– spodbujanje prostovoljstva.
(C) Krepitev vloge žensk:
Ciljne aktivnosti:
– podpora, izobraževanje in poklicno usposabljanje
žensk za doseganje ekonomske neodvisnosti;
– krepitev in promoviranje enakopravnega dostopa
žensk in moških do izobraževanja;
– aktivnosti usmerjene k doseganju enakosti spolov ter uveljavljanju in varovanju pravic žensk ter s tem
k ekonomskemu in političnemu opolnomočenju žensk;
– ozaveščanje o enakosti spolov in prednostih udeležbe žensk s poudarkom na pripadnikih ranljivih ali
marginaliziranih skupin.
Poleg opredeljenih ciljnih aktivnosti v okviru vsebinskih področij, lahko prijavitelji v projektni predlog vključijo tudi druge aktivnosti, ki so v skladu z opredeljenimi
vsebinskimi področji. Prijavitelji lahko v projektni predlog
vključijo eno ali več vsebinskih področij.
4. Število razpisanih projektov in okvirna višina finančnih sredstev
Ministrstvo bo za financiranje do šest projektov
mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in 2016 namenilo
do 480.000 EUR, in sicer za posamezni projekt do
80.000 EUR (do 24.000 EUR v 2014, do 31.000 EUR
v 2015 in do 25.000 EUR v 2016). V okviru razpisanih
sredstev bo financiran vsaj en projekt v Črni gori in vsaj
en projekt v Makedoniji, za preostale do štiri razpisane
projekte lahko upravičeni prijavitelji prijavijo projekte
v eni ali več ciljnih državah hkrati (regionalni projekti).
Ciljne države so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna
gora, Kosovo, Makedonija in Srbija.
Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca financira v manjšem znesku od predvidenih 80.000 EUR,
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kolikor izvajalec sam zaprosi za nižji znesek, kolikor ima
izvajalec že dokazane druge vire financiranja ipd.
Upravičeni prijavitelji lahko na javni razpis prijavijo
projekte, ki bodo potekali v letih 2014, 2015 in 2016 ter
bodo zaključeni najkasneje do 30. septembra 2016.
V skladu z določili iz 7. poglavja tega razpisa lahko
komisija za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju komisija) predlaga ministru za zunanje zadeve
ali z njegove strani pooblaščeni osebi financiranje manjšega števila projektov, kot je razpisano v tem javnem
razpisu, kolikor zadostno število prijavljenih projektov
ne doseže minimalnega števila točk. Višina sredstev za
financiranje posameznega projekta ostane enaka kot
navedeno v tem poglavju.
V posamezni ciljni državi bosta financirana največ
dva projekta. Kolikor ni prijavljenih projektov za Makedonijo in Črno goro oziroma prijavljeni projekti ne dosegajo
minimalnega števila točk, lahko komisija predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščeni
osebi, da se financirajo projekti v drugih ciljnih državah,
ki so dosegli zadostno število točk.
Posamezni prijavitelj lahko prijavi več kot en projekt. Za vsak projekt se pripravi ločena vloga v skladu
z navodilom iz razpisne dokumentacije. Vsaka vloga se
pošlje ločeno v svoji ovojnici.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis
kadarkoli prekliče.
5. Pogoji za prijavitelje na javni razpis
Prijavitelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo
izkazati izkušnje pri vodenju projektov ter imeti ustrezne
izkušnje in reference pri izvedbi projektov, (so)financiranih na podlagi javnih razpisov v Republiki Sloveniji,
javnih razpisov Evropske komisije ali razpisov drugih
donatorjev. Navedeno prijavitelj izkazuje z vsaj dvema
projektoma (so)financiranima iz slovenskih ali drugih
javnih sredstev v zadnjih petih letih. Izkušnje pri izvajanju projektov lahko izkaže tudi samo vodja projekta,
s katerim se prijavitelj prijavlja na javni razpis, pri čemer
mora vodja projekta izkazati vodenje vsaj treh mednarodnih projektov v zadnjih petih letih.
Upravičeni prijavitelji na javni razpis so:
Nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji:
Za NVO se šteje organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo
fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po
načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna,
zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank
in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen
ali dobrodelen.
Na javnem razpisu so upravičene prijaviteljice NVO,
ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 64/11 – UPB2), Zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.) ali Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) (samo zasebni zavodi),
humanitarne organizacije, ki imajo sedež na ozemlju
Republike Slovenije in so vpisane v razvid v skladu
z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS,
št. 28/03) ali verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki
jim je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo
o pravni osebnosti.
Ustanove ki jih je (so)ustanovila Vlada Republike
Slovenije za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči:
Upravičeni prijavitelji so ustanove na področju razvojnega sodelovanja (so)ustanovila vlada Republike
Slovenije v skladu z Zakonom o ustanovah (Uradni list

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.). Namen ustanove
mora biti splošno koristen ali dobrodelen in praviloma
trajen.
Izvajalci negospodarskih javnih služb:
NJS ureja Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
s spremembami in dopolnitvami). Za dejavnost javne
službe na področju negospodarskega sektorja se štejejo dejavnosti, ki se opravljajo z zakonom ali odlokom
lokalne skupnosti na področjih vzgoje in izobraževanja,
znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva,
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih
dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu država ali lokalna skupnost.
Cilj opravljanja NJS je zagotavljanje primernega, kakovostnega in vsem uporabnikom pod enakimi pogoji
dostopnega blaga in storitev. Dejavnost se ne glede na
statusno pravno obliko izvajalca opravlja kot nepridobitna dejavnost.
Možne organizacijske oblike izvajalcev NJS so: javni zavodi, gospodarske družbe, ki so v večinski lasti države, če gre za oblike statusnega partnerstva v skladu
z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in jim je
podeljena koncesija ter pravne osebe zasebnega prava,
samostojni podjetniki ali druge fizične osebe, ki jim je
podeljena koncesija.
6. Obvezne sestavine in oblika vloge
Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev dokazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil
v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev.
V primeru, da pojasnila oziroma obrazložitve niso posredovana v roku in na način, določen v pozivu, komisija
vloge takih prijaviteljev zavrže v skladu s pravili tega
razpisa, ki veljajo za zavrženje.
Da se vloga šteje za formalno popolno mora vsebovati naslednje obrazce in dokazila:
1. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – vsebinska zasnova projekta, ki je del razpisne dokumentacije.
Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku.
Izjema od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste
lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom1) zakoniti zastopnik ali
druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 1)
2. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – finančna
konstrukcija projekta, ki je del razpisne dokumentacije.
Vse opisne navedbe (npr. naštevanje stroškov) prijavitelj v celoti navede v slovenskem jeziku. Izjema od tega
so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen.
Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga poobla1
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP (Uradni list 57/00, 25/04, 98/04,
61/06) v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot
niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali
logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4.
točka omenjenega člena določa, da je varen elektronski
podpis elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega
mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen
s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom ter da je povezan
s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka
kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi.
15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen s
kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki
enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako
veljavnost in dokazno vrednost.
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ščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom
prijavitelja. (Obrazec št. 2)
3. Izpolnjeno izjavo – potrdilo referenc: Izkušnje
pri pripravi in izvedbi mednarodnih in nacionalnih projektov z navedbo in opisom vsebinskega področja, na katerega se je navedeni projekt nanašal. Obvezen je kratek
opis projekta, ki se ga navaja kot referenco. Obrazec
mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema
od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih
imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim
elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 4)
4. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri
prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga
pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim
žigom prijavitelja. (Obrazec št. 5)
5. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali
druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 6)
6. Izpis iz sodnega registra ali druge javne evidence ter druge dokumente (npr. akt o ustanovitvi, statut,
ipd.), iz katerih je razvidno, da prijavitelja izpolnjuje pogoje
iz 5. poglavja javnega razpisa. Izpis ne sme biti starejši
od treh mesecev od datuma oddaje vloge na javni razpis.
7. Izjava o sodelovanju prijavitelja s tujimi partnerskimi organizacijami v državi prejemnici, ki bodo
vključene v izvajanje projekta (npr. nevladne organizacije, gospodarske družbe, javne ustanove, občine ali
reprezentativna združenja občin itd.). Izjavo podpišeta
(lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom)
zakonita zastopnika ali pooblaščeni osebi prijavitelja ter
partnerske organizacije in ga žigosata z uradnim žigom
prijavitelja ter partnerske organizacije.
Izjava mora vsebovati:
V izjavi mora biti navedeno: (a) polni naziv in
uradni naslov obeh organizacij, (b) polno ime in naziv
zakonitih zastopnikov organizaciji, (c) namen za katerega se izjava podpisuje (naslov in osnovne informacije
o projektu) (d) opis projektnih aktivnosti, ki jih bo tuja
partnerska organizacija izvajala v okviru projekta, podatke o nosilcih teh aktivnosti in njihovo morebitno finančno
udeležbo. Izjava ne sme biti starejša od treh mesecev
od datuma prijave na javni razpis.
Izjava je lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da
izvajalec priloži delovni prevod izjave razen za jezike, ki
so navedeni v 8. točki tega poglavja.
Način in oblikovne značilnosti predložitve vlog:
8. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Izjeme so opredeljene pri zgornjih točkah
1-3. Izjava pod točko 7 tega poglavja in priloge k vlogi so
lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da se za omenjeno
izjavo in za priloge, ki niso v angleškem, bosanskem,
črnogorskem, hrvaškem ali srbskem2 jeziku, potrebno
na ustreznem obrazcu (obrazec Delovni prevod) priložiti
delovni prevod dokumenta.
9. Vloga se odda v enem originalnem izvodu, ki
je podpisana lastnoročno ali s certificiranim elektronskim
podpisom s strani zakonitega zastopnika prijavitelja ali
od njega pooblaščene osebe ter žigosana z uradnim
žigom prijavitelja.
2
Velja zgolj za besedila, ki so napisana v latinici. Za
besedila, ki so v cirilici, je potrebno priložiti delovni prevod
v skladu z navodili.
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Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali na drug
način.
Dodatno k originalni vlogi prijavitelj obvezno priloži skenirano celotno originalno vlogo v pdf-formatu
z vsemi prilogami v elektronski obliki na ustreznem
elektronskem nosilcu. Kot ustrezen elektronski nosilec
se šteje CD, DVD ali USB ključ. Elektronskega nosilca
se prijavitelju po končanem postopku javnega razpisa
ne vrača.
Pooblastilo zakonitega zastopnika prijavitelja za
podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih dokumentov:
V primeru, da obrazce, izjave in druge priložene
dokumente podpiše s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, se vlogi obvezno priloži kopija pooblastila, ki ne sme biti starejše od treh mesecev glede
na datume podpisov navedenih na obrazcih, izjavah
in ostali priloženi dokumentaciji, ki zahtevajo podpis
zakonitega zastopnika prijavitelja ali z njegove strani
pooblaščene osebe.
V pooblastilu mora biti navedeno: (a) polno ime in
naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki pooblastilo
daje, (b) polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija
v organizaciji, (c) namen pooblastitve (d) ter, kolikor ima
pooblastilo omejeno časovno veljavnost, obdobje za
katero se pooblastilo daje.
7. Merila za ocenjevanje
Prag za uvrstitev projektov med kandidate za financiranje po tem javnem razpisu, je doseganje vsaj 70 odstotkov točk. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo na podlagi meril za ocenjevanje opredeljenih v javnem razpisu
dobili največ točk. Najvišje možno število točk je 310.
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa lahko predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove
strani pooblaščeni osebi, financiranje manjšega števila projektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu,
kolikor zadostno število prijavljenih projektov ne doseže minimalnega števila točk. Zvišanje višine financiranja sredstev za posamezni projekt, tj. 80.000 EUR
(do 24.000 EUR v 2014, do 31.000 EUR v 2015 in do
25.000 EUR v 2016.), ni mogoče.
Ocenjevanja posamezne vloge v sklopih bo izvedeno po naslednjih merilih:
– kvaliteta vsebinske zasnove projekta: do 110 točk,
– kvaliteta finančnega načrtovanja projekta: do
110 točk,
– trajnost rezultatov projekta: do 40 točk,
– druga merila opredeljena v obrazcu Merila za
ocenjevanje: do 50 točk.
8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog
Rok za oddajo vlog je 7. februar 2014. Vloge morajo
biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije, Sektor za izvajanje mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se lahko vloži
osebno ali po pošti. Osebno se vloge lahko oddajo
v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt
Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od
ponedeljka do petka, med 8. in 15. uro. Vloga poslana
po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan roka (poštni žig 7. februar 2014).
Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora
izkazovati popoln naslov prijavitelja in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – Vloga!« – »Javni razpis
za izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja na Zahodnem Balkanu v letih 2014, 2015 in
2016« št. 5107-26/2013/2, kot je razvidno iz obrazca
št. 3.
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9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 12. februarja 2014 ob
10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva
25a, 1000 Ljubljana.
Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščena oseba. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost
in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti.
V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, lahko
komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja, prijavitelje
pisno pozove k dopolnitvi vloge3. Rok dopolnitve predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od 15 dni.
Zavržejo se vloge:
– prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih
v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji);
– ki niso vložene v roku in na način, kot je določeno
v 4. in 8. poglavju javnega razpisa;
– ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženih obrazcev: razpisni obrazec – vsebinska zasnova projekta
(obrazec št. 1) in razpisni obrazec – finančna konstrukcija projekta (obrazec št. 2), kot je določeno v 1. in 2. točki
6. poglavja javnega razpisa;
– ki jim že ob prijavi na razpis manjkajo več kot dve
obvezni sestavini popolne vloge, ki so določene v 3, 4.,
5., 6. in 7. točki 6. poglavja javnega razpisa;
– ki niso v napisane v slovenskem jeziku, kot je
določeno v 6. poglavju javnega razpisa;
– ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 6. poglavja javnega razpisa;
– ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku
za dopolnitev vloge.
Zavrnejo se vloge:
– za katere je komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen z vsebinskimi področji iz 3. poglavja
javnega razpisa. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja;
– za katere je komisija ugotovila, da se predlog
projekta ne izvaja v ciljnih državah iz 4. poglavja ali
da predlog projekta predvideva večinsko izvajanje v Republiki Sloveniji. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja;
– ki jih komisija ni ocenila z zadostnim številom
točk.
O zavrženih, izbranih in zavrnjenih vlogah odloči
s sklepom minister za zunanje zadeve ali z njegove
strani pooblaščena oseba, na podlagi predloga komisije.
10. Način in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja
vlog.
Minister za zunanje zadeve ali z njegove strani
pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih
vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvu v roku 8 dni
od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve s sklepom, v roku 15 dni. Sklep,
s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen.
Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in
zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim
izvajalcem.
Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja
in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija.
3
Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim odstavkom zavržejo.
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11. Sklenitev pogodb
Ministrstvo z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu,
sklene pogodbe o financiranju. Izbrani izvajalec se mora
na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku
8 dni od prejema obvestila o izboru. V nasprotnem primeru se šteje, da je izbrani izvajalec odstopil od svoje
vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na
javni razpis.
Izbranim izvajalcem se lahko s pogodbo določi predplačilo v višini do 30 % predvidenih izplačil skladno s 3. točko prvega odstavka 27. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014
in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem pred podpisom pogodbe odpravi morebitne
manjše nepravilnosti v projektni dokumentaciji oziroma
pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih aktivnosti v projektu, ki pa v nobenem primeru ne
vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino razpisanih sredstev.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani ministrstva http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom
»Javni razpisi«. V tiskani obliki se lahko dokumentacija
pridobi vsak delavnik, med 10. in 14. uro, s predhodnim
naročilom na e-naslov: razvoj.mzz@gov.si, na naslovu
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in pripravo popolne vloge je potrebno nasloviti na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si.
Zaprosila in vprašanja se na navedeni naslov posredujejo najkasneje do 4. februarja 2014. Po tem datumu
ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli
odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se
bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 430-581/2013/33

Ob-4564/13

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja izbor programov oziroma izid javnega razpisa za izvajanje programov spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav ter informiranja in
osveščanja o pomembnosti sprejema migracij in aktivnega vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko
družbo, št. 430-581/2013, ki se financira iz Evropskega
sklada za vključevanje državljanov tretjih držav – letni
program 2013 in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, ter je bil objavljen 26. 7. 2013 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 63/13, pod št. objave Ob-3258/13 in
na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje programov
spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav ter informiranja in osveščanja o pomembnosti sprejema migracij in aktivnega
vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo, ki obsega naslednje sklope:
Sklop 1: Program spodbujanja socialne vključenosti
žensk – državljank tretjih držav na področju Ptuja.
Sklop 2: Program spodbujanja socialne vključenosti
žensk – državljank tretjih držav na področju Kranja.
Sklop 3: Program spodbujanja socialne vključenosti
žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Sežane.
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Sklop 4: Program spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav na
področju Velenja.
Sklop 5: Program spodbujanja socialne vključenosti
starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav na področju Nove Gorice.
Sklop 6: Program spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav na
področju Ptuja.
Sklop 7: Program informiranja in osveščanja o pomembnosti sprejema migracij in aktivnega vključevanja
državljanov tretjih držav v slovensko družbo.
3. Izid javnega razpisa po posameznih sklopih, izbrani prijavitelji ter vrednost izbranega programa
Za sklop 1: Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav na področju Ptuja,
je bila izbrana vloga prijavitelja Ljudska univerza Ormož,
v vrednosti 6.341,66 EUR.
Za sklop 2: Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav na področju
Kranja, je bila izbrana vloga prijavitelja Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, v vrednosti
20.000,00 EUR.
Za sklop 3: Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom
na vključenosti na trg dela na področju Sežane, je bila
izbrana vlogo prijavitelja Ljudska univerza Nova Gorica,
v vrednosti 19.887,78 EUR.
Za sklop 4: Program spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav
na področju Velenja, je bila izbrana vloga prijavitelja
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, v vrednosti
17.667,73 EUR.
Za sklop 5: Program spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav na področju Nove Gorice, je bila izbrana vloga
prijavitelja Ljudska univerza Nova Gorica, v vrednosti
19.926,38 EUR.
Za sklop 6: Program spodbujanja socialne vključenosti starejših nad 50 let – državljanov tretjih držav na
področju Ptuja, je bila izbrana vlogo skupine prijaviteljev
Racio Social in Zavod Krog, v vrednosti 17.816,44 EUR.
Za sklop 7: program informiranja in osveščanja
o pomembnosti sprejema migracij in aktivnega vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo, je
bila izbrana vlogo skupine prijaviteljev STVA d.o.o. in
IKSIV d.o.o., v vrednosti 81.793,95 EUR.
4. Vir sredstev, iz katerih se program financira:
sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so
zagotovljena s strani Evropskega sklada za vključevanje
državljanov tretjih držav – letni program 2013 in sredstev
Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 204/2013

Ob-4612/13

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad«
v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013,
ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list
RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13; v nadaljevanju: SPP)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
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štipendij za srednješolsko tehniško izobraževanje
državljanov Zahodnega Balkana
za leto 2014 (168. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana,
in sicer Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore,
Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike
Srbije, na tehniških smereh v srednješolskem izobraževanju in sicer po programih srednjega strokovnega
izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali
programih tehniških gimnazij v Republiki Sloveniji.
Štipendija se dodeli za izobraževanje dijaka na
javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji in javnoveljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu za pridobitev uradne javnoveljavne stopnje izobrazbe, za katero dijak prejme javnoveljavno spričevalo, ki ga izda slovenska izobraževalna
ustanova.
Štipendija se lahko dodeli za izobraževanje po
programu tehniške gimnazije ter programih srednjega
strokovnega izobraževanja ali poklicno-tehniškega izobraževanja, ki se skladno s klasifikacijo Statističnega
urada Republike Slovenije KLASIUS-P, ki je javno objavljena na spletni strani SURS na naslednji povezavi: http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf, uvrščajo
v naslednje kategorije in vse njihove podkategorije:
4. Naravoslovje, matematika in računalništvo;
5. Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbe
ništvo;
6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo;
72. Zdravstvo;
84. Transportne storitve;
85. Varstvo okolja.
2. Vrednost javnega razpisa in višina štipendiranja
Vrednost javnega razpisa je 200.000,00 EUR za
vsa leta štipendiranja. Štipendija se podeli za program
iz prejšnje točke tega razpisa od letnika, v katerega bo
dijak prvič vpisan v šolskem letu 2014/2015, do zaključka izobraževanja po tem programu.
Štipendija se podeli za:
– življenjske stroške dijaka v višini 3.500,00 EUR za
posamezno šolsko leto;
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne štipendije
za šolnino po tem javnem razpisu lahko znaša 100 %
šolnine, vendar ne več kot 2.000,00 EUR za posamezno
šolsko leto.
Za šolnino se upošteva znesek, ki ga posameznik
letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih
obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi kot
so na primer stroški vpisa, literature, članstva v organizacijah ali klubih, prispevkov za laboratorij, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugi stroški.
Za dijake, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume,
na podlagi katerih se lahko ti dijaki izobražujejo pod
enakimi pogoji kot slovenski dijaki, prijavitelj ne more
uveljavljati štipendije za šolnino.
3. Pogoji javnega razpisa
Na javni razpis se lahko prijavi poklicna, srednja
tehniška, srednja strokovna šola in strokovna gimnazija
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki izvaja
programe iz prve točke tega javnega razpisa.
Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) bo v šolskem letu 2014/2015 na podlagi zakona,
ki v Republiki Sloveniji ureja srednješolsko izobraže-
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vanje, v Republiki Sloveniji izvajal program srednjega
strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali program tehniške gimnazije, ki mora biti
vključen v seznam srednješolskih izobraževalnih programov za tisto šolsko leto, v katerem se je posamezni dijak
prvič vpisal na ta izobraževalni program, in je objavljen
na spletni strani ministrstva, pristojnega za šolstvo;
b) bo v izobraževanje iz prejšnje alineje skladno
z zahtevami zakonodaje s področja srednješolskega
izobraževanja redno vpisal tuje državljane iz držav Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike
Kosovo, Republike Makedonije ali Republike Srbije, ki
so v Republiko Slovenijo prišli z namenom izobraževanja na takem programu in izpolnjujejo pogoje iz naslednjega odstavka,
c) za prijavljenega kandidata še ni prejel sredstev
sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov.
Dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za štipendiranje, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
a) je državljan katere izmed naslednjih držav: Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike
Kosovo, Republike Makedonije ali Republike Srbije in
ima v tej državi stalno prebivališče ter hkrati ni državljan
Republike Slovenije,
b) bo v šolskem letu 2014/2015 prvič vpisan v letnik
programa iz prve točke tega javnega razpisa, za katerega štipendiranje ga prijavitelj prijavlja,
c) bo redno vpisan v program iz prejšnjega odstavka in ne bo imel statusa udeleženca izobraževanja
odraslih;
d) se v Republiki Sloveniji ne izobražuje na podlagi posebne mednarodne (dvostranske ali večstranske)
pogodbe ali druge oblike izmenjave, razen dogovorov
o vzajemnosti,
e) je oziroma bo predhodno raven izobraževanja
zaključil izven Republike Slovenije pred vpisom na izobraževalni program, za katerega štipendiranje ga prijavitelj prijavlja,
f) hkrati ne prejema katere od štipendij iz zakona, ki
ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji;
g) ni v delovnem razmerju oziroma ni samozaposlen v Republiki Sloveniji ali v tujini,
h) ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem
organu v tujini,
i) bo imel v času izobraževanja, za katerega štipendiranje ga prijavitelj prijavlja, veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija,
j) bo ves čas izobraževanja prebival v Republiki
Sloveniji,
k) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo
začasnega ali stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih
držav v Republiki Sloveniji.
4. Dokumentacija
Prijava na javni razpis mora vsebovati originalno
in v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano
s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavitelj lahko za štipendiranje prijavi več dijakov, vendar vsakega
s svojo prijavo.
Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti priložena še naslednja dokazila:
a) potrdilo o dijakovem državljanstvu in stalnem
prebivališču, izdano s strani pristojne ustanove, ali fotokopijo veljavnega potnega lista, na podlagi katerega
bo sklad ugotavljal državljanstvo in stalno prebivališče
dijaka,
b) spričevalo o zaključku osnovnošolskega izobraževalnega programa, ki ga je izdala izobraževalna usta-
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nova v tujini, oziroma drugega programa, če je dijak
po osnovni šoli tak program zaključil; če dijak osnovnošolskega izobraževanja še ni zaključil, lahko prijavitelj predloži potrdilo o vpisu v osnovno šolo za šolsko
leto 2013/2014;
c) originalno potrdilo o sprejemu ali vpisu na srednješolsko izobraževanje pri prijavitelju za šolsko leto
2014/2015, iz katerega je razviden letnik in program
dijaka; če je dijak na isti program že vpisan, prijavitelj predloži originalno potrdilo o vpisu dijaka za šolsko
leto 2013/2014;
d) lastnoročno podpisano izjavo dijaka ali, če je dijak mladoletna oseba, izjavo njegovega starša oziroma
zakonitega zastopnika, s katero soglaša, da prijavitelj
tega dijaka prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev
za štipendiranje njegovega izobraževanja. Izjava mora
biti oddana na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;
e) lastnoročno podpisani izjavi obeh staršev ali
zakonitega zastopnika dijaka, s katerim vsak izjavi, da
nima začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji
oziroma ni diplomatski ali konzularni predstavnik tuje
države v Sloveniji. Izjava mora biti oddana na obrazcu,
ki je del razpisne dokumentacije;
f) sklep sveta izobraževalne ustanove ali drugo
primerljivo dokazilo, iz katerega je razvidna višina letne
šolnine, če se prijavitelj prijavlja za sredstva za štipendiranje šolnine.
Dokazila iz točk c), d), e) in f) iz prejšnjega odstavka
morajo biti originali ali overjeni prepisi, druga dokazila so
lahko kopije, pri čemer lahko sklad na vpogled zahteva
originale. Prejetih dokazil sklad ne vrača.
Skladno z 2a. točko 23. člena Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno
besedilo) so plačila upravnih taks za ta javni razpis
oproščeni javni skladi, javne agencije in druge osebe
javnega prava.
Ostali prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, morajo plačati upravno takso na račun
Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila
v višini 22,66 EUR in sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna
številka 1) in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa,
s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Plačilo se izvede z univerzalnim plačilnim nalogom UPN
na številko računa (IBAN) SI56 0110 0100 0315 637,
koda namena GOVT, namen: Upravna taksa, sklic: SI11
96091-7111002-110168. O plačilu upravne takse prijavitelj predloži dokazilo.
5. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna
oseba.
Javni razpis se določi z odprtim rokom prijave. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo
sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih prijav do
porabe sredstev.
Če bo na isti dan prispelo več popolnih prijav, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za
odločitev o upravičencih uporabi razmejitvena merila, pri
čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če prijav
ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu:
1. manjše število let štipendiranja prijavljenega
dijaka posameznega prijavitelja;
2. dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za štipendiranje,
je v šolskih letih 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013 dosegel višjo skupno povprečno oceno, pri čemer se za izračun enakovredno upoštevajo vse končne ocene vseh
obveznosti (predmetov) za vsako navedeno šolsko leto.
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Če bo potrebno uporabiti razmejitveno merilo iz
2. točke prejšnjega odstavka, bo sklad prijavitelja pozval
k predložitvi dokazil o ocenah.
Predlog upravičencev se pripravi tako, da se nanj
uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev
za ta javni razpis.
Prijave, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo.
6. Obravnavanje prijav in trajanje štipendiranja
Sklad vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in predložitvi dokazil
iz naslednjega odstavka bo sklad z izbranimi prijavitelji
sklenil pogodbo.
Pred podpisom pogodbe mora prijavitelj za dijaka,
za katerega so mu bila dodeljena sredstva za štipendiranje, predložiti originalno potrdilo o vpisu za šolsko
leto 2014/2015, če to potrdilo še ni bilo predloženo
v postopku odločanja, in izjavo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje iz namena študija, veljavno
za šolsko leto 2014/2015, s številko in datumom izdaje
dovoljenja.
Pogodbo o štipendiranju je mogoče izvrševati le za
tekoče šolsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje
v naslednjem šolskem letu, če prijavitelj izkaže, da dijak, za katerega je prejel sredstva, izpolnjuje pogoje za
nadaljevanje izobraževanja in se je vpisal v višji letnik
istega programa na isti izobraževalni ustanovi ter pridobil dovoljenje za začasno prebivanje iz namena študija
za tekoče šolsko leto.
7. Pogodbene obveznosti
Pogoje iz tega javnega razpisa morata prijavitelj in
štipendirani dijak izpolnjevati celoten čas izobraževanja,
ki je predmet štipendiranja. Dijak mora redno napredovati v višji letnik in program zaključiti v predpisanem
roku, o čemer mora prijavitelj skladu predložiti ustrezna
dokazila.
Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za
namen, za katerega jih je pridobil.
S pogodbo o štipendiranju bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja.
8. Nakazilo sredstev
Sredstva za štipendiranje za prvo šolsko leto se
nakažejo po sklenitvi pogodbe na poslovni račun prijavitelja, odprt v Republiki Sloveniji, praviloma v roku osmih
dni od sklenitve pogodbe.
Nakazilo sredstev za vsako naslednje šolsko leto
se izvrši po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev
za nadaljevanje štipendiranja in predloženem finančnem
poročilu za preteklo leto.
9. Dostopnost dokumentacije
Javni razpis, prijavnica in vsi potrebni obrazci so na
voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije na Dunajski 22, v Ljubljani, v poslovnem času
in sicer ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob
sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji morajo prijavo, in sicer v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili predložiti
Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 168. javni razpis) in točnim naslovom prijavitelja na
hrbtni strani.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka
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zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je ponedeljek,
30. 6. 2014.
Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava
pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada
v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek
med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob
petkih med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo
sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in
podatke, ki jih določa ta javni razpis.
Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne prijave, bodo
pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev,
bodo zavržene.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega
razpisa, bodo zavrnjene.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na
voljo na e-poštnem naslovu: ad-futura@sklad-kadri.si
oziroma telefonsko ali osebno vsak delovni dan, med
uradnimi urami med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. in 16. uro, tel. 01/434-15-50 ali 01/434-10-81.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 206/2013

Ob-4613/13

Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list. RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; 102/12
in 108/13; v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
sklad) objavlja
javni razpis štipendij
za doktorski študij
na European University Institute (EUI)
za leto 2014 (167. JR)
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje največ petih kandidatov za štiriletni doktorski študij na European
University Institute (v nadaljevanju: EUI), ki bodo sprejeti
in se bodo v 1. letnik vpisali v študijskem letu 2014/2015,
pri čemer zadnje leto študija financira EUI.
2. Vrednost javnega razpisa
Vrednost javnega razpisa je 350.000,00 EUR.
3. Obseg štipendije
Štipendija za študijsko leto 2014/2015 vključuje:
– mesečno štipendijo v višini 1.240,00 EUR,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje
v višini 60,52 EUR in
– enkratni letni dodatek v višini 155,00 EUR za
potne stroške.
Višina dodatkov k štipendiji za vzdrževane člane za
študijsko leto 2014/2015 znaša:
– mesečni družinski dodatek v višini 220,00 EUR za
vsakega otroka in partnerja,

– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje
v višini 60,52 EUR za partnerja,
– mesečni dodatek za zdravstveno zavarovanje
v višini 30,26 EUR za posameznega otroka.
Dodatke k štipendiji iz prejšnjega odstavka je mogoče uveljavljati zgolj ob prijavi na javni razpis.
Višina mesečne štipendije in dodatkov se usklajuje
največ enkrat letno za posamezno študijsko leto glede
na podatke EUI in se opredeli z aneksom k osnovni pogodbi o štipendiranju.
Kandidat šolnine ne plačuje.
4. Pogoji javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje
pogoj, da se uvršča v eno izmed spodaj naštetih kategorij oseb:
– je državljan Republike Slovenije in ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji ali
– je državljan druge države članice Evropske unije
(v nadaljevanju: EU), ki izkaže petletno neprekinjeno
prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavlja
štipendijo ali
– ima status delavca migranta v Republiki Sloveniji
in je hkrati državljan druge države članice EU ali njegov
vzdrževani družinski član ali
– ima status obmejnega delavca v Republiki Sloveniji in je hkrati državljan druge države članice EU ali
njegov vzdrževani družinski član.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka mora kandidat
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– je v študijskem letu 2014/2015 sprejet v 1. letnik
štiriletnega doktorskega študija na EUI,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki
ureja štipendiranje, ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji ali v tujini,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne samozaposlen v Republiki Sloveniji ali tujini,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma
pristojnem organu v tujini,
– za študij na EUI kandidat s skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem
izmed predhodnih javnih razpisov.
5. Dokumentacija
Kandidat mora oddati izpolnjeno in lastnoročno
podpisano prijavnico.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora kandidat priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
5.1 dokazila o izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka 4. točke Pogoji tega javnega razpisa; če se za
štipendiranje prijavlja vzdrževani družinski član osebe
iz teh kategorij, mora dokazati ustrezen status osebe,
katere vzdrževani član je in status vzdrževanega družinskega člana,
5.2 potrdilo o sprejemu v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na EUI v študijskem letu 2014/2015,
5.3 spričevalo zadnje v celoti zaključene ravni ali
stopnje izobraževanja,
5.4 original ali overjeni prepis uradnega potrdila
izobraževalne institucije o vseh doseženih ocenah zadnjega izobraževanja, na katerem je kandidat bil ali je
še vpisan, ki jih je pridobil do 31. 12. 2013,
Če zadnje izobraževanje, na katerega je bil kandidat vpisan, ni bilo ocenjevano z ocenami, mora kandidat predložiti:
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– uradno potrdilo izobraževalne institucije, da zadnje izobraževanje, na katerega je bil kandidat vpisan,
ni bilo ocenjevano z ocenami;
– uradno potrdilo izobraževalne institucije o vseh
doseženih ocenah zadnjega zaključenega izobraževanja, ki je bilo ocenjevano z ocenami,
5.5 če je kandidat ocene iz točke 5.4 pridobil izven
Republike Slovenije, mora predložiti uradno potrdilo izobraževalne institucije o načinu ocenjevanja (ocenjevalna
lestvica),
5.6 če kandidat uveljavlja pravico do dodatkov
k štipendiji za vzdrževane člane, mora priložiti naslednja
dokazila:
a) za vsakega otroka, ki ga v skladu z Zakonom
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih preživlja: izpisek
iz rojstne matične knjige,
b) za zakonca: izpisek iz poročne matične knjige,
c) za osebo, s katero je kandidat registriral istospolno partnersko skupnost: potrdilo o registraciji istospolne
partnerske skupnosti,
d) za osebo, s katero živi v življenjski skupnosti, ki
je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo: potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o stalnem
ali začasnem prebivališču, ki mora biti dlje časa enako
kandidatovemu ipd.
Vsa zahtevana dokazila, razen dokazila iz 5.4. so
lahko kopije, pri čemer ima sklad pravico zahtevati originale. Prejetih dokazil sklad ne vrača.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, uradna
oseba.
Če bo prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo
pogoje, kot je razpoložljivih sredstev, bodo imeli pri izbiri prednost tisti kandidati, ki so dosegli višjo povprečno
oceno na podlagi dokazil iz točke 5.4 javnega razpisa.
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Sklad vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi potrdila o vpisu v 1. letnik doktorskega študija, ki ga izda EUI
za študijsko leto 2014/2015, sklad z izbranimi kandidati
sklene pogodbo o štipendiranju.
Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za
tekoče študijsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje,
če se štipendist v naslednjih študijskih letih vpiše v višji
letnik študija.
8. Nakazilo sredstev
Nakazilo štipendije za študijsko leto 2014/2015
bo izvršeno predvidoma v 8 dneh po sklenitvi pogodbe
o štipendiranju v enkratnem znesku na osebni račun
štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki Sloveniji.
Nakazilo štipendije za nadaljnja študijska leta bo
izvršeno predvidoma v 8 dneh po predložitvi dokazil
o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje štipendiranja.
9. Pogodbene obveznosti
Štipendist mora redno napredovati v višji letnik
in študij zaključiti v pogodbenem roku ter štipenditorju predložiti potrdilo o uspešno zaključenem doktorskem
izobraževanju, za katerega je prejel štipendijo.
Po zaključenem doktorskem izobraževanju se mora
štipendist zaposliti v Republiki Sloveniji pri delodajalcu
s sedežem (oziroma stalnim prebivališčem, če gre za
zaposlitev pri samostojnem podjetniku) v Republiki Sloveniji ali se v Republiki Sloveniji samozaposliti. Zaposlitev oziroma samozaposlitev mora trajati toliko mesecev,
kolikor mesecev je prejemal štipendijo sklada, preračunano na polni delovni čas.
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Obveznost iz prejšnjega odstavka mora štipendist
izpolniti v 10 letih po zaključku štipendiranega študija.
Podrobneje je štipendijsko razmerje urejeno s pogodbo o štipendiranju ter SPP Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.
10. Dostopnost dokumentacije in način prijave
Besedilo javnega razpisa, prijavnico in obrazec za
pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani sklada,
www.sklad-kadri.si ali na sedežu sklada na Dunajski 22
v Ljubljani v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek
in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter
v petek med 9. in 14. uro.
11. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten 30 dni ali več,
mora pred odhodom pooblastiti osebo s prebivališčem
v Republiki Sloveniji za zastopanje v postopku dodelitve
štipendije in za izvajanje pogodbenega razmerja.
12. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (izpolnjeno in podpisano
prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 167. javni
razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka
zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 30. 5.
2014.
Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava
pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme
prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada
v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek
med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro. Prijava se bo štela za pravočasno,
če bo vložena zadnji dan prijavnega roka v poslovnem
času.
Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo
sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge
in podatke, ki jih določa ta javni razpis.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo
pozvani k dopolnitvi prijave. V primeru, da kandidati
prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi
za dopolnitev prijave, bo sklad njihove prijave zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena
Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 –
uradno prečiščeno besedilo), takse prosta.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na
voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi ali pri Doris Sattler na e-poštnem naslovu
doris.sattler@sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko med
uradnimi urami vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro, na naslovu sklada oziroma na tel. 01/434-58-92.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 2201-1/09-34

Ob-4590/13

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
(v nadaljevanju SSRS) po sklepu nadzornega sveta
z dne 11. 12. 2006, 5. 10. 2009, 23. 10. 2009, 8. 12.
2009, 14. 9. 2012 in 16. 12. 2013 na podlagi 13. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in
8/03 – popr. ter sprememb št. 58/03 – ZZK-1, 33/07 –
ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 Odl. US: U-I-85/09-8,
80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.); dalje ZUreP-1) 14. in
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32. člena Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list
RS, št. 119/00, 28/01), objavlja spremenjen in dopolnjen
ter prečiščen
javni razpis – program
za sofinanciranje projektov pridobivanja
oskrbovanih stanovanj za starejše
in domov za ostarele
I. Skupna določila
1. Predmet in načini sofinanciranja
SSRS na podlagi tega programa sofinancira pridobivanje:
a) oskrbovanih stanovanj za starejše (v nadaljevanju: oskrbovanih stanovanj) in
b) domov za ostarele.
in sicer tako, da:
– daje za pridobivanje oziroma zagotavljanje pod
točkama a) in b) ugodna dolgoročna posojila ter
– investira skupaj z upravičenimi prosilci v projekte
za pridobivanje in zagotavljanje pod točko a) -soinvestitorstvo.
V primeru točk a) in b) lahko posamezen projekt za
katerega je podana vloga, pokriva zagotavljanje kapacitet
iz obeh predmetov, kar se upošteva kot prednost pri obeh
razpoložljivih načinih sofinanciranja po tem razpisu.
2. Upravičeni prosilci
1. občine ali njihovi proračunski skladi,
2. javni nepremičninski skladi,
3. pravne osebe, vpisane v register neprofitnih
stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1,
4. družbe po 96. in 97. členu Zakona o javno
zasebnem partnerstvu1,
5. druge pravne osebe,
ki sami izpolnjujejo zakonske zahteve za opravljanje
dejavnosti s področja upravljanja z oskrbovanimi stanovanji in domovi za ostarele oziroma imajo ustrezno
s predpogodbo, pismom o nameri ali pogodbo urejeno
dolgoročno ali projektno sodelovanje s pravnimi osebami,
ki tako dejavnost lahko opravljajo v razpisnem obdobju.
Subjekti iz prejšnjih alinej so lahko udeleženi
v največ dveh projektih sofinanciranja projektov s strani
SSRS po tem javnem razpisu, pri čemer morajo za vsak
projekt zagotoviti ustrezna zavarovanja in druge pogoje
za neodvisno izvedbo projekta.
SSRS ne odgovarja za pravilnost postopkov oziroma dejanj razpolaganja s stvarnim in finančnim premoženjem prosilcev oziroma postopkov javnega naročanja,
ki jih prosilec sam (ali po pooblaščenih izvajalcih) izvede
v povezavi s podano vlogo oziroma za potrebe sklenitve
pravnih poslov po tem javnem razpisu – programu.
3. Višina sredstev za izvajanje tega programa
Predvidoma je za realizacijo tega razpisa namenjenih 17.500.000,00 EUR s porabo v letih 2009, 2010,
2011, 2013 in 2014 oziroma do zaključka projekta. Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi direktorja SSRS
odobrena vsa predvidena sredstva oziroma do preklica.
NS SSRS lahko glede na izkazani interes oziroma
obseg prijavljenih projektov, v okviru možnosti po poslovnem in finančnem načrtu SSRS za obdobje tega
javnega razpisa, količino razpoložljivih sredstev za sofinanciranje poveča ali zmanjša skladno z določbami
zakonodaje o javnih skladih in akta o ustanovitvi SSRS.
II. Posojila
1. Splošni nameni
Posojila SSRS po tem programu, ki se v njegovem
II. poglavju štejejo kot razpis posojil skladno s 14. čle1

(Uradni list RS, št. 127/06).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nom splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS,
št. 119/00 in 28/01), so namenjena pridobivanju:
a) oskrbovanih stanovanj in
b) domov za ostarele,
z gradnjo oziroma rekonstrukcijo, s katero se pridobijo nove kapacitete v točkah a) in b) ter z nakupom, vse
v letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 oziroma do
zaključka projekta.
II. I Razpisni pogoji za posojila:
1. Za posojila morajo prosilci izpolnjevati naslednje
pogoje:
– v primeru zagotavljanja kapacitet z izvedbo lastne
gradnje ali rekonstrukcije upravičenega prosilca: pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo
oziroma rekonstrukcijo objekta;
– v primeru nakupa od upravičenega prosilca kot
izvajalca gradnje ali vmesnega kupca: pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in/ali pravnomočno uporabno dovoljenje,
– v primeru nakupa objektov tudi veljavno sklenjeno
pogodbo ali predpogodbo za nakup, brez pogojev, ki jih
SSRS ne bi mogel sprejeti;
– za gradnjo ali rekonstrukcijo izdelano ustrezno
projektno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo
za gradnjo tovrstnih objektov ter smernicami prisojnih
ministrstev v času odprtosti tega razpisa (npr. vsakokratni Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o minimalnih
tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in
stanovanj (Uradni list RS, št. 125/03, 110/05 – popr. in
1/11), v primeru oskrbovanih stanovanj Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za
njihovo obratovanje (Uradni list RS, št. 110/04, 81/09 in
17/11), in drugi merodajni pravilniki, ki urejajo predmetno
področje ali nadomestijo te predpise;
– investicijsko dokumentacijo2 iz katere mora biti
pod točko I. naveden in utemeljen terminski plan realizacije investicije, pod točko II. podana opredelitev strukture
cene investicije, pod tč. III upravičeni prosilci izkažejo
presežek trajnih virov nad materialnimi in nematerialnimi naložbami za pokritje potrebne lastne udeležbe za
izvedbo projekta;
– opredelitev lastništva (navedba parcelnih številk
in vložkov, katastrske občine, pristojnega sodišča) in
dokazila o lastništvu,
– kopija katastrskega načrta – mapna kopija,
– vsi udeleženci v projektu morajo imeti poravnane
vse zapadle obveznosti do SSRS,
– pridobiti potrdilo AJPES o boniteti upravičenega
prosilca, ki mora izkazovati bilančne podatke in ne sme
biti starejše od 1 meseca ob vložitvi vloge,
– skladno z določbami Zakona o financiranju občin3 pridobiti predhodno soglasje ministrstva pristojnega za finance, kadar je upravičeni prosilec občina
oziroma k poroštvu, če je občina porok upravičenem
prosilcu, ki je kot subjekt naveden pod točko 2, I.2.
tega programa;
– dokazilo pristojnega ministrstva o dovoljenju za opravljanje dejavnosti s področja na katerem
upravičeni prosilec zaproša za sofinanciranje (npr. pri2
Ker SSRS deluje kot javni sklad mora biti investicijska
dokumentacija pripravljena smiselno z metodologijo, ki jo
določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10).
3
(Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 Odl. US:
U-I-24/07-66, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dobljena koncesija za opravljanje dejavnosti predmeta
razpisa).
2. SSRS si pridržuje pravico:
– da ob obravnavi vloge preveri ustreznost in veljavnost vse predložene dokumentacije – prilog k vlogi
in jo opredeli kot neustrezno ali neskladno z razpisnimi
zahtevami, ter po potrebi dodatno zahteva dopolnitve
vloge in dokumentacije in
– da v primeru, ko prosilec ni izpolnil pogoja iz
zadnje alineje 1. točke tega odseka sklene ustrezno pogodbo ali predpogodbo z razveznim pogojem, ki ga glede na dejansko stanje v zadevi SSRS ustrezno časovno
opredeli, pri čemer rok za izpolnitev pogoja ne more
presegati obdobja, ko se zapre izvajanje tega razpisa.
V tem primeru se plačila ne glede na način sofinanciranja, ne izvajajo pred izpolnitvijo tega pogoja.
3. SSRS bo skladno z določbami 66., 139., 173. in
175. člena Zakona o splošnem upravnem postopku4, pridobil za preučitev vloge prosilca tisto dokumentacijo in
podatke, ki jih potrebuje za popolno in celovito preučitev
posamezne vloge.
II. II Posojilni pogoji:
1. Posojilo lahko dobi prosilec, če na predpisanem
obrazcu in z zahtevanimi prilogami v razpisnih pogojih
odda vlogo za pridobitev posojila, ki jo strokovna služba
SSRS preuči in jo po polnosti in ustreznosti poda v opredelitev direktorju SSRS. O odobritvi posamezne vloge
direktor sprejme sklep.
Višina posojila, ki ga lahko dobi upravičenec, je odvisna od obračunske vrednosti GOI del prijavljene investicije in je vezana na presojo SSRS o njeni primernosti,
ki jo SSRS določi po preučitvi dokumentacije oziroma
obravnave posamezne vloge.
Višina posojila lahko znese do največ 50 % obračunske vrednosti GOI del investicije ali lastnega dela
GOI del investicije, če je v projektu SSRS udeležen kot
soinvestitor – v primerih oskrbovanih stanovanj.
Po preučitvi vloge SSRS odloči, katera cena se
upošteva za obračunsko vrednost GOI del investicije.
V sklopu obravnave vsake posamezne vloge SSRS
preuči predvsem primernost cene izvedbe celotne investicije, ki jo je podal prosilec, pri čemer preuči vse
investicijske stroške (zemljišče, komunalni prispevek,
projektna in tehnična dokumentacija, GOI dela...), upoštevajoč cilj tega razpisa in sicer doseči na trgu ponudbe povečanje števila oskrbovanih stanovanj in domov
za ostarele ter zagotavljanje njihove primerne kvalitete,
vplivati na ekonomičnost priprave in izvedbe projektov
ter posledično učinkovitost njihove uporabe z vidika
poslovanja.
V primerih oskrbovanih stanovanj se upošteva primerna cena GOI del, navedena III.I poglavju tega programa pomnožena s stanovanjsko površino in številom
pripadajočih parkirnih mest, vse izračunano po definiciji
iz III.I poglavja tega programa.
Prednost imajo tisti projekti, iz katerih izhaja, da
obstajajo realne prostorske in terminske možnosti za
naknadno razširitev projekta (faznost izvedbe), v smislu
pridobitve dodatnih kapacitet (oskrbovanih stanovanj in
postelj v domovih za ostarele).
V obračunsko vrednost GOI del investicije se v vseh
primerih šteje tudi predvideno število parkirnih mest
v pokritih objektih ali za to namenjenih objektih predpisanih z zakonodajo in predpisi ter akti lokalnih skupnosti.

4
(Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 47/09 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/09 – popr.),
8/10 in 82/13).
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2. Obrestna mera za odobreno posojilo je letna v višini 12 mesečnega EURIBOR + 0,3 % in se obračunava
na stanje glavnice.
Obrestna mera se spreminja enkrat letno in sicer
1.1. vsako leto na podatke o letnem EURIBOR, objavljenem na prvi delovni dan v decembru preteklega leta.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev
pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS.
Odplačilna doba za odobreno posojilo je največ
25 let od podpisa posojilne pogodbe. Prva anuiteta zapade v plačilo tri mesece po črpanju celotnega posojila,
vendar ne kasneje kot 24 mesecev od podpisa posojilne
pogodbe. Zadnja anuiteta zapade v plačilo največ 25 let
po podpisu posojilne pogodbe. Posojilo se vrača v mesečnih anuitetah.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev
pod to točko v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS.
3. Zavarovanje posojila je obvezno in je lahko izvedeno z enim od naslednjih vrst finančnih zavarovanj,
in sicer z:
a) bančno garancijo,
b) zavarovanjem pri zavarovalnici,
c) poroštvom in menico občine, h katerima izda soglasje MF, v primerih kadar so prosilci subjekti iz 2. točke, I.2 tega programa,
d) menicami v primeru, če je posojilojemalec občina
ali javni nepremičninski sklad,
e) zastavo ustrezne in še neobremenjene nepremičnine*,
f) zastavo zasedenih stanovanj v lasti posojilojemalca (samo za upravičene prosilce pod točko I.2.1.
in I.2.2.).
*
ustrezna nepremičnina: Kot ustrezna nepremičnina (zemljišče in/ali objekti) se smatra tista nepremičnina v lasti prosilca, s katero se lahko prosto razpolaga
in nima zakonskih omejitev rabe, zaščitnih ukrepov ali
omejitev upravljanja in prenosa lastninske pravice, oziroma omejitev v zvezi z izvajanjem pravnega prometa.
Strokovna služba SSRS dokumente in listine za vsako v zavarovanje predlagano nepremičnino preuči in
se odloči o njeni primernosti. V primeru dvoma, lahko
SSRS naroči mnenje pri cenilcu za gradbeništvo-splošno, vpisanem v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu
za pravosodje ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
nepremičnin, vpisanem v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Na osnovi strokovnega mnenja si SSRS
pridržuje pravico, da zavrne v zavarovanje ponujeno
neprimerno nepremičnino.
V primeru iz točk e) in f) mora biti nepremičnina
vredna najmanj dvakrat toliko kot zaprošeno oziroma
odobreno posojilo. Kot vrednost se upošteva pogodbena
vrednost, če je bil promet z zastavljeno nepremičnino
izvršen v letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 za
ostale nepremičnine pa vrednost, ki jo določi cenilec za
gradbeništvo – splošno, vpisan v imenik sodnih cenilcev
pri Ministrstvu za pravosodje ali pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, vpisan v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. V primeru vrednotenja nepremičnin, na katerih bo potekala gradnja ali rekonstrukcija,
se za vzpostavitev zavarovanja in oceno vrednosti šteje
vrednost nepremičnine ob pripravi ocene vrednosti brez
upoštevanja elementov bodoče namembnosti nepremičnine, raznosti izgradnje ter objektov na nepremičnini.
Posojilodajalec ima v primeru dvoma v vrednost
nepremičnine, ponujene v zastavo sam pravico določiti
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drugega cenilca za gradbeništvo – splošno, vpisanega
v imenik sodnih cenilcev pri Ministrstvu za pravosodje
ali pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin,
vpisanega v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo. SSRS si pridržuje pravico, da v primeru točk e) in
f) zavrne s strani prosilca predlagane nepremičnine na
katerih bi bila vzpostavljena zavarovanja.
V zastavo je lahko dana tudi kreditirana nepremičnina.
S posojilno pogodbo vzpostavljeno obliko zavarovanja je mogoče na podlagi pisne prošnje posojilojemalca nadomestiti z eno od dopustnih zavarovanj po tej
točki. Ustreznost ponujenega nadomestnega oziroma
spremenjenega zavarovanja se presoja po enakih merilih, kot so podana za presojo ustreznosti ob sklenitvi posojilne pogodbe, pri čemer se upošteva še neodplačani
znesek posojila za določitev vrednosti novega zavarovanja. Navedeno se ureja z dodatkom k posojilni pogodbi.
V primeru f), ki je namenjen občinam, njihovim proračunskim skladom in javnim nepremičninskim skladom,
se lahko upoštevajo tudi zasedena najemna stanovanja
in zasedene najemne stanovanjske hiše kot ustrezna
nepremičnina za zavarovanje posojila z zastavo.
Za ustrezno ne šteje nepremičnina, stvar in pravica,
ki ne more biti predmet izvršbe po Zakonu o izvršbi in
zavarovanju.5
Posojilodajalec SSRS se za zavarovanje odobrenega posojila vpiše kot prvi zastavni upnik na ustrezni nepremičnini. V primeru zadostne vrednosti nepremičnine
ponujene v zavarovanje pa si SSRS pridržuje pravico,
da se vpiše sočasno na prvo mesto ob sklenitvi sporazuma, ki mu nudi popolno poplačilo. Posojilojemalec mora
zastavljeno nepremičnino zavarovati za tržno vrednost
za vse običajne rizike in zavarovalno polico vinkulirati
v korist SSRS.
Zavarovanje z zastavitvijo zgradbe, ki je zgrajena
na nepremičnini obremenjeni s stavbno pravico, ni dopustno.
SSRS si pridržuje pravico do spremembe pogojev
pod to točko, v primeru spremembe nacionalne in evropske zakonodaje, v primeru sprememb na nepremičninskem trgu oziroma v poslovanju SSRS.
4. Posojilojemalec mora kreditirano nepremičnino
zavarovati za vse običajne rizike in zavarovalno polico
vinkulirati v korist SSRS.
5. Stroške vseh zavarovanj in priprave ter sklepanja
posojilne pogodbe (notarske in druge stroške v zvezi
s tem) plača posojilojemalec. Na posojilni pogodbi in dodatkih k pogodbi morajo biti overjeni podpisi vseh strank.
6. Za črpanje odobrenega posojila mora upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Posojilna pogodba mora
biti sklenjena praviloma v 100 dneh po prejemu sklepa
o odobritvi posojila ob izpolnjenem pogoju sklenjene
gradbene pogodbe, oziroma prodajne pogodbe, ki je priloga k posojilni pogodbi, sicer se šteje, da je prosilec odstopil od vloge za ta razpis, razen kolikor razlogi za nesklenitev pogodbe niso nastali na strani posojilodajalca.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Dinamika in pogoji črpanja odobrenega posojila so opredeljeni v posojilni pogodbi, v odvisnosti od predvidene
dinamike izvedbe kreditiranega projekta in razpisanih
sredstev, pod pogojem, da je posojilojemalec zagotovil
5
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 93/07, 6/08 Skl.
US: U-I-354/07-6, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 113/08
Odl. US: U-I-344/06-11, 28/09, 47/09 Odl. US: U-I-54/06-32
(48/09 – popr.), 57/09 Skl. US: Up-1801/08-10, U-I-237/0810, 51/10, 26/11, 14/12, 17/13 Odl. US: U-I-79/12-15, 83/13
Odl. US: U-I-169/10-32 ).
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v vlogi navedeni oziroma predvideni del svojih sredstev,
kar dokaže z oceno in dokazili (potrjena situacija izvajalca, račun in pod.) o dosedanjih vlaganjih v izvajanje
GOI del investicije – projekt, kateri priloži tudi ustrezno
izjavo nadzornega organa o napredovanju del skladno
s terminskim planom.
7. Prosilec ne sme brez pozitivnega soglasja SSRS
prodajati ali obremenjevati nepremičnin oziroma objektov, zgrajenih na podlagi pridobljenega posojila vse do
poplačila posojila. Posojilo se lahko delno ali v celoti predčasno poplača ali spremeni zavarovanje. Prosilec
mora SSRS pisno zaprositi za izdajo ustreznega soglasja k odtujitvi ali obremenitvi. Odtujitev ali obremenitev
brez pozitivnega soglasja SSRS imata za posledico
ničnost pogodbe, s katero je bil stanovanje odtujeno ali
obremenjeno, oziroma vzpostavljena obremenitev. Ob
dovoljeni prodaji se sklene dodatek k posojilni pogodbi
med SSRS in prosilcem, v katerem se ugotovi preostalo
število sofinancirane investicije po tej pogodbi, ter se
SSRS nakaže prejeto kupnino. Znesek se odšteje od
zneska odobrenega oziroma preostalega še neodplačanega zneska posojila. Na dodatku k pogodbi morajo
biti overjeni podpisi vseh strank.
III. Soinvestitorstvo
1. Nameni
SSRS sklepa soinvestitorska pogodbena razmerja
z upravičenimi prosilci po tem programu (v nadaljevanju:
prosilec) za zagotavljanje pridobivanja oskrbovanih stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti.
Za pripadajoče število parkirnih mest se šteje minimalno število parkirnih mest v pokritih objektih ali za to
namenjenih objektih predpisanih z zakonodajo in predpisi ter akti lokalnih skupnosti.
SSRS soinvestira z izbranimi prosilci tiste projekte
novogradnje in celovite rekonstrukcije, s katerimi se
pridobijo nove kapacitete na področju oskrbovanih stanovanj ter nakup oskrbovanih stanovanj, vse z napovedanim začetkom v letih 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
oziroma 2014, pod pogoji, navedenimi v nadaljevanju
tega razpisa. Pri tem je potrebno upoštevati vso zakonodajo, ki ureja izgradnjo sofinanciranega predmeta
projekta in določila tega razpisa.
III. I Pogoji soinvestiranja
1. Splošne določbe
SSRS vstopa kot soinvestitor v projekte upoštevajoč cilj tega razpisa in sicer doseči na trgu ponudbe
povečanje števila oskrbovanih stanovanj, zagotavljanje
njihove primerne kvalitete, vplivati na ekonomičnost priprave in izvedbe projektov ter posledično učinkovitost
njihove uporabe z vidika poslovanja.
SSRS vstopa kot soinvestitor samo v tiste projekte,
ki zagotavljajo nova primerna stanovanja (racionalna in
tehnološko obvladljiva gradnja, z materiali, ki so trajni in
trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje
oziroma ekonomsko upravičijo stroške investicijskega in
tekočega vzdrževanja kar prosilec dokaže z energetsko
izkaznico objekta in analizo spremljanja in vrednotenja
življenjskega stroškovnega ciklusa stavbe), ki se bodo
uporabljala kot oskrbovana in imajo zagotovljeno tudi
z zakonom zahtevano oziroma minimalno pripadajoče
število parkirnih mest na posamezno oskrbovano stanovanje.
2. Projekti morajo biti izvedeni po primernih cenah,
vendar največ po naslednjih:
Legenda:
*
Za izračun stanovanjske površine po tem programu se uporablja standard SIST ISO 9836 kazalnik 5.1.7.
Za stanovanjsko površino se šteje uporabna popravljena
neto tlorisna površina stanovanj, ki se izračuna tako, da
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se površine prostorov za pripravo hrane, osebno higieno, bivanje in spanje pomnožijo z redukcijskim faktorjem 1,0, v primeru mansard se površina teh prostorov
do višine prostora 1.6 m ne upošteva oziroma pomnoži
z faktorjem redukcije 0.
Za pomožne prostore pa se površine pomnožijo
z naslednjimi redukcijskimi faktorji: za ložo 0,75, za
shrambo izven stanovanja 0,75, za pokriti balkon ali
pokrito teraso, drvarnico v zidanem objektu 0,50, za
odkriti balkon ali odkrito teraso 0,25. Atriji niso zaželeni,
v primeru, da so izvedeni, pa se ovrednotijo s korekcijskim faktorjem 0,10.
**
GOI – obsega: pripravljalna, gradbena, obrtniška,
instalacijska in zaključna dela na gradbišču z zunanjo
ureditvijo gradbene parcele vključno z zunanjimi parkirišči in potrebnimi komunalnimi (hišnimi) priključki na lokalno komunalno oziroma javno infrastrukturo, vključno
z opremo kopalnice in kuhinje;
***
morebitna pokrita parkirna mesta ali garaže v posebnih objektih ali kleteh niso zajeti v to ceno in se jih
ločeno prikazuje;
****
za parkirno mesto se šteje pokrito parkirno mesto minimalno 12.5 m2 površine (osnovna; standard za
površino parkirnega mesta namenjenega invalidom je
višji) v garaži ali posebnem za to namenjenem objektu.
Zunanja parkirišča so upoštevana v okviru GOI – zunanje ureditve.
Način zagotavljanja
Objekt***
parkirna mesta****

Vrednost
brez DDV
GOI del investicije **
GOI del investicije **

Primerna cena GOI del
Cena je enotna za celotno področje Republike Slovenije
praviloma do 1050 v EUR/m2 površine*
praviloma do 7000 v EUR/pm

3. V sklopu obravnave vsake posamezne vloge
SSRS preuči primernosti cene izvedbe celotne investicije, ki jo je podal prosilec, pri čemer preuči vse investicijske stroške (zemljišče, komunalni prispevek, projektna
in tehnična dokumentacija, GOI dela, spremljanje investicije,...) ob predpostavki, da SSRS vedno v pogodbeno
razmerje vstopa le, če oceni glede na kvaliteto objekta,
obseg investicije in vgrajenih materialov, da je investicija – projekt, primeren. V tem primeru praviloma vstopa
po primerni ceni, ki temelji na primernih cenah GOI del
investicije navedenih v zgornji tabeli, pri čemer pa si
pridržuje pravico, da primerno ceno GOI del investicije
poveča ob, s strani prosilca, izkazani utemeljenosti povečane vrednosti.
Tako v primerih, kadar se soinvestitorstvo izvaja
po postopku sklenitve soinvestitorske pogodbe, ki je
podlaga za kasnejšo prodajno pogodbo, kot tudi v primerih soinvestiranja z nakupom in takojšnje sklenitve
prodajne pogodbe, prodajna cena za nakup oskrbovanih
stanovanj ne sme preseči 85 % primerne tržne cene za
primerljiv tip nepremičnine, upoštevajoč določila prejšnjega odstavka.
4. Soinvestitorski delež SSRS lahko doseže največ
50 % vrednosti izračunane vrednosti investicije, vendar
največ do višine lastnih sredstev prosilca, pri čemer se
v lastna sredstva lahko vštevajo tudi sredstva, pridobljena s posojilom SSRS po tem programu. V obračunsko
vrednost investicije šteje tudi minimalno število potrebnih parkirnih mest skladno s tem razpisom.
Odobreni soinvestitorski delež se uporabi na vseh
oskrbovanih stanovanjih in parkirnih mestih tako, da eno
stanovanje in pripadajoče parkirno mesto predstavlja
najmanjšo enoto delitve.
Na podlagi soinvestitorskega deleža SSRS se v pogodbi o soinvestiranju določi število oskrbovani stano-
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vanj in parkirnih mest, ki pripadajo SSRS, pri čemer
se uporabi določba drugega odstavka 3. točke tega
odseka. Prosilec mora ob in po razdelitvi stanovanj
zagotavljati za vsa oskrbovana stanovanja in parkirna
mesta enakovrednost po kvaliteti izdelave in vgrajenih
materialov ter legi enot.
5. SSRS po odobritvi vloge – sklep o soinvestiranju,
ki ga sprejme direktor, z izbranimi prosilci sklene pisno
pogodbo o soinvestiranju, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti pri pridobivanju. Vsebina
pogodb je določena v skladu s tem programom in je
nespremenljiva v delu bistvenih in s tem programom
opredeljenih sestavin.
Če posamezni izbrani prosilec v roku, ki mu ga določi SSRS (postavljeni rok ne sme biti krajši od petnajst
dni od vročitve sklepa o odobritvi in ne daljši od treh mesecev od vročitve sklepa o odobritvi) ne sklene pogodbe
o soinvestiranju, se šteje, da je od namere odstopil in je
SSRS prost vseh obveznosti iz sklepa o soinvestiranju.
O tem SSRS pisno obvesti prosilca.
Če prosilec v praviloma šestih mesecih po sklenitvi
pogodbe o soinvestiranju ne začne gradnje (sklenjena
gradbena pogodba) oziroma v primerih nakupa novogradnje kot oblike soinvestiranja ni sklenjena prodajna
pogodba za nakup, se šteje, da je prosilec od namere
odstopil in je SSRS prost vseh obveznosti iz sklepa
o soinvestiranju. O tem SSRS pisno obvesti prosilca.
SSRS si pridržuje pravico, da:
– v primerih, ko prosilec z dokazili in izjavami izkaže, da iz objektivnih razlogov obveznosti iz dveh prejšnjih odstavkov ni mogel izpolniti roke primerno podaljša,
– ne pristopi k podpisu prodajne pogodbe s prosilcem oziroma drugim investitorjem, če po pregledu projektne in tehnične dokumentacije ugotovi, da je projekt
neprimeren, pa v razumnem roku ni mogoče doseči
ustreznih tehničnih izboljšav,
– pogodbene roke podaljša, po preučitvi utemeljenega predloga podanega s strani prosilca. Podaljšanje
roka se odobri, kolikor ni nesorazmerno, je smotrno ter
ekonomsko utemeljeno, pri čemer ekonomska utemeljenost ravnanja pomeni, da je s strani prosilca podan
jasen in realen prikaz pričakovanih pozitivnih ekonomskih posledic predvidenega ravnanja, ki ga SSRS lahko
sprejme kot utemeljenega.
Oskrbovanim stanovanjem, ki jih kupi SSRS mora
biti zagotovljeno minimalno pripadajoče število parkirnih
mest po primernih cenah in izhodiščih tega programa.
6. SSRS lahko zagotavlja prosilcu razpolagalno
pravico za dodeljevanje pridobljenih oskrbovanih stanovanj v svoji lasti. Za lastne nepremičnine SSRS sam
sklene najemne pogodbe z izbranimi najemniki oziroma
lahko za izvedbo vseh aktivnosti v zvezi s temi dejanji
pooblasti občino, sklad ali drugo pravno osebo.
7. Najemnina za oskrbovana stanovanja ter za parkirna mesta se oblikuje skladno z metodologijo o oblikovanju najemnin enotno za vse stanovanjske enote
in parkirišča iz posamezne pogodbe o soinvestiranju
oziroma prodajne pogodbe sklenjene po tem programu,
kolikor direktor SSRS v primeru posameznega projekta
ne odloči drugače.
8. Če oskrbovano stanovanje in parkirno mesto v lasti SSRS, za katerega je dodeljena razpolagalna pravica
ni zasedeno 30 (trideset) dni, mora do prve ali ponovne
zasedbe prosilec zanj SSRS-ju plačevati najemnino, ki
jo s sklepom določi SSRS.
Prosilec iz 2. in 3. točke I.2. tega programa mora
vlogi priložiti izjavo občine, da bo v primeru njegove
nezmožnosti plačila subsidiarno prevzela njegove ob-
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veznosti iz tega naslova ali ponuditi drugo zavarovanje
ali nadomestilo za te primere, katerega ustreznost potrdi SSRS. Prosilci iz 4. točke I.2. tega programa morajo
zagotoviti za primer nezmožnosti plačila zavarovanje ali
nadomestilo za te primere, katerega ustreznost potrdi
SSRS.
Če je oskrbovano stanovanje več kot pol leta nezasedeno se šteje, da potrebe po oskrbovanem stanovanju v lasti SSRS na tem območju ni. V teh primerih
ima SSRS tako stanovanje pravico prodati ali ga oddati
v najem drugim fizičnim ali pravnim osebam skladno
z določili zakonodaje in akti poslovanja. Prosilec ima
v teh primerih predkupno pravico.
Prosilec ne sme brez soglasja SSRS prodajati ali
obremenjevati svojih nepremičnin v objektu, dokler ima
SSRS v njem vsaj eno oskrbovano stanovanje in parkirno mesto. Prosilec mora SSRS pisno zaprositi za
podajo ustreznega pozitivnega soglasja. Odtujitev ali
obremenitev brez tega pozitivnega soglasja imata za
posledico ničnost pogodbe s katero je prišlo do odtujitve ali obremenitve, oziroma je bila izvedena dovoljena
obremenitev.
2. Posebne določbe
Izvajanje projekta soinvestitorstva:
a.) Prosilec mora v projektu soinvestorstva z novogradnjo, celovito rekonstrukcijo ali nakupom:
– zagotoviti komunalno opremljeno stavbno zemljišče;
– zagotoviti sredstva v višini razlike med vrednostjo
investicije in zneskom investiranja SSRS;
– zagotoviti celotno predpisano projektno in drugo
dokumentacijo;
– omogočiti sodelovanje SSRS pri potrditvi projektne in druge dokumentacije oziroma mu omogoči pregled projektne in druge dokumentacije;
– pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za
gradnjo;
– omogočiti SSRS na njegovo zaprosilo vpogled
v vso dokumentacijo;
– izvesti javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih
del, če sam ni registriran za taka dela in/ali jih sam ne
bo izvajal;
– v soglasju s SSRS imenovati gradbeni nadzor po
vsakokratni zakonodaji o graditvi objektov;
– izvajati gradbeni nadzor nad izvedbo del po vsakokratni zakonodaji o graditvi objektov;
– omogočiti SSRS tehnično spremljanje investicije
oziroma kontrolo nad izvajanjem del (supernadzor);
– pridobiti pravnomočno uporabno dovoljenje;
– zagotoviti vzpostavitev etažne lastnine;
– na predlog SSRS imenovati upravnika stavbe in
oskrbnika;
– pripraviti, v primeru, da mu SSRS to dopusti,
besedilo razpisa oziroma ustrezne ponudbe za oddajo
stanovanj v najem, h kateremu mora pridobiti soglasje
SSRS, in ga objaviti na svoje stroške najmanj en mesec pred dokončanjem gradnje;
– nositi morebitne druge stroške povezane z realizacijo projekta.
b.) SSRS v projektu soinvestorstva:
– zagotovi sredstva v višini s sklepom direktorja
SSRS odobrenih sredstev;
– preveri investicijsko in projektno dokumentacijo
oziroma sodeluje pri potrditvi projektne dokumentacije,
– imenuje preglednika projektne dokumentacije;
– poda predlog upravnika stavbe in oskrbnika;
– po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja s prosilcem upoštevajoč določbe tega odseka
sklene prodajno predpogodbo oziroma prodajno po-
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godbo, v kateri se upoštevajo smiselno določbe Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih
stavb6 in predvsem način in pogoji poslovanja pod
katerimi SSRS kot investitor gradi ali kupuje za prodajo na trgu,
in sicer predvidoma pod naslednjimi pogoji plačevanja kupnine, ki se s prodajno predpogodbo ali pogodbo
natančneje opredelijo:
– obroke do 85 % kupnine SSRS nakazuje skladno z napredovanjem del po predložitvi obračuna – računa za posamezen obrok, kateremu bo priložena izjava
nadzornega organa o napredovanju del v skladu s terminskim planom, potrdi pa jo supernadzor SSRS; ob pogoju, da prosilec zagotovi na zemljiščih, ki predstavljajo
gradbeno parcelo, bremen prost vpis solastninske pravice ali drugo ustrezno obliko zavarovanja po določbah
za dodelitev posojil po tem razpisu, za čas od sklenitve
pogodbe do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja oziroma do vpisa etažne lastnine na SSRS.
– 5 % v roku osem dni, ko prosilec sam poda ali
prejme obvestilo od izvajalca, da so stanovanjske enote
ustrezno dokončane in ko SSRS potrdi, da je poziv za
prevzem predmeta pogodbe utemeljen ter pod pogojem,
da je pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje;
– 5 % v roku osem dni po odpravi vseh napak
in pomanjkljivosti in po dokončnem obračunu kupnine
skladno z določili prodajne pogodbe in izpolnitvi vseh
drugih pogodbenih obveznosti vključno s tem, da bo
SSRS predložena bančna oziroma zavarovalniška garancija prosilca oziroma prodajalca za odpravo napak
in pomanjkljivosti v garancijski dobi za obdobje treh let
od prevzema predmeta pogodbe oziroma za obdobje
38 mesecev po pridobitvi pravnomočnega uporabnega
dovoljenja v višini 5 % kupnine,
– 5 % kupnine pa v roku osem dni po zagotovitvi vseh pogojev za vknjižbo lastninske pravice na
SSRS na stanovanjih (vložen zemljiškoknjižni predlog
za vpis objekta in etažne lastnine v zemljiško knjigo, ter
s strani prosilca oziroma prodajalca izstavljeno ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
v korist SSRS, plomba za vpis lastninske pravice v korist SSRS pa bo v zemljiško knjigo vpisana na prvem
mestu);
– opravlja kontrolo nad izvajanjem del; kontrola nad
izvajanjem del pomeni supernadzor nad delom izvajalcev in nadzorom prosilca oziroma prodajalca nad
izvedbo del.
IV. Postopek obravnave vlog
Prosilci, ki želijo pridobiti sredstva SSRS iz naslova
posojila oziroma zaprošajo za soinvestitorstvo s SSRS
po tem programu, lahko oddajo vloge s priporočeno pošiljko ali osebno na naslov Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31.
Vloge (z zahtevnimi prilogami) lahko oddajo prosilci
samo na posebnem obrazcu, ki ga lahko dobijo na navedenem naslovu od dne objave tega programa. Vloge
bodo sprotno obravnavne po času dospetja.
SSRS prosilce izrecno opozarja, da bo zaradi daljšega časovnega razpona veljave tega razpisa, pri preučitvi vlog po tem javnem razpisu in posledično v postopku odločanja o vlogi, upošteval vsakokratno veljavno
zakonodajo in veljavne akte poslovanja SSRS. Predpisi
navedeni v razpisu, so veljavni predpisi v času sprejema tega razpisa. Šteje se, da je v tak način obravnave
vlog vsak prosilec izrecno privolil z oddajo prijave na
razpis na posebnem obrazcu iz drugega odstavka tega
poglavja.
6
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O vlogah prosilcev bo odločal direktor SSRS. Izbrani prosilci bodo s strani SSRS prejeli sklep o izbiri, ostali
prosilci prejmejo obvestilo o neodobritvi vloge.
Vse informacije o programu – razpisu lahko prosilci
dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu v Ljubljani na Poljanski cesti 31 ali
na tel. 01/471-05-00.
Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi direktorja
SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma do
preklica.
NS SSRS lahko sprejme obvezno razlago posameznih določb tega programa ter spremeni oziroma dopolni
njegova posamezna določila, ki jih objavi na enak način
kot ta program ter se uporabljajo od dne sprejema.
V projektih sofinanciranja po tem programu, odloči direktor SSRS v okviru razpisane oziroma odobrene vsote sredstev za izvedbo programa sofinanciranja,
o morebitni spremembi namena (soinvestiranje/kreditiranje) ali znižanja zaprošenih sredstev prosilca in odloči
o odobritvi spremembe, ob upoštevanju pogojev tega
programa in aktov, ki opredeljujejo poslovanje SSRS.
Prehodni določbi
Še nepreučene, neodločene in še neodobrene
vloge prosilcev, ki so prispele na Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše, domov za ostarele in študentskih domov, ki je bil objavljen v Uradni list RS,
št. 137-139/2006 dne 29. 12. 2006 in št. 86/09 z dne
30. 10. 2009 ter Uradni list RS, št. 107/09 z dne 24. 12.
2009, se obravnavajo po določbah razpisa veljavnega
v času vložitve vloge.
Z dnem objave tega čistopisa se šteje, da je stari
Javni razpis – program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše, domov
za ostarele in študentskih domov, ki je bil kot čistopis
sprejet 14. 9. 2012 in objavljen v Uradnem listu RS,
št. 71/12 dne 21. 9. 2012, zaprt in nadomeščen s tem
novim čistopisom Javnega razpisa.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 2433-13-0213

Ob-4581/13

Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin
(Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odl.US: in 79/12) in
2. člena Pravilnika o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu
za bonitiranje (Uradni list RS, št. 29/07) ter Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10)
objavlja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije
javni razpis
za izdajo pooblastila za izvajanje izpita za
bonitiranje
A) Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za izvajanje izpita za bonitiranje.
B) Prijavitelji: prijavi se lahko vsaka pravna oseba,
ki izpolnjuje pogoja.
C) Pogoji:
– Najmanj triletne izkušnje iz organizacije izvajanja
izpitov po javnem pooblastilu,
– prijavitelj mora zagotoviti ustrezne prostore za
izvajanje izpitov.
D) Merila:
– reference: 50 točk,
– izobraževanje 40 točk.
E) Prijava: zainteresirani prijavitelj vloži prijavo skladno z razpisno dokumentacijo, ki je objavljena na sple-
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tnih straneh Geodetske uprave RS http://www.gu.gov.si/
pod rubriko »Javne objave«. Prijavo je potrebno poslati
priporočeno po pošti ali prinesti osebno na naslov: Geodetska uprava RS, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljub
ljana, do 15. 1. 2014, do 10. ure.
F) Odpiranje vlog: odpiranje, pregled in ocenjevanje prispelih prijav bo opravila komisija, ki jo je imenoval predstojnik Geodetske uprave RS. Odpiranje ni javno. Prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni v roku 15 dni
po odpiranju prijav.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-4609/13
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona
o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) ter prvega odstavka 2., 18. in 19. člena Pravilnika o izvajanju postopka javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo
filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje (Uradni list RS, št. 103/11) objavljam
naslednji
javni razpis
za izdelavo filmov neodvisnih producentov za
javno kinematografsko predvajanje v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje AV del slovenskih neodvisnih producentov, namenjenih za javno kinematografsko predvajanje, pri katerih Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) s svojim vložkom sodeluje kot koproducent. RTV SLO sofinancira tudi kinematografske filmske projekte, ki se lahko realizirajo tudi kot televizijske
nanizanke ali nadaljevanke.
RTV SLO bo na razpisu izbrane projekte po zaključku rednega javnega kinematografskega predvajanja uvrstila v svoj programsko-produkcijski načrt v skladu z vsebinskimi, tehničnimi in programskimi standardi
javne televizije.
Koprodukcijski vložek, ki ga RTV SLO vloži v projekte, krije vse faze realizacije projekta do vključno izdelave končne kopije AV dela, ne krije pa stroškov promocije in distribucije dela.
2. Pomen izrazov
V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
1. AV dela oziroma AV projekti – filmi vseh zvrsti
(igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani
filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi),
izraženi v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so
vsebovani, in ki so izraženi kot individualne intelektualne
stvaritve.
2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma
prijavitelja.
3. Upravičena oseba – prijavitelj oziroma oseba, ki
izpolnjuje pogoje po zakonu in tem pravilniku za oddajo
vloge na razpis in katere vloga izpolnjuje vse pogoje,
objavljene v razpisu.
4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno
pošiljko v roku, določenem v besedilu razpisa.
5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne
sestavine, določene z razpisom.
6. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, registrirana za izvajanje ustrezne AV dejavnosti, ki odda vlogo
na razpis, kjer sodeluje kot stranka v postopku razpisa.

7. Projekt – izraz za posamezno obliko filmske
AV ustvarjalnosti oziroma dela, ki ga prijavitelj odda na
razpis.
8. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe posameznega projekta, ki vključuje pred produkcijo
(razvoj projekta, sestavo avtorsko-umetniške in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo
(snemanje) in post produkcijo (tehnično oziroma zvočno
in slikovno obdelavo do dokončne (finalne) kopije AV
dela, s katero se AV delo šteje za dokončano).
9. Koproducent – neodvisni producent ali drugi
vlagatelj, ki s svojim ovrednotenim vložkom (finančnim,
tehničnim, storitvenim ipd.) na podlagi koprodukcijske
pogodbe sodeluje pri realizaciji AV dela.
10. Sinopsis – besedilo, ki povzema strukturo
zgodbe in njene najpomembnejše obrate ter opisuje
glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega
od ene do dve tipkani strani.
11. Osnutek scenarija (treatment) – razširjena oblika sinopsisa, ki vsebuje zaporedje prizorov, ki so vsak
zase splošno opisani v enem ali več stavkih. Obsega
lahko od pet do petdeset tipkanih strani.
12. Karakterizacija glavnih likov – opredelitev glavne lastnosti osebe, ki nastopa v igranem AV delu: njen
spol, starost, karakterne značilnosti, družinski status,
poklic, predzgodovino (kolikor je pomembna za potek
dogajanja ali razumevanje reakcij oseb), pa tudi druge
lastnosti, ki gledalcu pojasnjujejo motivacijo osebe za
določena dejanja.
13. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno
opisanih prizorov, ki vsebuje dialoge, opise oseb in
prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan,
noč) se prizor dogaja, ter vse druge relevantne podatke.
14. Mladinski celovečerni film – film, katerega ciljna publika je v pretežnem delu populacija od 12 do
18 let.
15. Celovečerni (dolgometražni) film – film, katerega trajanje presega 70 minut.
16. Srednjemetražni film – film, ki traja 45–70
minut.
17. Kratkometražni film – film, krajši od 45 minut.
18. Javno prikazovanje – vsako redno javno predvajanje filma v kinematografih v skladu s programom
kinematografa in profesionalnimi standardi, ne glede na
nosilec zvoka in slike, s katerega se film predvaja.
19. Predračun projekta – ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta.
20. Finančni načrt – ovrednoteni prikaz vseh virov
in vrst financiranja projekta (finančni vložki, tehnične in
druge storitve itd.) ter pojasnila, na kakšen način se zagotavljajo viri in vrste financiranja za zaključeno finančno
konstrukcijo projekta.
21. Terminski načrt – časovno natančno opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih in tehnoloških
postopkov, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta,
vključujoč predvideni potek promocijskih aktivnosti ter
kinematografske in druge distribucije doma in v tujini.
22. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela
– soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot do
določeni v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08).
23. Reference (ko)producenta in soavtorjev oziroma avtorjev prispevkov AV dela – seznam vseh ustvarjenih AV del, udeležb in nagrad na festivalih, priznanj in
drugih udejstvovanj na AV področju.
24. Povezane osebe – osebe, ki so med seboj
upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da
zaradi teh povezav skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo usklajeno z namenom doseganja
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skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost
usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju
o financiranju in poslovanju. Za povezane osebe štejejo
tudi pravne osebe, ki so zastopane po isti osebi.
25. Koprodukcijski vložek – finančni vložek ali
storitveni vložek (najem prostorskih kapacitet, tehnike,
človeških virov ipd.), ki se lahko finančno ovrednoti. RTV
SLO sodeluje na razpisu le s finančnim koprodukcijskim
vložkom.
26. Slovenski film – film, pri katerem ima večinski
producentski delež slovenski producent ali je pretežno
posnet v slovenskem jeziku ali gre za dela, ki so producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so
namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti,
ki živita na območju Republike Slovenije, ter manjšinske
koprodukcije.
27. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (UPB1),
36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – Odl.US in
87/11 – ZAvMS) in:
– ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni
izmed držav, članic EU;
– ki ni vključena v organizacijsko strukturo
oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa;
– v kateri ima izdajatelj televizijskega programa
največ petindvajset odstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju;
– ki po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije
na leto.
Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v eni izmed tretjih držav,
če evropska dela tvorijo večinski delež njegove AV
produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka te
točke razpisa.
3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet
razpisa
RTV SLO bo na razpisu sofinancirala naslednja
AV dela:
– Področje A – DOKUMENTARNO – IGRANI FILM
(80–90 minut)
– Področje B – MLADINSKI CELOVEČERNI FILM
(80–90 minut):
Namenjen naj bo najstnikom med 13 in 16 letom
in primeren za predvajanje v terminih mladinskega programa. V vedrem, humornem vzdušju in s pozitivnim
sporočilom naj obravnava sicer zapleteno doživljanje
prve resne ljubezni. Gre torej za ljubezenski film z avtonomnim in edinstvenim mladostnikom v središču, ki pa
ne zanemarja vsakdanjih dvomov, zapletov z avtoriteto
in zablod pri iskanju smisla najstniškega obstoja
– Področje C – OTROŠKI ANIMIRANI FILMI (do
15 minut)
– Področje D – KRATKI ANIMIRANI FILM (do
15 minut).
Obravnavajo naj teme s področja izzivov sodobnega življenja. Na kritičen način, s priporočeno potenco avtorskega humorja, naj podajajo zgodbe širokega spektra družbenega življenja, ki jih generirajo ekonomske
razmere, kriza, nadvlada materialnega nad duhovnim.
Osnovna motivacija se lahko naslanja tudi na zimzelene,
kanonske zgodbe, poglavja zgodovine, ki lahko aktualnost osvetlijo z drugega zornega kota. Kratki animirani
filmi naj komunicirajo z občinstvom zahtevnejšega, av-
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torskega filma, vsekakor pa naj ustvarjalci upoštevajo
določila in pravila, ki veljajo za televizijsko predvajanje
do v osrednjevečernem času med 21.00 in 22.00.
– Področje E – CELOVEČERNI IGRANI FILM
(80–90 minut):
Vsebinski okvir je zamejen z naslednjimi temami:
sobivanje različnosti (nacionalnih, kulturnih, medgeneracijskih ipd.), teme iz življenja zapostavljenih ali preslabo
zaščitenih družbenih skupin ali posameznikov. Prednostno bodo obravnavani scenariji, ki razvijajo socialno
občutljivost, tematizirajo zmožnost sobivanja različnosti
in iskanje izhodov iz neodzivnosti družbe ali posameznikov v zbirokratiziranem in otopelem okolju.
Predlagani projekti naj se izogibajo preveč nazornim in grobim prikazom nasilja ali eksplicitnim prikazom
spolnosti, poudarek naj bo na prikazovanju psiholoških
in družbenih odzivov na dogajanja, ki običajno ne najdejo mesta med najbolj relevantnimi vsebinami množičnih
medijev.
– Področje F – KRATKI IGRANI FILM (do 20 minut):
Obravnavajo naj teme s področja sodobnega življenja. Prednost imajo zgodbe, ki zaznavajo specifične
premike v medosebnih in družbenih odnosih, ki jih generirajo zaostrene ekonomske razmere. Ob vsebinski
odzivnosti pričakujemo sveže in inovativne narativne
pristope.
4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi,
v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo
Prijavljena AV dela morajo tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o subjektivni oceni tehnične
kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni
oceni tehnične kvalitete zvoka. Dela morajo biti posneta
in izročena za predvajanje v HD formatu 16:9.
5. Maksimalna vrednost sredstev, namenjenih
za predmet razpisa
Maksimalna vrednost sredstev, namenjenih
za predmet razpisa, znaša skupaj 1.700.000 EUR.
Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša:
– za posamezni projekt – igrano-dokumentarni film
do 150.000,00 EUR;
– za posamezni projekt – celovečerni igrani
film/mladinski celovečerni film do 500.000,00 EUR;
– za posamezni projekt – kratki igrani film/otroški
animirani film do 60.000,00 EUR;
– za posamezni projekt – kratki animirani film do
80.000,00 EUR.
Sredstva za realizacijo filmskih projektov morajo biti
porabljena najkasneje v roku dveh let od dneva podpisa
pogodbe z izbranimi prijavitelji.
RTV SLO sofinancira projekte največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov oziroma do
najvišjega zneska, določenega v besedilu razpisa.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka te točke
RTV SLO sofinancira projekte največ do odstotka, ki ga
v finančni konstrukciji glede na celotno predračunsko
vrednost projekta ne krijejo že drugi sofinancerji in koproducenti.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obvezne obrazce (št. 1 – št. 11),
– ocenjevalni listi,
– vzorec koprodukcijske pogodbe.
Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti
izjave in obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so
ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran
vzorca koprodukcijske pogodbe.
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7. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Prijavitelj projekta je neodvisni producent po
zakonu, ki ureja medije.
2. Prijavitelj projekta in z njim povezane osebe
imajo na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle
finančne in druge obveznosti do RTV SLO.
3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času
prijave še ni realizirano oziroma dokončano.
4. AV delo se bo po zaključku rednega kinematografskega predvajanja prikazovalo v televizijskih programih RTV SLO.
5. AV delo je po svoji vsebini skladno z zakonskim
namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe
javnega prava posebnega nacionalnega in kulturnega
pomena in zakonom, ki ureja medije.
6. AV delo bo ustrezalo tudi vsem vsebinskim in
tehničnim standardom za prikazovanje na javni televiziji.
7. Proti osebi prijavitelja ali z njo povezani osebi
ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10,
26/11 in 47/11) ali področnem zakonu, oziroma ni začet
drugi postopek prenehanja osebe prijavitelja ali z njo
povezane osebe.
Neodvisni producent, ki je s prijavljenim projektom
izbran na razpisu, mora pred podpisom pogodbe z RTV
SLO zagotoviti, da ob realizaciji AV projekta RTV SLO
pridobi materialne avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko, spletno in drugo predvajanje projekta
pod pogoji, določenimi v pogodbi o sofinanciranju (koprodukcijski pogodbi), in pravice za arhiviranje projekta
kot dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO. Prijavitelj mora
zagotoviti, da RTV SLO pridobi te pravice najkasneje
po enem letu od zaključka rednega kinematografskega predvajanja v Republiki Sloveniji.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma
bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene.
8. Vloga
Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na razpisu z neomejenim številom vlog.
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži:
1. Izpolnjen obrazec za kandidiranje na razpisu
(obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 1).
2. Reference prijavitelja/producenta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 2).
3. Seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2010 2011 in 2012, z navedbo naročnikov posameznega AV dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO
št. 3).
4. Seznam predvidene avtorsko-umetniške in tehnično-izvedbene ekipe, ki bo sodelovala pri realizaciji
projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 4).
5. obrazec za navedbo referenc avtorske ekipe
(obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 5),
6. Terminski načrt realizacije projekta, vključno
z datumom dokončanja projekta (obvezno oddati na
obrazcu RTV SLO št. 6).
7. Izjavo, da prijavitelj z oddajo vloge sprejema
pogoje javnega razpisa oziroma koprodukcijskega sodelovanja z RTV SLO, ki jo podpiše upravičeni zastopnik
prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 7).
8. Izjavo, o izpolnjevanju obveznosti in insolventnosti ali prisilnem prenehanju (obvezno oddati na
obrazcu RTV SLO št. 8).
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9. Izjava o izpolnjevanju zakonskih pogojev statusa neodvisnega producenta (obvezno oddati na obrazcu
RTV SLO št. 9).
10. Finančni predračun projekta, iz katerega izhaja
zaključena finančna konstrukcija projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 10).
11. Finančni načrt realizacije projekta (obvezno
oddati na obrazcu RTV SLO št. 11).
12. Sklenjene koprodukcijske predpogodbe ali pogodbe z drugimi koproducenti pri projektu v skladu s finančnim načrtom realizacije projekta.
13. Predpogodbe ali pogodbe sofinancerji projekta
v skladu s finančnim načrtom realizacije projekta (npr.
domači in tuji javni sofinancerji kot na primer: Slovenski
filmski center, (v nadaljnjem besedilu: SFC), Filmski studio Viba film Ljubljana, Eurimages, evropski programi,
državni organi, sponzorji, donatorji, lokalne skupnosti,
nosilci javnih pooblastil …).
14. Sinopsis.
15. Treatment (ni potreben za zvrst – dokumentarno-igrani film, 80–90 minut).
16. Karakterizacija glavnih likov (ni potrebna za
zvrst – dokumentarno-igrani film, 80–90 minut).
17. Scenarij.
18. Režijska eksplikacija (režiserjev vidik obravnave in pristopa k temi).
19. Likovna zasnova filma in zgodboris (samo pri
animiranih filmih).
20. Predpogodbe ali pogodbe s predvidenimi soavtorji AV dela in avtorji prispevkov z vključeno predračunsko vrednostjo honorarja in predvidenim terminskim
načrtom.
21. Na vsaki strani parafiran in žigosan vzorec
koprodukcijske pogodbe s strani upravičenega zastopnika prijavitelja.
22. Pisno dokazilo o zagotovljeni kinematografski
distribuciji po dokončanju projekta, z navedbo kinematografa in predvideno dolžino trajanja kinematografske
distribucije.
23. Dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti
produkcije AV del, ki na dan prijave na razpis ni staro
več kot tri mesece (obvezno oddajo samo tiste osebe,
pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne
evidence AJPES (npr. društva, zavodi).
Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge, ki
mora biti na za to predvidenih mestih podpisana in žigosana. V ovojnici mora prijavitelj priložiti tudi en izvod
popolne vloge v elektronski obliki v PDF formatu na CD
ali DVD nosilcu. Elektronska kopija mora biti istovetna
pisnemu izvirniku vloge.
Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za
formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih
vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se
s posamičnim sklepom zavržejo.
9. Razpisni roki
Prijavitelji lahko pošljejo vloge za vsa razpisana
področja v naslednjem razpisnem roku: od 27. 12. 2013
do 7. 3. 2014.
Vloge se pošljejo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2 – 4, 1000 Ljubljana, na njih pa mora
pisati »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za izdelavo
filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2013, področje _____ (področje
dopiše prijavitelj)«. Prijavitelji morajo na poslanih ovojnicah obvezno napisati področje, na katerem kandidirajo
s posameznim AV delom. Na zadnji strani ovojnice je
potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja.
Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV
delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici.
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Vsaka prispela vloga ter njene morebitne dopolnitve
se evidentirajo kot ena zadeva, ki pridobi oznako – zaporedno številko, glede na vrstni red registra prispelih
vlog za posamezno področje.
RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno, če jo bo
RTV SLO prejela oziroma jo bo prijavitelj s priporočeno
poštno pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki
razpisa. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom
zavržene.
10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga
A) Merila za ocenjevanje vlog Področja A, B, E in F:
a) do 45 točk – ocena scenarija, od
tega:
– univerzalnost, relevantnost in izvirnost
teme
– struktura in dramaturški potencial
scenarija, doslednost karakterizacije
likov
– pričakovana privlačnost filma
za slovenski in evropski oziroma
mednarodni kulturni prostor
b) do 25 točk – ocena režiserja, od tega:
– odmevnost ustvarjalnega dela na AV
področju
– ocena režijske eksplikacije

do 15 točk

do 20 točk
do 10 točk

do 15 točk
do 10 točk

c) do 15 točk – ocena producenta – odmevnost producentskega dela na AV področju (strokovna in finančna
kredibilnost producenta glede na realizirane projekte,
njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost
pri gledalcih)
d) do 15 točk- ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma – (utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega
deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev;
ustreznost terminskega načrta).
B) Merila za ocenjevanje vlog Področja C in D:
a) do 25 točk – ocena scenarija – (univerzalnost in
relevantnost teme, izvirnost projekta in pripovednega
postopka ter pričakovana privlačnost filma za slovenski
in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor)
b) do 15 točk – ocena likovne zasnove filma in
(osnutka) zgodborisa- (izvirnost likovne zasnove, karakterizacija likov, estetske kakovosti, pričakovana zahtevnost izvedbe)
c) do 20 točk – ocena režiserja, od tega:
– odmevnost ustvarjalnega dela na AV
področju
– ocena režijske eksplikacije (vizualna
podoba filma, drugi segmenti,
ki so za film specifični oziroma so
dodana vrednost filma)

do 10 točk

do 10 točk

d) do 10 točk – ocena glavnega animatorja – odmevnost ustvarjalnega dela na AV področju,
e) do 20 točk – ocena producenta – odmevnost producentskega dela na AV področju (strokovna in finančna
kredibilnost producenta glede na realizirane projekte,
njihov udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost
pri gledalcih),
f) do 10 točk – ocena okvirnega finančnega in
terminskega načrta za produkcijo filma- (utemeljenost
finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma
v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastne-
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ga deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega načrta).
Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno
AV delo prejme na razpisu, je 100 točk. Dela, ki bodo
ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagana za
sprejetje v sofinanciranje.
RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje v sofinanciranje v primeru povečanja ali sprostitve sredstev.
11. Izvedba razpisa
Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v rokih, ki so določeni
v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki
jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom
zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno
nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV
SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo
vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo
strokovnim komisijam, ki bodo projekte ocenile na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu.
Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena
najvišje. Projekti, ki ne bodo dosegli določenega najmanjšega števila točk (70), ne bodo predlagani in sprejeti v sofinanciranje. Če noben projekt ne bo dosegel
najmanjšega določenega števila točk, se noben projekt
ne bo sprejel v sofinanciranje, generalni direktor RTV
SLO pa lahko odloči, da se razpis ponovi. RTV SLO si
pridrži pravico, da kljub zadostnemu doseženemu številu točk nobenega projekta ne sprejme v sofinanciranje,
za kar mora podati ustrezno obrazložitev.
O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko
obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini sofinanciranja
izbranih del ali o zavrnitvi sofinanciranja del. V primeru
sprostitve ali povečanja sredstev si RTV SLO pridrži pravico, da lahko izda novo odločbo, s katero se na podlagi
rezervne liste odobri sofinanciranje že zavrnjenega dela
ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega dela.
Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sofinanciranja.
S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila
koprodukcijsko pogodbo, katere vzorec je sestavni del
razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili
vsa medsebojna razmerja v zvezi s sofinanciranjem in
realizacijo AV dela. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove k pristopu oziroma podpisu
pogodbe. Če se prijavitelji izbranih del v določenem
roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu,
bo RTV SLO štela, da odstopajo od sklenitve pogodbe.
12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva, ki bodo dodeljena za sofinanciranje izbranih projektov, morajo biti porabljena v roku dveh let po
podpisu koprodukcijske pogodbe.
Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov nakazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa koprodukcijska
pogodba.
13. Informacije v zvezi z razpisom
Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na UPE KUP, Matejo Smisl, elektronski
naslov: mateja.smisl@rtvslo.si, tel. 01/475-31-84, od ponedeljka do petka, med 9. in 14. uro.
Celotna razpisna dokumentacija je objavljena
v Uradnem listu RS in na spletnih straneh RTV SLO/razpisi www.rtvslo.si. V času trajanja razpisa je razpisna
dokumentacija vsem zainteresiranim osebam dosegljiva
na sedežu RTV SLO in spletni strani.
Javni zavod Radiotelevizija Slovenija
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Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07, 40/12 in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1,
56/08, 4/10 in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni
list RS, št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih
komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 19/09) objavlja Javni razpis sofinanciranje kulturnih programov knjigarn za leto 2014 (v
nadaljevanju: JR1–KG–2014).
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na
naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa
tudi na naslovu www.jakrs.si. Podrobnejša navodila za
uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo
na spletnem naslovu, https://jakrs.e-razpisi.si in www.
jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave
obvestila v Uradnem listu RS dne 27. 12. 2013 in se
izteče dne 7. 2. 2014.
Javna agencija za knjigo RS
Ob-4585/13
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni
agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10
in 20/11), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS,
št. 19/09 in 90/11) ter Pravilnika o strokovnih komisijah
Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 19/09) objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju
knjige za leto 2014 (v nadaljevanju: JR2–USP–2014).
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce
izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na
naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa
tudi na naslovu, www.jakrs.si. Podrobnejša navodila za
uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo
na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si in www.
jakrs.si. Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave
obvestila v Uradnem listu RS dne 27. 12. 2013 in se
izteče dne 7. 2. 2014.
Javna agencija za knjigo RS
Št. 32/2013

Ob-4562/13

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013) in
Pravilnika o sofinanciranju letnih programov veteranskih
in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 20/2012; v nadaljevanju: pravilnik)
objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za izbiro letnih programov veteranskih
in častniških organizacij ter projektov
gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje,
ki jih bo v letu 2014 sofinancirala
Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih
programov veteranskih in častniških organizacij ter pro-

jektov gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2014.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala letne programe veteranskih in častniških organizacij ter projekte
gasilskih organizacij, ki ne predstavljajo izvajanja obvezne lokalne javne gasilske službe.
Med upravičene stroške letnih programov in projektov ne štejejo:
– plače in drugi prejemki v zvezi z delom,
– stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu
ali upravljanju,
– materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja, ipd.).
II. Razpisna področja:
Področje 1: Letni programi veteranskih in častniških
organizacij
Na razpis se lahko prijavijo veteranske organizacije (društva, zveze društev, združenja), ustanovljene
na osnovi Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS,
št. 59/06 – UPB2, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – Odl. US,
5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11 in 40/12 – ZUJF) ter
častniške organizacije (društva, zveze, združenja), ki
združujejo častnike in podčastnike, kot jih opredeljuje
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – UPB1,
138/04 – Skl. US, 53/05 – Skl. US in 96/12 – ZPIZ-2);
Sofinancirajo se naslednje vsebine letnih programov veteranskih in častniških organizacij:
1. organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti);
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. skrb za spomenike in spominska obeležja;
4. izdajanje monografij in spominskih publikacij;
5. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
6. obveščanje in svetovanje svojim članom;
7. obujanje in negovanje tradicij;
8. spodbujanje k strpnosti in nenasilju;
9. kulturno izražanje in kreativnost.
Področje 2: Projekti gasilskih organizacij
Na razpis se lahko prijavijo gasilske organizacije,
ustanovljene na osnovi Zakona o gasilstvu (Uradni list
RS, št. 113/05 – UPB1).
Sofinancirajo se naslednje vsebine projektov gasilskih organizacij:
1. organizacija prireditev občinskega pomena;
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. izdajanje monografij in spominskih publikacij ter
preventivnega gradiva;
4. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
5. obujanje in negovanje tradicije;
6. spodbujanje dela z mladimi in upokojenci.
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti,
– imajo sedež ali podružnico na območju Mestne
občine Velenje, oziroma ne glede na sedež, če je letni
program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Mestne občine Velenje,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo
članarino,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri
so predvideni prihodki in odhodki za izvedbo letnega
programa ali projekta,
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– svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene
obveznosti do Mestne občine Velenje, če te obstajajo
ali so obstajale.
III. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje 1:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2014,
c. parafiran vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje 2:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. parafiran vzorec pogodbe.
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in
žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prijavitelji morajo vloge oddati do 31. januarja 2014
do 10. ure na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in
opremljene z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – letni programi veterani/častniki 2014« oziroma »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis – gasilski projekti 2014«.
Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oziroma sedež.
Vsak prijavitelj lahko odda le eno vlogo.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki
ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale
upravičene osebe, ne bodo obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
IV. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila 31. januarja 2014 ob 10.30, v sejni sobi Urada za
razvoj in investicije, 3. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranje prijetih vlog je javno.
V. Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog:
Razpisno področje1: Letni programi vlagateljev veteranskih in častniških organizacij:
a) Ocena letnega programa glede na vsebino, določeno s 4. členom pravilnika:
1) organizacija prireditev občinskega pomena (proslave,žalne/spominske slovesnosti)
2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi,
srečanja, tekmovanja, obletnice, ipd.)
3) redna skrb za spomenike in spominska obeležja
4) izdajanje monografij in spominskih publikacij, vsaj 1 na leto
5) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav, vsaj 1 na leto
6) informiranje in svetovanje svojim članom
7) obujanje in negovanje tradicij
8) spodbujanje k strpnosti in nenasilju
9) kulturno izražanje in kreativnost
b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje
3) od 101 in nad 100 članov iz Mestne občine Velenje
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje
(preteklo leto)
1) ni bilo sodelovanja
2) je bilo sodelovanje v 1 – 3 aktivnostih
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih
d) Delež lastnih sredstev za izvedbo letnih programov
1) do 40 %
2) od 41 % do 80 %
3) nad 81 %
Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 52.

0 – 27 točk
3 točke
3 točke
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Razpisno področje 2: Projekti vlagateljev gasilskih
organizacij:
a) Ocena projekta glede na vsebino, določeno s 5. členom pravilnika
1) organizacija prireditev občinskega pomena,
2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi,
srečanja, športna tekmovanja, ipd.),
3) izdajanje monografij in spominskih publikacij, izdajanje preventivnega gradiva
4) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav o gasilstvu,
5) obujanje in negovanje tradicij gasilstva,
b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino
1) do 50 članov iz Mestne občine Velenje
2) od 51 in do 100 članov iz Mestne občine Velenje
3) nad 100 članov iz Mestne občine Velenje
c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje
(preteklo leto)
1) ni bilo sodelovanja
2) je bilo sodelovanje v 1 – 3 aktivnostih
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih
d) Delež lastnih sredstev za izvedbo projekta
1) do 40 %
2) od 41 % do 80 %
3) nad 81 %
e) Pomen projekta za mladino
1) je v celoti namenjen mladim
2) je delno namenjen mladim
f) Pomen projekta za starejše
1) je v celoti namenjen starejšim
2) je delno namenjen starejšim
Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 50.
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VI. Okvirna višina razpisanih sredstev:
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini:
– za razpisno področje 1 (letni programi veteranskih in častniških organizacij):
– za razpisno področje 2 (projekti gasilskih organizacij):
VII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali
projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu
2014. Izjema velja samo za projekte, ki bodo izvedeni
v mesecu decembru 2014. Mestna občina Velenje bo
z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta v letu 2014.
VIII. Postopek: župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije.
Upravičenec lahko vloži na Mestno občino Velenje
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi upravičenci.
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene
razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloči župan
v roku 15 delovnih dni s sklepom.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija zajema:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec 1 – letni programi
– Prijavni obrazec 2 – gasilski projekti
– Pravilnik o sofinanciranju letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih
organizacij v Mestni občini Velenje(Uradni vestnik MOV,
št. 20/2012)

7.000,00 €
1.500,00 €
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Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si
(priložnosti/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba
št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na
tel. 03/896-18-68 ali 041/793-645 (Andrej Rupreht), ali
po elektronski pošti: andrej.rupreht@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Št. 31/2013

Ob-4563/13

Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 in 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 46. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnost (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12
in 24/13) ter Pravilnika o oddajanju poslovnih stavb in
poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Velenje v najem (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 23/12, 1/13 in 7/13)
Mestna občina Velenje objavlja
razpis
za oddajo poslovnih prostorov
v lasti Mestne občine Velenje v najem
ali brezplačno uporabo s financiranjem najemnine
in obratovalnih stroškov
1.) Predmet javnega razpisa
Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) objavlja razpis za oddajo poslovnih prostorov v lasti MOV, ki
jih začasno ne potrebuje, v najem ali brezplačno uporabo s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov.
Razpis je namenjen vsem društvom ali zvezam ali organizacijam, ki delujejo na neprofitni osnovi in skozi svoje
delovanje prispevajo k družbenemu razvoju v naši občini. MOV to dejavnost podpira, zato bo tistim, ki bodo na
podlagi razpisa dobili prostore, financirala najemnino in
stroške obratovanja. Tisti, ki delujejo v javnem interesu,
pa bodo prostore dobili v brezplačno uporabo s financiranjem obratovalnih stroškov.
2.) Razpisna področja
Razpis je razdeljen na dva področja:
Področje A: Oddaja prostorov v brezplačno uporabo
s financiranjem obratovalnih stroškov
Področje B: Oddaja prostorov v najem s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov.
3.) Lastnik
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Področje A:
I. Predmet oddaje v brezplačno uporabo s financiranjem obratovalnih stroškov:
Predmet oddaje v brezplačno uporabo so prostori:
a) v objektu Kopališka cesta 3 (dom SLO), Velenje, ID stavbe 3635, parcelna številka 3262/3, k.o. 964
Velenje:
– prostor št. 2204, v izmeri 12,15 m2 – namen: pisarna za društveno dejavnost
b) v objektu Kersnikova 13, Velenje, ID stavbe
1236, parcelna številka 1836/2, k.o. 964 Velenje:
– prostor, v izmeri 54,80 m2 – namen: dejavnost
razdeljevanja humanitarne pomoči
c) v objektu Kersnikova 1, Velenje, ID stavbe 2141,
parcelna številka 1864, k.o. 964 Velenje:
– prostor št. 1, v izmeri 78,85 m2, z možnostjo uporabe dvakrat tedensko po 8 ur – namen: pisarne za
društveno dejavnost

Št.

110 / 27. 12. 2013 /

Stran

3465

d) v objektu Titov trg 1, Velenje, ID stavbe 3604,
parcelna številka 2520, k.o. 964 Velenje:
– prostor št. 102, v izmeri 17,85 m2 – namen: pisarne za društveno dejavnost, delovanje na humanitarnem
področju.
II. Pogoji oddaje v brezplačno uporabo:
1. Prostori se oddajo v brezplačno uporabo za
obdobje do 5 let. MOV bo v letu 2014 financirala obratovalne stroške (električna energija, odvoz odpadkov,
komunalne storitve, davke po veljavni zakonodaji, zavarovanje in drugo) in stroške rednega vzdrževanja,
v nadaljnjih letih pa kolikor bodo zagotovljena sredstva
z vsakokratnim veljavnim letnim proračunom.
2. Prostori niso potrebni večje obnove. Uporabnik je
dolžan prostore predati po poteku obdobja brezplačne
uporabe zapisniško v stanju, kot jih je prejel.
3. Bistvene sestavine pogodbe o brezplačni uporabi
so zapisnik o prevzemu prostorov v brezplačno uporabo
in plačevanje obratovalnih stroškov ter stroškov rednega
vzdrževanja.
4. Prostori se oddajo v brezplačno uporabo izključno društvom ali zvezam ali organizacijam, ki delujejo
v javnem interesu za dejavnosti kot so navedene pri
posameznem prostoru v I. poglavju področja A.
5. Uporabnik mora skleniti pogodbo o oddaji poslovnih prostorov v brezplačno uporabo v roku 15 dni od
prejema pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru
se šteje, da za sklenitev pogodbe nima več interesa.
III. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo neprofitne organizacije, ki imajo sedež v MOV in imajo status društva v javnem interesu na svojem področju dela, kar dokazujejo
z ustreznim dokazilom oziroma ne glede na sedež, če
je letni program zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Mestne občine Velenje.
Področje B:
I. Predmet oddaje v najem s financiranjem najemnine in obratovalnih stroškov:
Predmet oddaje v najem so prostori:
a) v objektu Cesta Simona Blatnika 27 (čolnarna),
Velenje, parcelna številka 872, k.o. 964 Velenje,:
– prostor št. 5, v izmeri 41,00 m2 – mesečna najemnina: 102,50 € – namen: za skladiščenje opreme za
vodne športe
b) v objektu Šlandrova 10 b, Velenje, ID stavbe
2307, parcelna številka 1968/8, k.o. 964 Velenje:
– garaža, v izmeri 26,80 m2 – mesečna najemnina:
80,40€ – namen: skladišče
c) v objektu Kersnikova 13, Velenje, ID stavbe
1236, parcelna številka 1836/2, k.o. 964 Velenje:
– prostor, v izmeri 40,80 m2 – mesečna najemnina:
122,40€ – namen: pisarne za društveno dejavnost
d) v objektu Kolodvorska brez številke, Velenje,
parcelna številka 1802/2, k.o. 964 Velenje:
– prostor, v izmeri 32,00 m2 – mesečna najemnina:
80,00 € – namen: pisarna, delovanje radio klubov ali
društev, prostori so ustrezno tehnično opremljeni;
II. Pogoji oddaje v najem s financiranjem najemnine
in obratovalnih stroškov:
1. Prostori se oddajo v najem za obdobje 5 let. MOV
bo v letu 2014 financirala najemnino, obratovalne stroške (električna energija, odvoz odpadkov, komunalne
storitve, davke po veljavni zakonodaji, zavarovanje in
drugo) in stroške rednega vzdrževanja, v nadaljnjih letih
pa kolikor bodo zagotovljena sredstva z vsakokratnim
veljavnim letnim proračunom.
2. Prostori niso potrebni večje obnove. Uporabnik
je dolžan prostore predati po poteku obdobja najema
zapisniško v stanju, kot jih je prejel.
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3. Bistvene sestavine pogodbe o najemu so zapisnik o prevzemu prostorov v najem, višina najemnine in
plačevanje obratovalnih stroškov ter stroškov rednega
vzdrževanja.
4. Prostori se oddajo v najem za dejavnosti kot
so navedene pri posameznem prostoru v I. poglavju
področja B.
5. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku
15 dni od prejema pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da za sklenitev pogodbe nima
več interesa.
III. Pogoji sodelovanja:
Na razpisu lahko sodelujejo neprofitne organizacije, ki imajo sedež v MOV oziroma ne glede na sedež,
če je letni program zastavljen tako, da aktivno vključuje
občane Mestne občine Velenje.
4.) Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a) za razpisno področje A:
a. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
b. dokazilo o delovanju v javnem interesu
b) za razpisno področje B:
a. izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
Vse obrazce razpisne dokumentacije podpiše in
žigosa zakoniti zastopnik društva oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prijavitelji morajo vloge oddati do 31. 1. 2014 do
10. ure na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna
pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in
opremljene z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – oddaja prostorov društvom« z označbo razpisnega
področja (A ali B).
Na hrbtni strani kuverte mora prijavitelj zapisati svoj
polni naslov.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
5.) Odpiranje vlog
Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila
31. 1. 2014 ob 12. uri, v sejni sobi Urada za razvoj in
investicije, 3. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov
trg 1, Velenje. Odpiranje prejetih vlog je javno.
6.) Merila za ocenjevanje vlog
1) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino
do 50 članov
od 51 in do 100 članov
nad 100 članov
2) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, ki jih je organizirala Mestna občina Velenje (preteklo leto)
ni bilo sodelovanja
je bilo sodelovanje v 1 – 3 aktivnostih
je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih
3) Čas delovanja društva/zveze
do vključno 10 let
nad 11 do vključno 20 let
nad 20 let
4) Pripravljenost delitve prostorov
pripravljeni deliti
Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 35.
7.) Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev je 20.000,00 € za leto 2014,
v nadaljnjih letih pa kolikor bodo zagotovljena sredstva
z vsakokratnim veljavnim letnim proračunom.
8.) Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v tistem
proračunskem letu, v katerem so dodeljena.
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9.) Postopek
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem,
ki ne bodo oddane pravočasno ali jih ne bodo podale
upravičene osebe, ne bodo obravnavane.
Izbor bo opravila Komisija za izvedbo postopkov
za oddajo poslovnih prostorov MOV v najem, ki bo vse
kandidate obvestila o izboru najkasneje v roku 30 dni
po poteku roka za oddajo vlog. Izbran bo tisti kandidat
oziroma kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje razpisa in bodo ocenjeni z najvišjim številom točk po merilih.
Župan izda sklepe o izbiri uporabnikov oziroma
najemnikov ter prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. Upravičenec lahko vloži na Mestno občino
Velenje pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi
upravičenci. Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti
pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloči
župan v roku 15 dni s sklepom.
10.) Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija zajema:
– besedilo razpisa,
– razpisni obrazec.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si
(priložnosti/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina
Velenje – vložišče (kletni prostori, soba št. 10), Titov
trg 1, 3320 Velenje.
11.) Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na
tel. 03/896-16-34 ali 041/635-206 (Bojan Čampa), ali
po elektronski pošti: bojan.campa@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Št. 33/2013

Ob-4575/13

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08,
4/10, 20/11 in 100/11 Odl. US), Pravilnika o izvedbi
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 23/2011) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2013) objavlja Mestna občina
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za izbiro kulturnih programov in projektov,
ki jih bo v letu 2014 sofinancirala
Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih
programov in projektov, ki jih bodo izvajalci realizirali
v letu 2014.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin
na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih
medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije ter na drugih področjih kulture.
Program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso
javni zavodi, jo pa občina financira na primerljiv način
kot javne zavode (npr. dejavnost kulturnih društev).
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Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev,
ki jo financira občina, in bo izvedena v letu 2014.
Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega
razpisa niso:
– programi in projekti prijaviteljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v občini; izjeme
so le pravne in fizične osebe, ki prijavljajo projekte, ki
se snovno-motivno dotikajo občine in bodo izvedeni
v občini;
– programi in projekti, ki se sofinancirajo iz posebnih proračunskih postavk oziroma ki so že pridobili proračunska sredstva občine;
– stroški dela oziroma plač prijaviteljev;
– projekti obnove kulturne dediščine.
Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti,
ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega razpisa, prijavitelji pa projekta iz neupravičenega razloga
niso realizirali.
II. Razpisna področja:
A – Kulturni programi
Na razpisno področje A se lahko prijavijo društva,
ki s svojim programom izkazujejo kakovost in izvirnost,
imajo sedež v občini in so včlanjena v Zvezo kulturnih
društev Šaleške doline.
B – Kulturni projekti
Na razpisno področje B se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v občini (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira
občina);
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini
in ustvarjajo v občini,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega
ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini;
– društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so
včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se
lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno
dejavnost).
Na razpisno področje B se lahko prijavijo tudi
pravne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki
nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo
projekt, ki se snovno-motivno dotika občine in bo izveden v občini.
C – Kulturni projekti s področja založništva (tiskane
izdaje)
Na razpisno področje C se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v občini (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira
občina);
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini
in ustvarjajo v občini,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega
ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini;
– društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so
včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se
lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno
dejavnost).
Na razpisno področje C se lahko prijavijo tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status
samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo
stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki
se snovno-motivno dotika občine in bo izveden v občini.
D – Delovanje zveze kulturnih društev
Na razpisno področje D se lahko prijavijo zveze
kulturnih društev s sedežem v Mestni občini Velenje.
III. Razpisni rok: razpis se prične 27. decembra
2013 in se zaključi 27. januarja 2014.
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IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje A:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2014,
c. podpisan vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje B:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe.
C) za razpisno področje C:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. podpisan vzorec pogodbe,
c. vpogled v 10 % končanega besedila in eno strokovno-referenčno recenzijo (priporočilo) za delo, ki kandidira za sofinanciranje.
D) za razpisno področje D:
a. izpolnjen prijavni obrazec,
b. program dela za leto 2014,
c. podpisan vzorec pogodbe.
Pri razpisnem področju B in C morajo posamezniki,
ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju
kulture, priložiti potrdilo o uveljavljanju posebne davčne
olajšave od dohodka. V nasprotnem primeru bodo v avtorski pogodbi upoštevani 10 % normirani stroški.
Prijavitelji morajo prijave oddati do 27. januarja
2014 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna
občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320
Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in
opremljene z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni programi 2014« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni projekti 2014« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni projekti s področja založništva 2014« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – delovanje
zveze kulturnih društev 2014«.
Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oziroma sedež.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja
le do preteka razpisnega roka na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne
odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis –
kulturni programi 2014« oziroma
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni
razpis – kulturni projekti 2014« oziroma
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni
razpis – kulturni projekti s področja založništva 2014«
oziroma
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni
razpis – delovanje zveze kulturnih društev 2014«.
Dopolnjevanje oziroma spreminjanje vlog po preteku razpisnega roka ne bo več možno.
Prijavitelj lahko na razpisno področje A prijavi letni
program dela, na razpisno področje B en kulturni projekt
in na razpisno področje C en projekt s področja založništva. Na razpisno področje D se lahko prijavijo le zveze
kulturnih društev s programom letnega delovanja.
Za vsako razpisno področje mora prijavitelj oddati
samostojno vlogo.
Kolikor prijavitelj na posamezno razpisno področje
odda več vlog, se obravnava tista vloga, ki bo prispela
prva, vse naslednje vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je na posamezno razpisno področje oddanih več
vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge, razen če gre
za dopolnitve vlog, kar mora biti označeno na ovojnici.
Kolikor bo prijavitelj v eni ovojnici poslal več projektov, bodo vloge zavržene. Za isti projekt na razpis lahko
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poda vlogo le en prijavitelj, kolikor bo prijaviteljev za en
projekt več, bodo vse vloge vseh prijaviteljev zavržene.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih
obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale
razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in
ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev, kriterijev ali meril
in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa ali
projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene
pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu
2014, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev
do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija
za odpiranje vlog opravila 30. januarja 2014 ob 9. uri,
v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranju
prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav:
Strokovna komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila
naslednja merila:
A) za razpisno področje A (kulturni programi):
Programi društev bodo ovrednoteni v skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine, ki so opredeljene v merilih
za ocenjevanje (70 %), in na osnovi posebnih kriterijev
(30 %):
a. pestrost in dodelanost programa,
b. ustreznost finančne konstrukcije,
c. število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu,
d. vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih
(proslave, kulturni dogodki),
e. organizacija izobraževanj za člane društva v preteklem letu,
f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise
g. število sekcij v društvu.
Na osnovi dodatnih kriterijev bodo lahko društva
pridobila še dodatne točke za:
A) vrhunske dosežke,
B) obletnice delovanja,
C) izdelavo oziroma ažuriranje spletne strani,
D) število aktivnih članov s plačano članarino.
B) za razpisno področje B (kulturni projekti):
a. izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
projekta, vključenost projekta v Pikin Festival ali Poletne
kulturne prireditve,
b. reference prijavitelja,
c. predvidena dostopnost projekta,
d. finančna konstrukcija projekta,
e. pomen projekta za širši kulturni prostor (preseganje lokalnih okvirjev),
f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise
v preteklem letu.
C) za razpisno področje C (kulturni projekti s področja založništva):
a. literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali
domoznanska vrednost projekta,
b. predviden doseg projekta,
c. finančna konstrukcija projekta,
d. pomen projekta za širši kulturni prostor,
e. uspešna prijava na državne ali evropske razpise
v preteklem letu.
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D) za razpisno področje D (delovanje zveze kulturnih društev):
a. pestrost in dodelanost programa,
b. izvedba oziroma soorganizacija projektov v preteklem letu,
c. število kulturnih društev, včlanjenih v zvezo kulturnih društev,
d. čas delovanja zveze kulturnih društev,
e. uspešna prijava na državne ali evropske razpise
v preteklem letu.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini:
– za razpisno področje A: 30.000 €,
– za razpisno področje B: 19.500 €,
– za razpisno področje C: 4.400 €.
– za razpisno področje D: 4.845 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali
projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu
2014. Mestna občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem
sklenila pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta
v letu 2014.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v dveh mesecih od zaključka
odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija zajema:
– Besedilo razpisa
– Prijavni obrazec A – kulturni programi
– Prijavni obrazec B – kulturni projekti
– Prijavni obrazec C – kulturni projekti s področja
založništva (tiskane izdaje)
– Prijavni obrazec D – delovanje zveze kulturnih
društev
– Vzorec pogodbe za kulturne programe
– Vzorec pogodbe za kulturne projekte / projekte
s področja založništva (tiskane izdaje)
– Vzorec pogodbe za delovanje zveze kulturnih
društev
– Vzorec avtorske pogodbe za fizične osebe
– Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov
in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne
občine Velenje
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si
(priložnosti/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba
št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-16-78
(Darja Plaznik) ali po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si.
Mestna občina Velenje
Št. 614/2013
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Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev
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v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB in
103/11), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev
v Občini Sevnica za leto 2014
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290
Sevnica.
2. Vrednost razpisa: 12.775,00 EUR.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v Občini Sevnica, katerih
cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija
kraja in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja ter celotne občine.
Predmet razpisa so prireditve, ki se morajo prijaviti
oziroma je potrebno zanje pridobiti dovoljenje pristojne
policijske postaje oziroma pristojne upravne enote (v
skladu z Zakonom o javnih zbiranjih (Uradni list RS,
št. 64/11 – UPB5)). Izpolnjevanje navedenega kriterija
je izvzeto pri varovanju etnološke dediščine.
Pomen pojmov, uporabljenih v tem razpisu:
– »Turistična prireditev« je prireditev, ki je namenjena širšemu krogu obiskovalcev. V ta sklop prireditev
ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejen krog
udeležencev.
– »Tradicionalna turistična prireditev« je prireditev,
ki se v Občini Sevnica organizira vsaj dve leti zaporedoma, kar pomeni večjo prepoznavnost v širši javnosti.
– »Upravičeni stroški« so stroški, ki so nastali pri
izvajanju aktivnostih prireditve, so v skladu s predmetom in namenom razpisa ter niso sofinancirani iz drugih
delov sredstev občinskega proračuna. Vrste upravičenih
stroškov: stroški promocije in izdelave promocijskega
materiala, stroški dovoljenj (upravno dovoljenje, zapore …), stroški izdelave ter izposoje rekvizitov ipd. Med
upravičene stroške se šteje tudi do 20 odstotkov dejanskih stroškov surovin živil hrane, kupljenih v trgovini za
namen prireditve.
– »Neupravičeni stroški« so stroški, ki so sofinancirani iz drugih postavk, vsi stroški povezani s pogostitvami (razen stroškov navedenih v prejšnjem odstavku,
ki štejejo za upravičene stroške), plačevanjem članarin,
najemnih in tekočih stroškov za poslovanje društva (računi za elektriko, telefonijo, ipd.), investicije v prostore,
stroški organizacije pohodov in veselic, stroški zunanjih
izvajalcev (potni stroški, materialni stroški in stroški storitev), sofinanciranje dnevnic, kilometrin ter honorarjev
članom društva ipd.
– »Vrednost prireditve« so predvideni odhodki prijavljene prireditve (navedeni v finančni konstrukciji, ki je
del prijavnega obrazca). Prireditve, katerih vrednost ni
višja od 300 EUR, ne bodo predmet ocenjevanja.
4. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
4.1. Na razpis se lahko prijavijo:
Pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze,
ki so registrirane za izvajanje dejavnosti opredeljenih
v javnem razpisu in delujejo v Občini Sevnica, ter so
nosilci prireditve.
Do sredstev niso upravičena društva, ki so za isto
prireditev že pridobila sredstva na drugih razpisih, ki jih
objavlja Občina Sevnica oziroma so z vsebino programa
kandidirala na državnih oziroma mednarodnih razpisih.
4.2. Izvajalci turističnih prireditev morajo izpolnjevati
naslednje pogoje, in sicer da:
– imajo sedež v Občini Sevnica,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
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– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo
načrtovanih turističnih prireditev,
– občinski upravi redno dostavljajo letna poročila
o realizaciji turističnih prireditev in plan aktivnosti za
prihodnje leto; obvezna priloga oddanega poročila so
fotografije, posnete med prireditvijo,
– so zveze širšega pomena na področju turizma,
– izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika.
5. Uporaba kriterijev:
Komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila posamezno vlogo ter izločila vloge, ki niso
v skladu z razpisanim področjem. Prijave na razpis bodo
ovrednotene na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 25/09 – UPB in 103/11).
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2014.
7. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko
po pošti ali oddane osebno na naslov: Občina Sevnica,
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, najkasneje do 31. januarja 2014. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če
je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan
31. 1. 2014) ali do konca delavnika oddana v sprejemni
pisarni Občine Sevnica (do 13. ure).
Prijave na javni razpis morajo biti izdelane na prijavnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika. Če
vlagatelj hkrati pripravlja več prireditev, je potrebno za
vsako posamezno prireditev izpolniti svoj obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
»Za sofinanciranje turističnih prireditev – Ne odpiraj«, na
kateri sta navedena naziv in naslov prijavitelja.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
8. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo
od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega
roka, vsak delovni dan med 8. in 14. uro na Občini Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v pisarni št. 118 ali 102,
na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ter spletni strani zavoda KŠTM (www.kstm.si).
Pooblaščeni osebi za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji sta Vlasta Kuzmički (vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, tel. 07/816-12-33)
in Maja Šušterič (maja.susteric@obcina-sevnica.si,
tel. 07/816-12-05).
9. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana
Občine Sevnica, bo vloge odprla 5. 2. 2014, v prostorih
Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil, bodo
s sklepom zavržene.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od
datuma odpiranja prijav. Po pravnomočnosti sklepov
o dodelitvi sredstev, bodo z upravičenci sklenjene pogodbe, s katerimi se bodo uredili podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev.
Občina Sevnica
Št. 614/2013

Ob-4594/13

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica na
podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 100/13), Pravilnika
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o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 57/07), objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Sevnica za leto 2014
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290
Sevnica
II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v
nadaljevanju občina) razpisuje nepovratna finančna
sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2014, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu,
skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo
komisije (ES) št. 1998/2006.
III. Višina razpisanih sredstev
Sredstva v višini 65.500,00 EUR so zagotovljena
v proračunu Občine Sevnica za leto 2014.
Vrsta ukrepa (po pravilniku):
Skupinske izjeme za kmetijstvo

Višina sredstev

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(8. člen – posodabljanje kmetij 20.000 EUR, urejanje pašnikov in izvedba
agromelioracijskih del kmetijskih zemljišč 20.000 EUR)

40.000 EUR

2. Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju (12. člen)

8.000 EUR

Pomoči de minimis
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (14. člen)

5.000 EUR

4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev (16. člen)

6.500 EUR

Druge vrste pomoči
5. Podpora za delovanje strokovnih društev (18. člen)
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva
na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena,
se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Sevnica za
leto 2014.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so
opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
3. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah
v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
4. Če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih
naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo,
da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu
z Zakonom o javnem naročanju.
5. MSP ne sme uporabljati naložbe v nasprotju
z namenom dodelitve sredstev.
6. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika,
mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena
z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev ter
jo hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
7. Če je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore.
8. Upravičencu se ne dodeli pomoč za plačilo davkov (DDV ni upravičen strošek, tudi če upravičenec ni
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davčni zavezanec), raznih taks, prispevkov, stroškov
poslovanja, bančnih stroškov in garancij, stroškov zavarovanj, investicij v prostore za zasebno rabo kmetijskih
gospodarstev in naložbe izven območja občine.
9. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali
evropskih) sredstev.
10. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih
ukrepih razpisa.
11. Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste
upravičene stroške kot pomoči de minimis. Enako velja
tudi za pomoči de minimis, ki se ne morejo dodeliti za
iste upravičene stroške kot druge državne pomoči.
12. V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če
bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena
intenzivnost pomoči, določena z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006.
13. Kolikor vlagatelj ne bo realiziral 90 % vrednosti
prijavljene aktivnosti za posamezen ukrep, bo izgubil
pravico prijave na razpis na isti ukrep za naslednji
2 leti.
Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis«:
– intenzivnost pomoči:
skupna vrednost pomoči dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij,
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);
– prejemniki pomoči – izključitev sektorjev:
do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev:
– ribištva in ribogojstva,
– premogovništva,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce
– podjetja v težavah;
– pomoč ni pogojena s prednostjo rabe domačega
blaga pred rabo uvoženega;
– naročnik mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti izjavo o:
a. že prejetih de minimis pomočeh ter navesti podatke ali je v relevantnem obdobju še kandidiral za de
minimis pomoč (vključno z navedbo dajalca in zneska),
b. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za
iste upravičene stroške (vključno z navedbo dajalca in
zneska)
ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči »de
minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;
– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.«
V. Ukrepi, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški
Skupinske izjeme za kmetijstvo
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (8. člen pravilnika)
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Višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR (proračunska postavka 11401), razdeljena na dva sklopa:
– posodabljanje kmetij 20.000 EUR,
– urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih
del kmetijskih zemljišč 20.000 EUR.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro
počutje živali.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora biti
vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi
pristojno ministrstvo,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmečkega gospodinjstva ter imeti stalno
prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti
na ime nosilca MSP oziroma kmetijskega gospodarstva
ali člana kmečkega gospodinjstva,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– MSP oziroma kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– na MSP oziroma kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih
pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma MSP
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom
sredstev,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj
še 5 let po izplačilu sredstev.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali
hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin,
v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
Kmetijska zemljišča, ki so podlaga za preračun
1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po
GERK-ih.
Pomoč se ne odobri za:
– nakup proizvodnih pravic, živali ter letnih rastlin
in njihovo zasaditev,
– tekoče stroške proizvodnje,
– že izvedena dela in investicije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine.
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Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči za naložbe
v kmetijo mladi kmet, je delež javnega financiranja višji
za 10 %, s tem da mora imeti upravičenec status mladega kmeta, pomoč se odbori v obdobju 5 let od prvega
lastniškega prevzema, naložbe pa morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu,
– najvišji znesek dodeljen posamezniku iz naslova
podpore za naložbe, ne sme preseči 400.000 EUR oziroma 500.000 EUR na območjih OMD v treh letih, ne
glede na to iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Upravičenci so:
– mala in srednje velika podjetja (MSP) oziroma
kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju Občine Sevnica, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti
oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih
površin, ki ležijo na območju Občine Sevnica;
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo nosilca in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar dokazujejo
z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev ter imajo
kmetijska zemljišča na območju Občine Sevnica.
Dodatni pogoji:
– vrednost posamezne investicije na upravičenca
(za sklop naložb za posodabljanje kmetij) mora znašati
najmanj 2.000 EUR in največ 10.000 EUR brez DDV, kar
je razvidno iz priloženih predračunov. Skupna vrednost
investicije je lahko tudi višja od 10.000 EUR brez DDV,
vendar se pri izračunu subvencije upošteva zgornji limit.
– računi izdani pred dnevom izdaje sklepa o dodelitvi sredstev ter računi izdani po 31. 8. 2014 ne bodo
upoštevani.
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,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v preteklem letu
v primeru prijave na javni razpis (v okviru istega ukrepa) realiziralo 90 % vrednosti prijavljene aktivnosti za
posamezen ukrep (v primeru da ni, v tem razpisu izgubi
pravico prijave na razpis na isti ukrep).
Predmet podpore so naslednji sklopi naložb za:
1.1. Posodabljanje kmetij:
pomoč se dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije in priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice,
pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki,…)
Pomoč se ne odobri za:
– nakup traktorjev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
2) v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje
veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali
pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore ter
izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v težavah,
3) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva,
morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra
kmetijskih gospodarstev,
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4) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če je naložba večja od 50.000 EUR,
5) predračun(i) oziroma ponudbe za načrtovano
investicijo, pri čemer se morajo vsi dokumenti glasiti na
ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva oziroma na ime MSP.
1.2. Urejanje pašnikov in izvedba agromelioracijskih
del kmetijskih zemljišč
Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del,
opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba,
– predloženi predračuni za izvedbo naložbe (delo
in material).
Upravičeni stroški so:
a) stroški urejanja pašnikov:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
b) stroški izvedbe agromelioracijskih del kmetijskih
zemljišč:
– stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo
večjega posega v prostor,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
2) v primeru, da je upravičenec majhno ali srednje
veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali
pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet podpore ter
izpis iz Ajpesa, da podjetje ni v težavah,
3) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva,
morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra
kmetijskih gospodarstev,
4) mnenje strokovne osebe o finančni upravičenosti, če je naložba večja od 50.000 EUR,
5) izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del,
opreme in tehnologijo paše, ki ga izdela strokovna oseba,
6) v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba.
7) predračun(i) oziroma ponudbe, ki se glasijo na
ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva oziroma na ime MSP.
2. Zagotavljanje tehnične podpore
Višina razpisanih sredstev je 8.000 EUR (proračunska postavka 11409) in je razdeljena dva sklopa.
Višina in predmet podpore za zagotavljanje tehnične podpore:
– 6.000 EUR za tehnično pomoč v okviru društvene
dejavnosti in njihovih združenj, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane (3.000 EUR se nameni za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja predavateljev (poljubne teme) ter 3.000 EUR za
ostale stroške v okviru tehnične pomoči. Skupni znesek
sofinanciranja iz sklopa tehnične pomoči na upravičenca
znaša do 1.000 EUR.
– 2.000 EUR za izobraževanje, usposabljanje in
informiranje, svetovanje kmetov in članov njihovih družin za ustrezno registrirane strokovne organizacije, ki
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opravljajo storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za kmetovalce iz občine (izobraževanje izvajajo
zaposleni v strokovnih organizacijah) in imajo sedež ali
sedež izpostave na območju Občine Sevnica ter opravljajo svojo dejavnost na območju Občine Sevnica za
naslednji temi izobraževanja:
– priprava živil za neposredno prodajo,
– predelava sadja in grozdja v sok.
Splošni pogoji upravičenosti:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so
kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec
za to odloči idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na
ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih
pogojev,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno
pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek
nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Pomoč se ne odobri za:
– že zaključene aktivnosti,
– aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
razen za avtobusne prevoze,
– aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov
in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– stroške storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
Upravičeni stroški so:
(1) Na področju organiziranja in izvedbe programov
izobraževanja, usposabljanja in svetovanje kmetom in
delavcem na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja.
(2) Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo
tretje strani se štejejo honorarji za storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja (npr. rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje).
(3) Na področju organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov
ter sodelovanje na njih se štejejo stroški udeležbe, stroški izdaje publikacij, najemnine razstavnih prostorov.
(4) Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani,
razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006
in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna
podjetja, znamke in poreklo imenovani.
(5) Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije
ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije
in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje
stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem
na območju občine,
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– članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev.
Upravičenci:
– ustrezno registrirane organizacije, ki opravljajo
storitve na področju tehnične pomoči v kmetijstvu za
kmetovalce iz občine,
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju občine ali regije in območja Slovenije.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
1) finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev oziroma predračun ali ponudbe, ki
se glasijo na naziv izvajalca,
2) dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti,
ki so predmet podpore,
3) društva priložijo seznam članov,
4) v primeru, da je upravičenec malo ali srednje
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predložiti izpis iz AJPES-a, da podjetje
ni v težavah.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
Pomoči de minimis
Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis«
Pomoč, dodeljena istemu vlagatelju (fizični ali pravni osebi) ne sme presegati 200.000 EUR bruto v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali
namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Pomoč ni pogojena s prednostjo
rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz
sektorjev:
a. ribištva in ribogojstva,
b. premogovništva,
c. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce
e. podjetja v težavah,
f. pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo
vozil za cestni prevoz tovora.
Pomoč ni namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo.
3. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah
Okvirna višina razpisanih sredstev je 5.000 EUR
(proračunska postavka 11411) za nakup nove opreme
namenjene opravljanju dopolnilne dejavnosti.
Predmet podpore: je zagotavljanje pogojev za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za
posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti skozi sofinanciranje investicij oziroma nakupa nove opreme za opravljanje dopolnile dejavnosti
usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje do-
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polnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
kot so: sadje, zelenjave, žita, mleko, meso, les, zelišča,
med, čebelji izdelki),
– prodaja kmetijskih pridelkov s kmetije,
– prodaja kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s predpisi
o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,
– turizem na kmetiji,
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; domača obrt.
Cilji ukrepa so:
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega
gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,
– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za
opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti
na kmetiji,
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne
dejavnosti na kmetiji vsaj še naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na
ime nosilca dopolnilne dejavnosti in biti datirani od 1. 1.
2014 do 31. 8. 2014;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah.
Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa nove opreme (upošteva se neto
vrednost brez DDV), ki je namenjena opravljanju dopolnilne dejavnosti (posodobitev opreme, racionalnejša,
energetsko varčnejša in varna tehnologija, izboljševanje
kakovosti proizvodov in storitev).
Pomoč se ne dodeli za nakup: telefonov, faksov in
ostale telekomunikacijske opreme.
Bruto intenzivnost pomoči znaša:
– do 50 % upravičenih stroškov,
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih
sredstev,
– skupna vrednost prijavljene investicije (nakupa
nove opreme) na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 10.000 EUR, kar je razvidno iz
priloženih računov oziroma predračunov.
Upravičenci so:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih
gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske površine na
območju Občine Sevnica,
– člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pooblastilo in imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
kar dokazuje z izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev.
K vlogi mora upravičenec priložiti še naslednjo dokumentacijo:
1) zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2013
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
2) fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost
najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le – ta še ni registrirana,
3) mnenje o ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba in poslovni načrt, v primeru,
da je investicija večja od 50.000 EUR,
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4) če so upravičenci člani kmečkega gospodarstva,
morajo priložiti pooblastilo nosilca ter izpis iz registra
kmetijskih gospodarstev,
5) v primeru, da je upravičenec malo ali srednje
podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predložiti izpis iz Ajpesa, da podjetje ni
v težavah,
6) predračune, račune in dokazila o plačilu predračunov oziroma računov, ki se glasijo na ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva
in so z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2014 dalje
(zahtevek za izplačilo občinskih sredstev skupaj z računi in dokazili o plačilu mora biti na občino dostavljen do
31. 8. 2014).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna
sredstva za namen investicije.
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Okvirna višina razpisanih sredstev je 6.500 EUR
(proračunska postavka 11403).
Cilji ukrepa so:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže
na odročnih krajih.
Predmet podpore je:
– financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso
ekonomsko upravičeni.
Splošni pogoji upravičenosti so:
– upravičenec/izvajalec transporta mora predložiti
dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih
območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno ter
zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza/kilometer
v odročnih krajih, oddaljenih več kot štiri kilometre od
sofinanciranega kraja do končne lokacije.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Območja oziroma prevozi iz krajev, ki so upravičena
do podpore (odročna območja): Arto, Krajna Brda, Razbor, Leskovec pri Šentjanžu, Jablanica, Vrh pri Boštanju, Žirovnica, Radež, Zabukovje, Podgorica, Podgorje,
Vranje, Žurkov dol, Prešna Loka, Koludrje, Šentjanž,
Kal pri Šentjanžu, Polje pri Tržišču, Brezje pri Krmelju,
Spodnje Mladetiče, Hinje, Kladje pri Krmelju, Kladje
pri Šentjanžu, Zgornje Mladetiče, Kamenica, Podboršt,
Mala Hubajnica, Dolnje Orle, Rogačice, Češnjice, Telče,
Zgornje Vodale, Pavla vas, Malkovec, Krsinji vrh, Velika
Hubajnica, Zavratec, Mrzla Planina.
Upravičenci so:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega transporta.
Dodatni pogoji:
– prijavijo se lahko subjekti, ki so registrirani za
opravljanje kmetijske dejavnosti (identifikacijska številka
kmetijskega gospodarstva KMG – MID),
– sedež obratovalnice oziroma podjetja in poslovni
prostori morajo biti na območju Občine Sevnica,
– zgoraj navedeni upravičenci morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica,
– računi za dokazila stroškov za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2014 dalje
do 31. 8. 2014.
– skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati
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100.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa.
Druge vrste pomoči
5. Podpora za delovanje strokovnih društev
Okvirna višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR
(proračunska postavka 11407).
Predmet:
Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in
izkušenj med prebivalstvom, zato jih je potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto življenja
na podeželju. Sofinanciranje neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja
za pomoč pri stroških delovanja.
Cilji ukrepa so:
– ohraniti delovanje društev in jih spodbujati pri
njihovem delovanju,
– dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.
Splošni pogoji upravičenosti:
– društva morajo biti registrirana za delovanje na
območju občine ali delovati na območju občine in imeti
sedež na območju Občine Sevnica,
– sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti
društev.
Upravičeni stroški:
– stroški ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov),
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov (tudi stroški občnega zbora).
Pomoč se ne odobri za:
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih
upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti.
Bruto intenzivnost pomoči: do 100 % upravičenih
stroškov.
Upravičenci so:
– registrirana stanovska in interesna združenja, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju Občine Sevnica.
K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno
dokumentacijo:
1) plan dela za leto 2014,
2) od 1. 11. 2013 do 31. 10. 2014 oceno materialnih
stroškov, stroškov ustrezne infrastrukture za delovanje
(najem prostorov), oceno stroškov dela pisarne ter organov (vključno s stroški občnega zbora). Na podlagi
zahtevka, ki mu bodo priloženi dejanski računi, bo subvencija izplačana. Na podlagi teh podatkov in spodaj
navedenih meril bo ovrednotena višina sredstev za posamezno društvo.
3) seznam članov društva iz območja Občine Sevnica (ime in priimek ter naslov)
4) dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačanih računih, ki se glasijo na naziv
društva oziroma njegovega združenja z datumom opravljene storitve od 1. 11. 2013 – 31. 10. 2014) – podati
naknadno skupaj z zahtevkom.
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
a) Variabilni del: 4.000 EUR se razdeli glede na
število članov, ki imajo plačano članarino:
ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov
od 51–100 aktivnih članov
nad 100 aktivnih članov

5 točk
10 točk
15 točk

b) Fiksni del 2.000 EUR se razdeli sorazmerno na
prispele vloge upravičencev.

Sredstva bodo izplačana na podlagi priloženega
zahtevka in priloženih računov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza predmetu ukrepa.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do
31. januarja 2014, na naslov Občina Sevnica, Glavni
trg 19 a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo
biti obvezno oddane s priporočeno pošto do 31. 1. 2014
(datum poštnega žiga na dan 31. 1. 2014).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
»Ne odpiraj javni razpis – Naložbe (posodabljanje)
ali Naložbe (urejanje)«
»Ne odpiraj javni razpis – Tehnična podpora (društva ali pravne osebe)«
»Ne odpiraj javni razpis – Dopolnilna dejavnost«
»Ne odpiraj javni razpis – Transport«
»Ne odpiraj javni razpis – Delovanje društev«
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana
Občine Sevnica, bo z odpiranjem vlog začela 5. 2. 2014,
v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo.
V primeru, da vloga v zahtevanem roku vloga ne bo dopolnjena vloge, bo s sklepom zavržena kot nepopolna.
Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih
vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril navedenih v javnem razpisu.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
s sklepom (o zavržbi, zavrnitvi ali odobritvi sredstev)
Občine Sevnica najpozneje v roku 60 dni od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj lahko zoper sklep vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je
dokončna. Po pravnomočnosti sklepa se upravičence
pozove k podpisu pogodbe, s katero se uredijo medsebojne obveznosti pogodbenih strank in opredelijo podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Pogodba mora biti
podpisana v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu,
v nasprotnem se šteje, da vlagatelj odstopa od vloge za
pridobitev sredstev.
Upravičenec za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva in zagotavljanje tehnične podpore ne sme pričeti
s prijavljeno aktivnostjo pred izdanim sklepom.
Zahtevek mora vsebovati ustrezna dokazila o izvedbi prijavljene investicije oziroma račune ali dokumentacijo glede na posamezen ukrep.
Zahtevek z računi in dokazili o plačilu mora biti dostavljen na Občino Sevnica najkasneje:
– do 31. 8. 2014 za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pokrivanje operativnih
stroškov transporta iz odročnih krajev in naložbe za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter
– do 31. 10. 2014 za zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju ter podpora za delovanje
strokovnih društev.
Dodeljena sredstva bodo upravičencem izplačana
na transakcijski račun naveden v vlogi oziroma zahtevku, v letu 2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VIII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica
pri prejemnikih spremlja in preverja občinska strokovna
služba, pristojna za področje kmetijstva, na terenu pa
komisija, ki jo imenuje župan.
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V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko
obdobje 2007 – 2013, mora prejemnik sredstva vrniti
v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, prav tako
izgubi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo
razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica
(www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske
dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica (Vlasta Kuzmički, tel. 07/816-12-33, elektronska
posta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Maja Šušterič, tel. 07/816-12-05, elektronska pošta: maja.susteric@obcina-sevnica.si), vsak delovni dan v času od
8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Št. 614/2013

Ob-4595/13

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 100/13),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB in 8/12) ter na podlagi
mnenja o shemi »de minimis« pomoči št. priglasitve
M001-5883008-2011, objavlja
javni razpis
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva
v Občini Sevnica v letu 2014
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290
Sevnica.
II. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva
s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali
v razpisnem obdobju na območju Občine Sevnica:
A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih.
B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest.
C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij.
III. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev namenjenih
za izvedbo javnega razpisa je 65.000,00 EUR, ki so
zagotovljena v proračunu Občine Sevnica.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o dodeljevanju občinskih sredstev za
pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica.
Kolikor bodo pri posameznih ukrepih sredstva ostala nerazporejena, se lahko prosta sredstva prenesejo na
ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni
prostori morajo biti na območju Občine Sevnica, prav
tako morajo upravičenci svojo dejavnost opravljati na
območju Občine Sevnica. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven Občine Sevnica, lahko poda vlogo samo
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za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini
Sevnica, in sicer le za namen opravljanja dejavnosti v tej
poslovni enoti.
IV. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
– Splošni pogoji
1. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis«.
Splošna določila za ukrepe pomoči »de minimis« so
naslednja:
– pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije
(ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379,
28. 12. 2006, str. 5 – 10),
– skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči
200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij,
ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR),
– pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo,
– dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je
pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.
– naročnik mora pred dodelitvijo sredstev od prejemnika pomoči pridobiti pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih – v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene
stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči
»de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
– do de minimis pomoči niso upravičena podjetja
iz sektorjev:
– ribištva in ribogojstva,
– cestno prometnem sektorju za nabavo vozil za
cestni prevoz tovora,
– premogovništva,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
– pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene
ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali
v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico
osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega
leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije).
2. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti sub
jekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Sevnica in do države.
3. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za
ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Sevnica
v obdobju, določenem v tem razpisu.
4. Pri upravičenih stroških se upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV).
5. Občina Sevnica bo sofinancirala izvedbo posameznih ukrepov ob predložitvi zahtevanih dokazil.
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6. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
– Posebni pogoji in merila za posamezne ukrepe
Upravičenci do razvojnih sredstev so mikro, majhna in srednja podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri slednjih se smiselno
upoštevajo vsi pogoji za mikro in majhna podjetja).
Upravičenci do pomoči so zgoraj navedena podjetja
in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, kolikor
imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo
osebe za opravljanje dejavnosti v poslovnem prostoru
na območju občine.
A. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
A.1 Upravičeni stroški
so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice
pri udeležbi na določenem sejmu v času od 3. 4. 2013
do 28. 2. 2014.
A.2 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 15.000,00 EUR.
Občina Sevnica bo sofinancirala do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ do 2.000,00 EUR za udeležbo na posameznem sejmu.
B. Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest
B.1 Upravičeni stroški
so stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega
iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke
ali univerzitetne izobrazbe, v višini 10 minimalnih mesečnih bruto plač. Za srednjo strokovno, višjo, visoko
ali univerzitetno izobrazbo v skladu z Uredbo o uvedbi
in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in
usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06, 15/08 odl. US)
se šteje naslednja raven izobrazbe:
– peta raven (5) za srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje,
– šesta raven (6 (podraven 6/1, 6/2) in
– sedma raven (7).
B.2 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 10.000,00 EUR.
Občina Sevnica bo sofinancirala do 50 % upravičenih stroškov; upošteva se zaposlitev izvedena od 3. 4.
2013 do 28. 2. 2014.
Dodatni pogoji:
– zaposlitev brezposelne osebe se mora izvesti na
območju Občine Sevnica;
– iskalci prve zaposlitve morajo biti prijavljeni na
Zavodu za zaposlovanje RS;
– brezposelna oseba mora imeti stalno prebivališče
v Občini Sevnica;
– pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur
na teden. V primeru razveljavitve pogodbe o zaposlitvi
ali sporazumne prekinitve delovnega razmerja, je prejemnik sredstev za preostali pogodbeno dogovorjeni čas
ohranitve zaposlitve dolžan v roku 30 dni zaposliti drugo
brezposelno osebo, ki izpolnjuje pogoje iz razpisa, na
podlagi katerega je prejemnik pridobil sredstva in nemudoma predložiti vsa dokazila. Skupna dolžina obeh/vseh
zaposlitev, ki so sofinancirana iz te pogodbe, mora trajati
najmanj 12 mesecev.
B.3 Končno poročilo
Upravičenci morajo po poteku 12 mesecev od dneva nakazila sredstev predložiti končno poročilo, v katerem poročajo o porabi sredstev ter o uspešnosti realizacije prve zaposlitve brezposelne osebe.
V končnem poročilu je potrebno navesti:
– za kakšen namen in koliko nepovratnih sredstev
je bilo porabljenih,
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– ali je bila vključena oseba pri izvajalcu zaposlena
neprekinjeno 12 mesecev,
– morebitno podaljšanje pogodbe o zaposlitvi z navedbo obdobja podaljšanja zaposlitve,
– kakšne poslovne rezultate dosega podjetje po
zaposlitvi osebe,
– dokazila o novo zaposlenih, opis povečanja/širitve proizvodnje, storitev,
– kratek opis nadaljnjih aktivnosti v okviru poslovanja podjetja,
in predložiti:
– dokazilo o obstoju podjetja – izpis iz Poslovnega
registra Slovenije, izdan s strani AJPES-a, ki ne sme biti
starejši kot 30 dni,
– kopijo zadnje plačilne liste za osebo, ki je bila
prijavljena v okviru razpisa in za katero je bila dodeljena
subvencija.
Kolikor do navedenega roka poročilo ni dostavljeno,
gre za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, s čimer
je podana osnova za izdajo zahtevka za vrnitev dodeljenih sredstev s pripadajočimi obrestmi.
C. Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih
investicij
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, opravljenih od 3. 4. 2013 do 28. 2.
2014.
C.1 Upravičeni stroški
a) Stroški nakupa nove proizvajalne in storitvene
opreme (upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni
inventar), ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za
katero je podjetje registrirano in ki jo dejansko opravlja:
– posamezna nabavna vrednost opreme mora presegati 2.000 EUR,
– oprema je lahko sestavljena iz več računov, kolikor se nanašajo na isto osnovno sredstvo in skupna
vrednost te opreme presega 2.000 EUR, pri tem mora
biti vrednost posameznega računa najmanj 400 EUR,
– subvencije se ne dodeljujejo za nakup: telefonov,
faksov in ostale telekomunikacijske opreme, računalnikov, pohištva (police, mize, stoli, omare, regali, pulti,
itd.), kopirnih in računskih strojev, igralnih avtomatov,
klimatskih naprav, reklamnih tabel, opreme za varovanje in video nadzor, opreme, ki je sestavni del zgradbe
(npr. vgradna dvigala, strojne instalacije), transportnih
sredstev in osebnih vozil, ki so namenjena prevozu
oseb ali usposabljanju za vozniški izpit in prevozu tovora
v cestnem prometu,
– v primeru lizinga se kot skupna vrednost investicije šteje celoten znesek nabavne vrednosti predmeta
lizing pogodbe, ki je bila sklenjena v razpisnem obdobju, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se
upoštevajo samo dejansko plačani obroki v razpisnem
obdobju (samo glavnica, brez obresti).
b) Stroški nakupa nematerialnih pravic (patenti,
licence, tehnološko znanje, računalniška programska
oprema), ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani
pooblaščenih institucij.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo računalniški
programi za produkcijsko delo (npr. Autocad ipd.), ki jih
podjetje uporablja za opravljanje registrirane dejavnosti. Subvencije se ne dodeljujejo za nakup pisarniških
programov in operacijskih sistemov (npr. windows, office ipd.).
Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj
v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in ki
jo dejansko opravlja ter nakup nematerialnih pravic. Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega
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podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (produktivnejše, racionalnejše, energetsko varčne in
ekološko varnejše tehnologije, izboljševanje kakovosti
proizvodov in storitev). Investicijska vlaganja se nanašajo na dejavnost podjetij, ki nimajo trgovinskega značaja.
V primeru, da ima podjetje registriranih več dejavnosti,
ni upravičeno do sofinanciranja vlaganj za dejavnosti na
področju trgovine.
C.2 Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 2 leti po končani investiciji
oziroma se lahko pred iztekom tega obdobja nadomesti
z novo sodobnejšo opremo za izvajanje enake dejavnosti.
C.3 Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša 40.000,00 EUR.
– najvišji odstotek sofinanciranja je 25 % upravičenih stroškov posamezne investicije,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme presegati 15 % od zneska skupno razpisanih sredstev za ta ukrep,
– posamezni prijavitelj lahko prijavi maksimalno
vrednost investicij v višini, ki je v javnem razpisu za
tekoče leto predvidena za ta ukrep (kolikor prijavi večjo
vrednost investicij, se upošteva določena maksimalna
vrednost).
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2014.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane s priporočeno pošiljko
po pošti ali oddane osebno na naslov Občina Sevnica,
Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, najkasneje do 28. 2.
2014.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan
28. 2. 2014) ali do konca delavnika oddana v sprejemni
pisarni Občine Sevnica (do 13. ure).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z nazivom in naslovom prijavitelja in označene
z oznako: »Ne odpiraj Javni razpis – Promocija izdelkov
in storitev«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Nova delovna mesta«,
»Ne odpiraj Javni razpis – Naložbe«.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno oziroma ne
bodo pravilno opremljene, bodo s sklepom zavržene.
VII. Datum odpiranja prijav
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana,
bo z odpiranjem prijav začela 5. 3. 2014, v prostorih
Občine Sevnice. Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne bo dopolnil,
bodo s sklepom zavržene.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega
razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od
datuma odpiranja prijav. Z upravičenci bodo sklenjene
pogodbe, v katerih bodo določeni podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev.
IX. Razpisna dokumentacija je od dneva objave
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički (tel. 07/81-61-233, vlasta.kuzmicki@ob-
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cina-sevnica.si) in Maji Šušterič (tel. 07/81-61-205,
maja.susteric@obcina-sevnica.si), vsak delovni dan,
v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Št. 430-143/2013-4

Ob-4599/13

Občina Razkrižje na podlagi 42. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06,
Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, 314/2009),
36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10
– ZUKN, 57/11), Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Razkrižje (Uradni
list RS, št. 11/04), Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Razkrižje, (Uradni list RS, št. 28/11), Odloka
o koncesiji občinske javne službe urejanja pokopališča
ter opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 86/13), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za urejanje pokopališča
ter opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti
v Občini Razkrižje
1. Naziv in sedež koncedenta: Občina Razkrižje,
Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, tel. 02/584-99-00, faks
02/584-99-01, www.razkrizje.si.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta: koncesijski
akt – Odlok o koncesiji občinske javne službe urejanja
pokopališča ter opravljanje pokopališke in pogrebne
dejavnosti v Občini Razkrižje (Uradni listu RS, št. 86/13).
3. Predmet koncesije:
A. Urejanje pokopališča: obsega vzdrževanje pokopališča, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope
grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem
naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– košnja zelenic in urejanje cvetličnih gred,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti, ter osnovno urejanje in vzdrževanje parkirišča,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališča,
– ostala dela, ki sodijo v ta okvir oziroma dela, ki so
dogovorjena s koncedentom.
B. Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču
in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice, (ureditev vežice pred in po pogrebni svečanosti),
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– izvajanje drugih nalog v skladu z zakonodajo in
odloki, ter dela dogovorjena s koncedentom.
C. Pogrebna dejavnost se izvaja praviloma izven
pokopališča in zajema predvsem:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika in
– druge sorodne dejavnosti.
4. Območje izvajanja predmetne koncesije
Območje izvajanja javnih služb urejanja pokopališča, pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Razkrižje je na enem pokopališču – pokopališče Razkrižje.
5. Začetek in predviden čas trajanja koncesije
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve
koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se sklepa
za obdobje petih let.
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6. Postopek izbire koncesionarja
Koncesionar bo izbran po postopku in na način, ki
ga določa Odlok o koncesiji občinske javne službe urejanja pokopališča ter opravljanje pokopališke in pogrebne
dejavnosti v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 86/13)
in skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe.
Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenja o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da bo dokumentacija
kandidata formalno nepopolna, bo komisija pozvala prijavitelja, da jo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj
v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da
je vloga popolna, v nasprotnem primeru je nepravilna,
oziroma nepopolna.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijaviteljev in sicer brez obveznosti do njih.
7. Merila za izbiro koncesionarja
Ob upoštevanju izpolnjevanja pogojev in zahtev
razpisne dokumentacije javnega razpisa za podelitev
koncesije za izvajanje urejanja pokopališča, pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Razkrižje, bo za
koncesionarja izbran najugodnejši prijavitelj, v skladu
z naslednjimi merili za ocenjevanje prijav:
– cena storitev (50 %),
– višina koncesijske dajatve (30 %),
– reference ponudnika (20 %).
Opis meril in način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji.
Kandidat za koncesionarja mora nuditi minimalno
5 % koncesijsko dajatev. Koncesijska dajatev se določi
v obliki deleža od neto vrednosti fakturiranih plačil za
storitve gospodarskih javnih služb.
8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
V prijavi na javni razpis za pridobitev koncesije,
mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje naslednje minimalne pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki
so predmet javnih služb;
– da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da ima poravnane davke, prispevke in druge zakonsko določene dajatve;
– da predloži vsaj eno referenco, iz katere mora biti
jasno razvidno, da za izdajatelja opravlja javno službo
urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnost
z veljavnimi lokalnimi predpisi;
– da je finančno in poslovno usposobljen za opravljanje javnih služb;
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev
z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije;
– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme in
naprav oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma
na drugačen način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer
nemoteno opravlja dejavnost;
– da je usposobljen za vodenje katastra, ter da razpolagajo z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo
vodenje;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za
škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini ali tretji osebi;
– da predložijo svoj program izvajanja dejavnosti
z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti, in tehnične opremljenosti, finančno operativnega
in razvojnega vidika;
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– da izpolnjujejo druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost), določene v razpisni dokumentaciji
javnega razpisa.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje koncesije, ki jih določa veljavna
zakonodaja s predmetnega področja.
Prijavitelj mora podati prijavo za vse predmetne
dejavnosti gospodarske javne službe; urejanje pokopališča, pokopališko in pogrebno dejavnost.
Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo lahko predloži tudi več oseb (skupna ponudba), ki
morajo predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo), iz
katerega izhajajo medsebojna razmerja med osebami in
njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo).
V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena
povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
9. Način dokazovanja izpolnjevanja pogojev in
usposobljenosti prijavitelja
Prijava mora biti pripravljena v skladu z razpisno
dokumentacijo javnega razpisa in mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju (kandidatu);
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti (registracija, ustrezna dovoljenja);
– izjavo, da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjavo, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– izjavo, da ima poravnane davke, prispevke in
druge zakonsko določene dajatve;
– priloženo vsaj eno referenco o kakovosti storitev, iz katere mora biti jasno razvidno, da za izdajatelja
opravlja javno službo urejanja pokopališč, pokopališke
in pogrebne dejavnost z veljavnimi lokalnimi predpisi;
– dokazilo, da je finančno in poslovno usposobljen
za opravljanje javnih služb; (predložitev okvirnega poslovnega načrta iz katerega je razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitev in dejavnosti);
– izjavo o zadostnem številu delavcev z ustreznimi
kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije;
– izjavo o zadostnem obsegu opreme in naprav
oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga
s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na
drugačen način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer
nemoteno opravlja dejavnost;
– izjavo, da je usposobljen za vodenje katastra,
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za
njegovo vodenje;
– izjavo, da bo v primeru izbora za izvajalca koncesije zavaroval dejavnost proti odgovornosti za škodo, ki
jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini
ali tretji osebi;
– predložitev svojega programa izvajanja dejavnosti
z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti, in tehnične opremljenosti, finančno operativnega
in razvojnega vidika;
– izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih
evidenc;
– dokazilo o plačani varščini v višini 500,00 EUR na
račun koncedenta;
– izjavo o zagotavljanju dežurne službe;
– izjavo o nezavajajočih podatkih;
– izjavo o plačilnih pogojih za storitve, pri katerih je
naročnik koncedent;
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne
dokumentacije;
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– predlog cen za storitve za katere se podeljuje
koncesija;
– pisno izjavo prijavitelja, da želi pridobiti koncesijo
za vsa razpisana dela;
– parafiran vzorec pogodbe;
– druge zahteve iz razpisne dokumentacije.
10. Druge obvezne sestavine prijave
Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna
in bo vsebovala vse v tem javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji zahtevane podatke.
Prijava in vsa ostala zahtevana dokumentacija,
mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Vsi zneski morajo biti izraženi v EUR (€).
Prijavitelji morajo vse dokumente skrbno pregledati
in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta
z jasnimi tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na
mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom prijavitelja.
11. Način zavarovanja resnosti prijave
Za zavarovanje resnosti prijave mora prijavitelj
na račun koncedenta – Občine Razkrižje, odprtega
pri Banki Slovenije, št. 01376-0100013782, sklic 00
430-143-2013, plačati varščino v višini 500 €. Izbranemu
kandidatu se bo za izvajanje gospodarskih javnih služb,
zadržala za čas izvajanja koncesije, saj se varščina
za resnost prijave izbranemu koncesionarju spremeni
v varščino za zavarovanje kvalitetnega in popolnega
izvajanja gospodarske javne službe.
12. Kraj in rok za predložitev prijav
Prijave morajo na sedež koncedenta Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje s pripisom: »Ne
odpiraj – prijava za koncesijo za urejanje pokopališča
ter opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti« prispeti najkasneje do četrtka, 30. 1. 2014, do 12. ure,
sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Prepozno prispele ponudbe bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.
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13. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja
prijav
Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šafarsko 42 c, 9246 Razkrižje, v prostorih Poročno – sejne
sobe Občine Razkrižje, v četrtek, 30. 1. 2014 ob 14. uri.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
14. Rok za izbiro koncesionarja oziroma rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
O izbiri koncesionarja se odloči z upravno odločbo,
najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja prijav.
15. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem
v imenu koncedenta – Občine Razkrižje sklene župan.
16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času
objave razpisa
Odgovorna oseba za dajanje informacij v zvezi
z razpisno dokumentacijo je Nataša Slavič. Prijavitelji
lahko zahtevajo informacije le pisno, priporočljivo na elektronski naslov natasa.slavic@razkrizje.si. Skrajni rok,
do katerega prijavitelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila, je sreda, 22. 1. 2014, do 12 ure. Odgovori oziroma
pojasnila bodo podana najkasneje do ponedeljka, 27. 1.
2014, do 12. ure na spletni strani koncedenta.
17. Drugi podatki, pomembni za izvedbo javnega
razpisa
Gospodarske javne službe izvaja koncesionar na
podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske
pogodbe, v kateri se določijo pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja.
Javne gospodarske službe se izvajajo na podlagi
Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališča v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 11/04)
in ostalih veljavnih občinskih in splošnih predpisih.
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran. Njihovo izvajanje ne sme vplivati na
opravljanje gospodarskih javnih služb v Občini Razkrižje.
Občina Razkrižje
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Razpisi delovnih mest
Št. 9000-8/2013

Ob-4565/13

Svet Centra za socialno delo Pesnica, na podlagi
sklepa 5. redne seje sveta z dne 17. 12. 2013, v skladu
z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US: U-I-104/92,8/96, 18/98.,
US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJSP). 56. in
57. 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 –
popr., 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12), 26., 27. in 31. členom Statuta
Centra za socialno delo Pesnica, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorico Centra za socialno delo
Pesnica.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana kandidat/kandidatka, ki lahko poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje po 56.,
57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih
izkušenj,
ali
– višja strokovna izobrazbo iz 69. člena Zakona
o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije
v soglasju s strokovnim svetom Republike Slovenije za
splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za
direktorja/direktorico imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog
direktorja /direktorice.
Kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za
mandatno obdobje pet let in bo sklenil/sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas mandatnega obdobja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati/kandidatke predložiti življenjepis in program dela z vizijo za
mandatno obdobje.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave
z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni
od dneva objave razpisa v zaprti ovojnici na naslov:
Center za socialno delo Pesnica, Pesnica pri Mariboru
43a, 2211 Pesnica pri Mariboru – z oznako: »Ne odpiraj
– Prijava na razpis za direktorja/direktorico«,
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni/obveščene v roku 30 dni po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Pesnica
Št. 111/2013

Ob-4576/13

Svet zavoda Dom upokojencev Sežana v skladu
z 20. in 34. členom Statuta zavoda objavlja razpis za
zasedbo delovnega mesta:

direktor Doma upokojencev Sežana (m/ž)
za mandatno obdobje 2014 do 2019.
Kandidat/ka za zasedbo mesta direktorja/ice javnega zavoda mora izpolnjevati splošne in posebne zakonske pogoje v skladu s 56. členom in 69. členom Zakona
o socialnem varstvu.
Pogoji:
– visoka ali univerzitetna izobrazba v skladu
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, ali najmanj
višja izobrazba,
– strokovno poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva, od tega najmanj tri leta na
vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno znanje slovenskega in najmanj enega
svetovnega jezika,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– opravljen program za vodenje socialno-varstvenega zavoda,
– predložitev programa razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za določen
čas mandata pet let. Delo bo nastopil/a predvidoma
1. 5. 2014.
Kandidati/tke naj prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljejo v 15 dneh od objave razpisa na naslov:
Svet zavoda Dom upokojencev Sežana, Ul. Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana, s pripisom »Za razpisno komisijo
– Ne odpiraj!«.
Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v zakonskem roku.
Svet zavoda Dom upokojencev Sežana
Ob-4580/13
Svet zavoda Vrtca Jelka, Glavarjeva ulica 18a,
1000 Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D),
Zakona o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Uradni
list RS, št. 40/12) in sklepa Sveta Vrtca Jelka, št. 6 in 6a
z dne 6. 11. 2013, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (ur.l.RS
št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 27. 7. 2014.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
(dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem
izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o ne kaznova-
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nosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem
postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet zavoda Vrtca Jelka, Glavarjeva ulica 18a, 1000
Ljubljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja«.
Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Nepopolne vloge bodo zavržene.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Jelka, Ljubljana
Št. 0141-13/2013

Ob-4591/13

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena
Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji
Potok (Uradni list RS, št. 111/03 in 112/08) Ministrstvo
za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Arboretum Volčji Potok.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopane v dejavnosti zavoda;
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje dveh svetovnih jezikov.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo
dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih
slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo
s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja
slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem
se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem
programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno
štiriletno šolo.
Izpolnjevanje pogoja znanja svetovnega jezika se
izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
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ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom
o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju
(V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo
izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno
oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje
svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega
programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela zavoda,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma
druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat
opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela
ter opis dela);
– izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja
slovenščine;
– izjavo o znanju dveh svetovnih jezikov, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna
institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.
Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta
imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih
let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za
določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Arboretum Volčji potok.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku
osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Arboretum« v enaindvajsetih dneh dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali
na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi
z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-77,
elektronski naslov: tjasa.cvetkovic@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
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Druge objave
Ob-4610/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G)
objavlja
ponovno javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega električnega agregata
Ker v prvem postopku javnega zbiranja ponudb, objavljenem 6. 12. 2013 v Uradnem listu RS št. 100/2013,
pod številko objave Ob-4392/13, prodajalec Davčna
uprava RS ni prodal električnega agregata, razpisuje
v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti ponovno zbiranje ponudb za odkup električnega agregata. Izklicna
cena se v tem zbiranju ponudb, glede na prvotno ocenjeno vrednost, zniža za 25 %.
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: 1 električni
agregat v lasti Davčne uprave Republike Slovenije in
Carinske uprave RS.
Ocenjena vrednost električnega agregata je
6.300,00 EUR. Osnova za izračun vrednosti je vrednost
na podlagi opravljene cenitve – brez DDV, zmanjšana
za 25 %. Tako zmanjšana ocenjena vrednost je izklicna
prodajna cena..
Električni agregat se kupuje po načelu videno – kupljeno. DDV se ne obračuna.
2. Vsak zainteresirani posameznik lahko odda
samo eno ponudbo. Ponudbo pošlje v pravilno označeni kuverti. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale pogoje in katerih cene bodo enake ali višje od
izklicne prodajne cene.
3. Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju ponudb je plačana varščina, ki znaša 10 % izklicne cene
(630,00 EUR) in se plača na depozitni račun DURS,
št. SI 56 0110 0630 0109 972, z obveznim sklicem
18 16128-7203993-xxxxxxxx (namesto 8x ponudnik vpiše svojo 8-mestno davčno številko). Potrdilo o plačani
varščini je obvezna sestavina/priloga ponudbe.
4. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prejete
najkasneje do 14. 1. 2014 do 10. ure na naslov: Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, glavna pisarna
DURS.
5. Javno odpiranje ponudb bo 14. 1. 2014 ob 10.30,
na naslovu naročnika.
6. Veljavnost oddanih ponudb je 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
7. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najvišja
ponujena cena.
8. Predkupne pravice ni.
9. Električni agregat bo prodan najugodnejšemu
ponudniku. Če dva ali več ponudnikov ponudijo enako
ceno, bo prodajalec vse ponudnike, ki so ponudili enako ceno, pozval k oddaji nove ponudbe. Če je ponujena
cena pri več ponudnikih enaka tudi v drugem krogu, se
za izbor najugodnejšega ponudnika opravi žreb, ki ga
izvede komisija in na katerem so lahko prisotni predstavniki ponudnikov.

10. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe
Do roka je treba predložiti:
– izpolnjen in podpisan obrazec »ponudba«,
– potrdilo o plačani varščini.
11. Prodajalec si pridružuje pravico, da ne glede
na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
12. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba. Kupec mora podpisati pogodbo v roku 8 dni od
poziva, sicer se šteje, da od nakupa odstopa. V tem
primeru je do nakupa upravičen naslednji najugodnejši
ponudnik.
13. Kupnina se nakaže na račun proračuna RS
v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Prevzem električnega
agregata je možen šele po predložitvi dokazila o plačilu kupnine. Kupec mora električni agregat prevzeti na
naslovu prodajalca v roku 10 dni od dneva plačila. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
14. Vsem neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 15 dni na njihov transakcijski račun, ki je
naveden na obrazcu ponudbe.
15. Razpisna dokumentacija je brezplačno do
stopna na prodajalčevi spletni strani http://www.
durs.gov.si/si/o_davcni_upravi/javni_razpisi/.
Priloga
razpisne dokumentacije so še fotografije opreme.
16. Ponudniki si lahko pred oddajo ponudbe rabljeni električni agregat ogledajo na naslovu prodajalca.
Za ogled se je treba predhodno najaviti Alojzu Peklaju,
tel. 01/478-28-28; e-naslov: alojz.peklaj@gov.si.
17. Kontaktni osebi za dodatne informacije glede prodaje električnega agregata sta Alojz Peklaj,
tel. 01/478-28-28; e-naslov: alojz.peklaj@gov.si in Igor
Štraus, tel. 01/478-28-23; e-naslov: igor.straus@gov.si.
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-4600/13
Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica,
objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10 z dopolnitvami), Zakonom o poslovnih
stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74
z dopolnitvami) in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11),
povabilo k oddaji ponudb
za najem poslovnega prostora
objavljeno na spletni strani Uradnega lista RS, dne
27. 12. 2013 in spletni strani Bolnišnice Topolšica, pod
domeno Aktualno/splošna obvestila.
I. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne
najemnine:
Nepremičnine*:
parc. št. 852/2 – njiva s funkcionalnim objektom,
v izmeri 4442,00 m2,
parc. št. 852/4 – ekstenzivni sadovnjak, v izmeri
2492,00 m2,
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parc. št. 852/6 – travnik, v izmeri 4396,00 m2,
parc. št. 852/1 – dvorišče, v izmeri 560,00 m2.
*
Iz razpisa se izloči del nepremičnine, ki ga ima
v uporabi gasilno društvo Topolšica za namene izvajanja
gasilnih vaj, v izmeri cca. 400,00 m2.
Poslovni prostori:
Objekt Vrtnarija
Parc. št.: 852/5 – objekt, v izmeri 250,00 m2.
Poslovni prostor obsega: sanitarije, pisarne, oblačilnico, shrambo, rastlinjak, toplotno podpostajo, klet.
Izhodiščna ocenjena najemnina za poslovni prostor
ter druge nepremičnine skupaj znaša 21.167,04 EUR
letno oziroma 1.763,92 EUR mesečno.
II. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja
ponudb:
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma (Priloga št. 1)
1. za s.p.: priglasitveni list
2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje
3. za društva: odločbo o vpisu v register društev
4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra
2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem
prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti – reference
ponudnika. Bistvene opredelitve na največ dveh straneh
A4. (Priloga št. 2)
3 – pravne osebe (razen neposredni proračunski
uporabniki – državni in občinski organi) in samostojni
podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih
sredstvih/likvidnosti, in sicer: (Priloga št. 3)
1. izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune,
2. izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov
v preteklem letu,
3. bilanco stanja za zadnje leto,
4. bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih
AJPES,
4 – Vsi ponudniki (razen neposredni proračunski
uporabniki) morajo predložiti izjavo s katero se zavezujejo v primeru podpisa najemne pogodbe, ob podpisu pogodbe z naročnikom na TRR naročnika izplačati predujem najemnine v višini treh po pogodbi opredeljenih mesečnih najemnin, (Priloga št. 4)
5 – Vsi ponudniki morajo predložiti parafirano in
žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega prostora in je priloga temu javnemu zbiranju ponudb, (Priloga št. 5)
6 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo
izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za
poslovne prostore, ki jih najemajo, (Priloga št. 6)
7 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki
ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, (Priloga št. 7)
8 – Izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dne
31. 1. 2014 (Priloga št. 8)
9 – Izjavo o izpolnjevanju davčnih obveznosti na
dan oddaje ponudb. (Priloga št. 9)
III. Pogoji najema
– Poslovni prostori se oddajajo v najem za določen
čas 5. let, z odpovednim rokom 3. mesecev skladno
z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 z dopolnitvami). Možnost podaljšanja pogodbe se uredi med
pogodbenima strankama.
– Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem.
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– Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške,
stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za
katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.
– Način poplačila vlaganj v prostor se uredi med pogodbenimi strankami na pogodbeni ravni. Če najemnik
odstopi od najemne pogodbe pred dogovorjenim rokom
trajanja pogodbe po lastni volji oziroma brez utemeljenih
razlogov, ni upravičen do poplačila vložene vrednosti, ki
bi sicer bila poravnana v pogodbenem roku iz naslova
najemnin.
– Izhodiščna najemnina se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.
– Najemnik na podlagi najemnega razmerja ni upravičen do uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah, ki so dane v najem.
– Najemnik mora začeti z dejavnostjo v mesecu dni
od dneva prevzema poslovnega prostora.
– Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 20.
v mesecu za tekoči mesec.
– Odpovedni rok po najemni pogodbi znaša 3 mesece.
Posebni pogoji najema:
– Bolnišnica Topolšica si pridružuje pravico, da
o izbiri najugodnejšega ponudnika, poleg predhodnih
formalnih predpostavk in višine ponujene najemnine
odloča tudi program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru in pretekle reference ponudnika. Razmerje med
kriterijema je 50 % za višino ponujene najemnine in
50 % za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru
in predložene reference.
– Komisija oceni program po sledečih kriterijih, in
sicer:
– vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru
z relacijo do popestritve ponudbe kraja,
– reference ponudnikov;
– opredelitev ciljne skupine kupcev – uporab
nikov;
– pripravljenost izvesti investicijo v prostor
po predhodnem ogledu prostora.
O razmerjih glede investicij v prostor, se dogovorita
ponudnik in naročnik v okviru neposredne pogodbe.
Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik
dobi je 100 točk. Od tega 50 točk za višino ponujene
najemnine in 35 točk za program, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru ter 15 točk za reference.
IV. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo
ponudbe
Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno
ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na
naslov; Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, z obvezno oznako na ovojnici »Ponudba za najem
poslovnih prostorov – Ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 13. 1.
2014, do 10. ure. Ponudbe bodo po preteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih ponudb in ponudb
prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.
Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo
biti v slovenskem jeziku.
V. Postopek javnega zbiranja ponudb
Upravljavec po oddaji ponudb, komisijsko pregleda popolnost (vsebinsko in tehnično ustreznost) vsake
prispele vloge po vrstnem redu prispetja. Če vloga ni
popolna bo upravljavec predlagatelja najkasneje v roku
3. dni pozval na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je
3 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnjene vloge upravljavec dopolnjeno vlogo
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji
v navedenem roku ne dopolnijo, se zavržejo.
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Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega poziva
ali so vsebinsko neustrezne, se izločijo iz nadaljnjega
postopka (se zavrnejo).
Kriteriji za izločitev so:
– prijavitelj ne izpolnjuje pogoja usposobljenosti za
opravljanje dejavnosti,
– prijavitelj ni likvidnostno sposoben oziroma je insolvenčen,
– prijavitelj ni predložil obrazca št. 4 – avans najemnine v primeru podpisa pogodbe,
– prijavitelj predloži neparafiran predlog pogodbe
oziroma pogodbe ne priloži,
– neposredni proračunski uporabniki ne predložijo
izjave predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za
plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za
poslovne prostore, ki jih najemajo,
– prijavitelj ne predloži izjave o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine oziroma predloži izjavo z nižjo najemnino,
kot je opredeljena,
– prijavitelj ne predloži obrazca št. 8 o vezanosti
ponudbe,
– prijavitelj nima poravnanih davčnih obveznosti na
dan oddaje ponudb.
VI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja
ponudb
Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne
ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb,
lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji
nove ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
Direktor naročnika lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe in prevzem ključev poslovnega prostora v 15 dneh
po pisnem obvestilu, se šteje, da najemnik odstopa od
svoje ponudbe.
VII. Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo je do dne 31. 1. 2014.
VIII. Postopek javnega odpiranja ponudb
1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 14. 1.
2014, ob 11. uri na naslovu: Topolšica 78, Topolšica,
v sejni sobi v 4. nadstropju,
2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. (s.p.-ji z lastno navedbo),
3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala
komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka v 7.
dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
IX. Informacije
Vsa pojasnila z zvezi z najemom, ogledom poslovnih prostorov, ter dvigom razpisne dokumentacije dobite
v Splošno pravno kadrovski službi Bolnišnice Topolšice
pri Janezu Sevčnikarju, v času delovnih dni – uradnih
ur (od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro) ali po
tel. 031/783-770.
Omogočen bo tudi ogled poslovnih prostorov:
Datum
6. 1. 2014
9. 1. 2014

Ura
10.–11.
14.–15.

Kraj
Topolšica
Topolšica
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bjekt Vrtnarija tter okolica vrtnaarije potrebna
da je ob
sprotneg
ga vzdrževanjaa.

II.
Strranki se s to pogodbo
p
dogovvorita, da najemodajalec da
najjemniku v najem
m:

Ur. l. RS, št. 833/2001,
Na podlaggi Obligacijskegga zakonika (U
32/2004 in 40/2007), Zakona o pooslovnih stavbbah in
poslovnih prostorih (Ur..l. SRS, št. 18//1974 z dopolnnitvami)
in Uredbee o stvarnem premoženju
p
države in samouppravnih
lokalnih skkupnosti (Ur.l. RS,
R št. 34/2011), skleneta

a) parcele
Parc. št. 852/2 - njiva s funkccionalnim objekktom v izmeri
44442,00 m2,
Parc. št. 852/4 - ekstenzivni
e
sadoovnjak v izmeri 2492,00 m2,
Parc. št. 852/6 - trravnik v izmeri 44396,00 m2,
d
v izmeeri 560,00 m2.
Parc. št. 852/1 – dvorišče

NICA TOPOLŠICA,
BOLNIŠN
Topolšicaa 61,
3326 Topolšica,
ki jo zastoopa direktor
Prim. Leopold Rezar, dr. med.,
med. in pnevmoologije
spec. int. m
Matična šttevilka: 58205770
ID za DDV
V: SI 649716355
v nadaljevvanju: najemodaajalec,

b) Poslovni objektt
Obbjekt Vrtnarija v izmeri 250,00 m2 na parceli s parcelno št.
8522/5, k.o. Topolššica.

in

ba se sklepa zza določen čass za obdobje
Naajemna pogodb
pettih let od ………………………
……. do ………
……………….z
moožnostjo podaljššanja.
VS
SEBINA DEJAV
VNOSTI

mek/ naziv pravvne osebe
Ime, Priim

_________________________________
Naslov/seedež
______________________________________
Davčna: _______________________________
Matična: _______________________________
EMŠO:___
______________________________
v nadaljevvanju: najemnikk,
naslednjo

Proostor se odda v najem skladnoo z namenom, z opremo in z
vseemi priključki.

( snut ek)
(o
N AJ EM
MNO POGOD
D BO

I.
Pogodbenni stranki ugotavvljata:
da je javni zavod Bolnišnicaa Topolšica lasstnik in
upravitelj parceel;
Parc. št. 852/22 - njiva s funkkcionalnim obje ktom v
izmeri 4442,000 m2,
Parc. št. 852/44 - ekstenzivni sadovnjak v izmeri
2492,00 m2,
Parc. št. 852/6 - travnik v izmeeri 4396,00 m2 ,
Parc. št. 852/1 – dvorišče v izzmeri 560,00 m
m2.,
vse k.o. Topolššica.
da je javni zavod Bolnišnicaa Topolšica lasstnik in
upravitelj stavbbe, poslovnegaa objekta Vrtnnarija v
izmeri 250,00 m2 na parceli s parcelno št. 852/5,
k.o. Topolšica.
da se del traavne površine, parcele s paarc. št.
852/8, k.o. Topolšica,
T
upporablja za naamene
izvajanja gassilskih vaj, Gasilnega ddruštva
Topolšica v obbsegu cca 4e000,00 m2, za katteri del
se pogodbeni stranki dogovoorita, da bo naajemnik
dovolil Gasilneemu društvu Topolšica, da lahko
izvaja vaje ob določenih term
minih. Grafična priloga
območja na kaaterem se izvaajajo gasilske vvaje je
priloga tej pogoodbi,

III.
Naamen oddaje po
oslovnega prosstora v najem je v izvajanju
posslovne dejavno
osti ……………
………….. v okviru Objekta
Vrttnarija, Bolnišnice Topolšica.
Vseebina poslovne dejavnosti, ki jo bo izvaajal najemnik
je…
……………………………………
…………………………………
……
…………………
……………………
…………………………………
……
…………………
……………………
…………………………………
……
…………………
……………………
…………………………………
Pri čemer bo upoššteval….........................................................
AJEMNINA
NA
IV.
e skupaj za naajem parcel inn poslovnega
Viššina najemnine
objjekta, kot to izhaja iz II. člena ttega pogodbe, znaša
……
…………….. EUR/mesečno,
E
oziroma ……
……………….
EU
UR letno,
j bo najemnikk plačeval na TTRR najemodaajalca 01100 ki jo
60330279155, UJP
P, Območna ennota Žalec do 20.
2 v mesecu
za tekoči mesec.
Naajemnina se lettno usklajuje z indeksom ceen življenjskih
pottrebščin v RS.
mnine niso zaj
ajeti individualnni obratovalni
V znesku najem
strooški (za dobavljeno elektriko, vvodo), ter skuppni obratovalni
strooški za obrato
ovanje skupnihh delov stavbe (npr. stroški
čiščenja prostorov, odvoz smeeti). Te stroškee je najemnik
p posebej izsstavljenih račuunih s strani
dollžan plačati po
dobbaviteljev oz. izzvajalcev storiteev
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V. PREDUJEM
Najemnik se zavezuje ob podpisu najemne pogodbe, na
TRR 01100 - 6030279155, UJP, Območna enota Žalec,
najemodajalcu izplačati predujem najemnine v višini treh po
pogodbi opredeljenih mesečnih najemnin.
VI.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo najemnik v obdobju
od…………………do…………………….. v objekt Vrtnarija in
okolico vložil……………………………..
Vsak vložek v nepremičnino se izvede po predhodno
odobrenem predračunu, predloženem najemodajalcu,
zapisano v aneks k tej pogodbi.
Najemnina po IV. členu te pogodbe se poračuna z
odobrenimi vložki v nepremičnine v razmerju
………………………., kar pomeni, da najemnik v
navedenem obdobju v nepremičnino na mesečni ravni
oziroma v ustreznem referenčnem obdobju vloži
…………………. EUR, razliko
v
najemnini
v
višini…………………pa izplača na TRR najemodajalca, kot
je to navedeno v IV. členu.
Najemnik se poleg vložkov v objekt vrtnarija zaveže ustrezno
urediti okolico objekta – popraviti obstoječo ograjo, jo
dograditi, urediti izgled gredic, kositi travo,….
VII.
Najemnik se zaveže nemudoma obvestiti najemodajalca o
vseh nepravilnostih oziroma posebnostih, ki bi jih le ta opazil
na objektu.
Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v
poslovni prostor oziroma okolje niti ne pridobi nikakršnih
pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj.
Če najemnik odstopi od najemne pogodbe pred
dogovorjenim rokom trajanja pogodbe po lastni volji oziroma
brez utemeljenih razlogov, ni upravičen do poplačila vložene
vrednosti, ki bi sicer bila poravnana v pogodbenem roku iz
naslova najemnin.
Najemnik na podlagi najemnega razmerja ni upravičen do
uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah, ki so
dane v najem.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
svojo dejavnost, in zato poslovno stavbo oziroma poslovni
prostor sam potrebuje.
IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu
ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku;
je nična.
X.
Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v
podnajem.
XI.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da mora najemnik začeti z
dejavnostjo v mesecu dni od dneva prevzema poslovnega
prostora. Ob predaji se oblikuje predajno/prevzemni
zapisnik.
XII.
Pogodbo je mogoče odpovedati s 90 dnevnim odpovednim
rokom.
XIII.
Morebitne spore bosta stranki poskušali rešiti sporazumno.
Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno
stvarno pristojno sodišče.
XIV.
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki.
XV.
Sporazum je sestavljen v treh enakih izvodih; enega prejme
najemnik, dva najemodajalec.

VIII.
Najemodajalec lahko odstopi od najemne pogodbe in
zahteva izpraznitev poslovne stavbe oziroma poslovnega
prostora ob vsakem času, ne glede na pogodbene ali
zakonske določbe o trajanju najema:

Topolšica

- če najemnik tudi po njegovem opominu uporablja poslovno
stavbo oziroma poslovni prostor v nasprotju s pogodbo ali jih
uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela
občutnejša škoda;

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA,
Direktor
prim. Leopold Rezar, dr. med., spec. int. med. in
pnevmologije

- če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva meseca
od dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil;
- če najemodajalec iz vzroka, za katerega ni odgovoren
trajno ne more uporabljati prostorov, v katerih je opravljal

Datum:
Najemodajalec:

Žig
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Najemnik:
Ime, Priimek/Pravna oseba

Kraj:
Datum:

Bolnišnica Topolšica

Št. 2013/000278

Ob-4583/13

Občina Hoče - Slivnica v skladu z določili 22. člena
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), in
35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo lesa na panju
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja lesa
(905,60 m3 bruto odkazanega drevja) na panju v katastrski občini Čreta in katastrski občini Slivnica. Celotna
razpisna dokumentacija za javno zbiranje ponudb za
prodajo lesa na panju je objavljena na spletni strani Občine Hoče-Slivnica, www.hoce-slivnica.si, pod rubriko
Obrazci in razpisi, pododdelek Razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb je mogoče dobiti na elektronskem naslovu: stanko.rafolt@hoce-slivnica.si.
Občina Hoče - Slivnica
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-5/2013/3

Ob-4611/13

V register političnih strank se vpiše politična stranka
Solidarnost, za pravično družbo, s skrajšanim imenom
Solidarnost in s sedežem v Ljubljani, Einspielerjeva
ulica 6. Znak stranke je horizontalen, sestavlja ga napis
Solidarnost, v avtorjevi prostoročni pisavi, v rdeči barvi Pantone Red 032 U/C (CMYK c-0/m-100/y-100/k-0;
RGB red-237 / green-28 / blue-36).
Kot zastopnik politične stranke Solidarnost, za pravično družbo, se v register političnih strank vpiše Božidar Jožef Flajšman, EMŠO: 0207956500331, državljan
Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem: Slomškova ulica 12, Ljubljana.
Matična številka politične stranke je: 4060342.
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Evidence sindikatov
Št. 101-55/2013-4

Ob-4270/13

Statut Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Združenja zdravstvenih zavodov
Slovenije (kratica: Sindikat – Združenje ZZS), Štefanova ulica 1, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostavi Center, na podlagi odločbe
št. 028-12/2001-2 z dne 22. 11. 2001, in je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 274,
se z dnem 19. 11. 2013 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
Št. 101-53/2013-5

Ob-4414/13

Statut Sindikata Perun KSS Pergam, s sedežem
Dunajska 22, Ljubljana, ki je bil sprejet dne 21. 10.
2013, se z dnem izdaje odločbe 14. 11. 2013, hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad in vpiše
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana
Izpostava Bežigrad, pod zaporedno številko 4/2013.
Št. 101-54/2013-6

Ob-4468/13

Pravila Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
– Sindikata delavcev trgovine Slovenije – Sindikata družbe Sava Trade Ljubljana, s sedežem Cesta
v Mestni log 90, 1000 Ljubljana, ki so v hrambi pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič – Rudnik, na podlagi odločbe št. 028-2/2002-5 z dne 8. 3. 2002, vpisana
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 150, se z dnem 13. 11. 2013 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-13/2013-3

Ob-4531/13

Upravna enota Celje z dnem izdaje te odločbe izbriše iz evidence statutov sindikatov Sindikat »Vrvica«
Tovarna trakov in okraskov Celje, Kosova ul. 14,
3000 Celje, ki je v evidenci zapisan pod zap. št. 198.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4577/13
Izdajatelj medijev: (GLOSS Slovenija, GLOSS Hrvaška, GLOSS Ekspres, G):
Image management d.o.o, Jamova 19, 1000 Ljub
ljana.
Lastnik: Veronika Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljub
ljana (100 % lastniški delež).
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Objave gospodarskih družb
Ob-4602/13
Skladno s 75. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) samostojni podjetnik Marketing in svetovanje, Aleš Potrč s.p., Vosek 26c, 2231 Pernica, matična
številka 3756017000, obvešča upnike in ostale poslovne partnerje, da bo po preteku treh mesecev, šteto od
dneva te objave v Uradnem listu RS, pričel postopek pri
registrskem sodišču za prenos dejavnosti samostojnega podjetnika na novoustanovljeno družbo z omejeno
odgovornostjo. Z dnem vpisa prenosa podjetja v sodni
register bo podjetnik prenehal opravljati dejavnost kot
s.p., podjetje podjetnika pa bo preneseno v novoustanovljeno družbo po postopku in na način, kot je opredeljen
v Zakonu o gospodarskih družbah.
Marketing in svetovanje, Aleš Potrč s.p.
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Zavarovanja terjatev
SV 738/2013

Ob-4596/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz Krškega, Ckž št. 9, opr. št.
SV-738/2013 z dne 20. 12. 2013, in kreditne pogodbe
št. LD1331900164, ter pogodbe o zastavi nepremičnin
št. 133190164-ZASN1, je bil poslovni prostor z ID posameznega dela stavbe št. 15, v pritličju v skupni izmeri 245,10 m2, ki se kot posamezni del nahaja v stavbi na
naslovu Cesta krških žrtev 59, Krško, s št. stavbe 703,
stoječi na parc. št. 3085/6, 3051/31, 3051/32, 2918/13,
2918/12, k.o. 1322 Krško, Okrajnega sodišča v Krškem,
last zastavitelja Finrast d.o.o., sedež Papirniška ulica 19,
8270 Krško, mat. št. 2191199000, v deležu do 1/1 na
podlagi notarskega zapisa kupne pogodbe z dne 4. 12.
2013, SV-706/2013, zastavljen v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljub
ljana, z matično št. 5860571000 z zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, za zavarovanje denarne terjatve in sicer v višini 125.000,00 EUR glavnice
s pogodbeno obrestno mero ki je spremenljiva, enaka
seštevku Euriborja za šestmesečne depozite v EUR
s fiksno maržo 4,7 % letno, z možnostjo dodatnega povišanja v primeru in v skladu s IV. točko kreditne pogodbe,
s pričetkom teka obresti na dan prvega črpanja kredita,
ter ostalimi stroški in pripadki, s končno zapadlostjo
terjatve 20. 10. 2023 oziroma terjatev lahko zapade
tudi predčasno ob upnikovem odpoklicu celotnega preostalega dolga v primerih in na način določen v IX. točki
kreditne pogodbe.
SV 854/2013

Ob-4607/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št.:
854/2013 z dne 18. 12. 2013 je bila nepremičnina:
stanovanje št. 3 v I. nadstropju v večstanovanjski stavbi, na naslovu Gosposvetska cesta 31, 2000 Maribor,
v izmeri 55,10 m2, stoječe na parceli številka 1564, k.o.
658–Koroška vrata, katerega izključni lastnik je Matej
Kavtičnik, rojen dne 15. 5. 1978, stanujoč na naslo-

vu Gosposvetska cesta 31, 2000 Maribor, na podlagi
verige pogodb:
a) Prodajna pogodba številka 8/OBR-225/91 z dne
26. 11. 1991, sklenjena na osnovi določil Stanovanjskega zakona, (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94, 23/96, 1/00)
med takrat Gradis, Gradbeno podjetje Maribor, p.o., kot
prodajalcem in Moge Ivanom kot kupcem;
b) Kupoprodajna pogodba z dne 28. 3. 1995 sklenjena med prodajalcem Moge Ivanom in kupcem Emini
Avdiraman,
c) Kupoprodajna pogodba z dne 9. 1. 2004, sklenjena med prodajalcem Emini Avdiraman in kupcem
Kavtičnik Matejem, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 105.000,00 EUR z obrestno
mero 6-mesečni EURIBOR+3,20 % letno in z zapadlostjo zadnje anuitete na dan 31. 12. 2023, navedene in
opredeljene v točki prvič in v točki drugič tega sporazuma, z obrestmi in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški,
ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 310/13

Ob-4608/13

Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža, opr. št.
SV 310/13 z dne 23. 12. 2013, je bilo celotno stanovanje št. 1, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše, številka
stavbe 103, posamezni del 6, na naslovu Sveti Tomaž 18, 2258 Sveti Tomaž, stoječe na parcelni št. 11/5,
k.o. 283 Sveti Tomaž, v skupni izmeri 48,51 m2 in obsega kuhinjo, 18 m2, sobo, 18 m2, kopalnico z WC, 9,24 m2
in drvarnico, 3,27 m2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 6. 2003, sklenjene med Romanom Kraljem,
kot prodajalcem in Dragom Šerugo, kot kupcem, do celote v lasti dolžnika – zastavitelja Draga Šeruge, EMŠO
1203979500442, stanujoč Sveti Tomaž 18, 2258 Sveti
Tomaž, zastavljeno v korist upnika Nove Kreditne banke Maribor d.d., mat. št. 5860580000, Vita Kraigherja 4,
2505 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000,00 EUR, z obrestmi v višini 6 Euriborja, povečanega za 3,15 odstotne točke letno, s končno zapadlostjo
dne 20. 1. 2034.
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Objave sodišč
Oklici o začetku vzpostavitve
pravnega naslova
N 19/2010

Os-4408/13

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Ireni
Peer v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Alenka Ratej,
Zadobrova 45/b, Škofja vas, 2. Ljubislava Podbrežnik,
Mariborska cesta 66, Celje, 3. Bernard Fideršek, Mariborska cesta 66, Celje, 4. Martin Lampret, Šmartno 22,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, 5. Anica Korpič, Mariborska cesta 66, Celje, 6. Anica Kos, Mariborska cesta 66,
Celje, 7. Rolando Strbad, Mariborska cesta 66, Celje, 8.
Vjekoslav Kožuh, Na zelenici 3, Celje, 9. Erika Kavčič,
Mariborska cesta 66, Celje, 10. Štefanija Zorko, Mariborska cesta 66, Celje, 11. Dušan Zorko, Mariborska
cesta 66, Celje, 12. Zlatko Gajšek, Lopata 16/b, Celje in
13. Monetti d.o.o. Celje, Ul. V. prekomorske brigade 4,
Celje, ki jih vse zastopa Vesna Mejač s.p., Primadom,
Savinova ulica 7, Celje, zoper nasprotno udeleženko:
1. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini – stanovanju, v izmeri 49,83 m2, ki obsega sobo, v izmeri 14,43 m2, kabinet, 7,44 m2, kabinet,
6,57 m2, kuhinjo, 11,96 m2, kopalnico, 5,42 m2, predsobo, 2,88 m2 in klet, 1,13 m2, na podstrešju hiše na naslovu, Mariborska cesta 66, Celje, sklenjene dne 8. 3.
1997 med Plevčak Ernestom, Ceglar Marijo, Dejanom
Žlajpahom in Leonom Žlajpahom kot prodajalci in Ljubislavo Podbrežnik kot kupovalko, dne 27. 11. 2013,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
8. 3. 1997 med Plevčak Ernestom, Ceglar Marijo, Dejanom Žlajpahom in Leonom Žlajpahom kot prodajalci in
Ljubislavo Podbrežnik kot kupovalko, za stanovanje na
naslovu, Mariborska cesta 66, Celje, v izmeri 49,83 m2,
ki obsega sobo, v izmeri 14,43 m2, kabinet, v izmeri 7,44 m2, kabinet, v izmeri 6,57 m2, kuhinjo, v izmeri 11,96 m2, kopalnico, v izmeri 5,42 m2, predsobo,
v izmeri 2,88 m2 in klet 1,13 m2, na podstrešju te hiše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 11. 2013
N 19/2010

Os-4409/13

Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Ireni
Peer v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Alenka Ratej,
Zadobrova 45/b, Škofja vas, 2. Ljubislava Podbrežnik,
Mariborska cesta 66, Celje, 3. Bernard Fideršek, Mariborska cesta 66, Celje, 4. Martin Lampret, Šmartno 22,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, 5. Anica Korpič, Mariborska cesta 66, Celje, 6. Anica Kos, Mariborska cesta 66,
Celje, 7. Rolando Strbad, Mariborska cesta 66, Celje, 8.
Vjekoslav Kožuh, Na zelenici 3, Celje, 9. Erika Kavčič,

Mariborska cesta 66, Celje, 10. Štefanija Zorko, Mariborska cesta 66, Celje, 11. Dušan Zorko, Mariborska
cesta 66, Celje, 12. Zlatko Gajšek, Lopata 16/b, Celje in
13. Monetti d.o.o. Celje, Ul. V. prekomorske brigade 4,
Celje, ki jih vse zastopa Vesna Mejač s.p., Primadom,
Savinova ulica 7, Celje, zoper nasprotno udeleženko:
1. Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine pri
nepremičnini – stanovanju, v izmeri 41,55 m2, ki obsega
sobo, v izmeri 24,06 m2, kuhinjo, 8,73 m2, kopalnico,
4,08 m2, predsobo, 1,32 m2, shrambo, 1,15 m2 in klet,
2,21 m2, v 1. nadstropju hiše na naslovu, Mariborska
cesta 66, Celje, sklenjene dne 8. 3. 1997 med Plevčak
Ernestom, Ceglar Marijo, Dejanom Žlajpahom in Leonom Žlajpahom kot prodajalci in Štefanijo Zorko kot
kupovalko, dne 27. 11. 2013, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 8. 3. 1997 med Plevčak Ernestom, Ceglar Marijo, Dejanom Žlajpahom in
Leonom Žlajpahom kot prodajalci in Štefanijo Zorko kot
kupovalko, za stanovanje v 1. nadstropju hiše na naslovu, Mariborska cesta 66, Celje, v izmeri 41,55 m2, ki obsega sobo, v izmeri 24,06 m2, kuhinjo, v izmeri 8,73 m2,
kopalnico, v izmeri 4,08 m2, predsobo, v izmeri 1,32 m2,
shrambo, v izmeri 1,15 m2 in klet, v izmeri 2,21 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj
navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave
tega oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 11. 2013
N 509/2008

Os-4217/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Mojci Kac v nepravdni zadevi predlagateljev: 1) Fehrat
LALIĆ, stan. Goriška ulcia 4, Maribor, ki ga zastopa
Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5,
Maribor, 2) Greta Metka Barbo Škerbinc, stan. Goriška
ulica 4, Maribor, 3) Elizabeta Purgaj, stan. Goriška
ul. 4, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec
s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 4) Hermina Osvaldič,
5) Martina Živko in 6) Ivan Živko, vsi stan. Goriška ul. 2,
Maribor, 7) Herman Slaček, 8) Marija Slaček, oba stan.
Goriška ul. 4, Maribor, ki ju zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 9) Franc
Kokolj in 10) Marija Kokolj, oba stan. Goriška ul. 4,
Maribor, ki ju zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 11) Jožica Flakus, stan.
Goriška ul. 2, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 12) Franjo Moharič in 13) Ana Moharič; oba stan. Goriška ul. 4,
Maribor, ki ju zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Trg Leona Štuklja 5, Maribor, 14) Janez Planinšič, stan.
Ob gozdu 27a, Selnica ob Dravi, 15) Olga Štumberger,
stan. Goriška ul. 4, Maribor 16) Vesna Zornik Černjavič,
stan. Nad gomilo 1a, Razvanje, 17) Stanislav Zelenik
in 18) Teodora Zelenik, oba stan. Goriška ul. 4, Maribor, 19) Ana Veir, stan. Mladinskih brigad 47, Miklavž,
ki jo zastopa odv. Marjan Veit iz Maribora, 20) Alojzija
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Brankar, stan. Gorenjska cesta 14a, Mengeš, ki jo
zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor, 21) Ankica Nerat, stan. Goriška
ulica 4, Maribor, 22) Dušica Laboš, stan. Bezjakova
ulica 119, Limbuš, 23) Nada Planinšič, san. Goriška
ulica 2, Maribor, 24) Olga Štumberger, stan. Goriška
ul. 4 Maribor, 25) Danilo Huselj, 26) Jasmin Ždero,
27) Silvija Horvat, 28) Duško Modrič, vsi stan. Goriška ul. 2, Maribor, 29) Zdravko Morel, stan. Goriška
ul. 4, Maribor, 30) Branko Đakovič, stan. Ulica heroja
Šlandra 27, Maribor, 31) Lote Šraj, stan. Goriška ul. 2,
Maribor, 32) Marija Unger, 33) Verica Mokič, obe stan.
Goriška ul. 4, Maribor, 34) Milan Bauman in 35) Vlasta
Bauman, oba stan. Goriška ul. 2, Maribor, 36) Vera
Mavrin, stan. Gregoričeva ulica 10, Maribor, 37) Brigita
Podgorelec, 38) Alojz Verdinek, 39) Lucija Verdinek,
40) Ivanka Škafar-Jus, vsi stan. Goriška ul. 2, Maribor,
41) Niko Koneig, stan. Goriška ul. 4, Maribor, ki jih vse
zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor, 42) Javni medobčinski stanovanjski
sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Tanja Vindiš Furman, 43) Metka Kuraj,
stan. Goriška ul. 2, Maribor; priglasiteljev: 1) Valentina
Vojsk, Maroltova 36, Maribor, 2) Nepremičninski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o., Mala
ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa Agencija Etažna Jožica Reberc s.p., Cizljeva ulica 5, Maribor, 3) Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo,
Župančičeva ulica 3, Ljubljana, zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi Maribor, Goriška ulica 2 in 4, dne 11. 11. 2013 izdalo sklep
o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
– kupoprodajne pogodbe št. 1075-259/12-4/2-JD
z dne 5. 6. 1972, sklenjene med Podjetjem za visoke
gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13, ki ga zastopa glavni direktor Valentin Breznik, dipl. oec. (kot prodajalcem) in Zupanič Angelo, Kranj, Prešernova ulica (kot
kupovalko), in dodatka k tej pogodbi z dne 24. 10. 1983,
sklenjenega med Gradbeno podjetje Stavbar Maribor,
z.n.so. Maribor, Industrijska ul. 13, TOZD Visoke gradnje, n.sol.o., Maribor, Industrijska ul. 13, ki ga zastopa
direktor TOZD Visoke gradnje Miroslav Brkič, dipl.gr.ing.
(kot prodajalcem) in Zupanič Angelo, Maribor, Goriška
ul. 2, (kot kupovalko), s katerima je prodajalec kupovalki prodal stanovanje v stanovanjskem objektu Goriška
ul. 2, Maribor, ki stoji na parceli št. 670, vl. št. 1148, k.o.
Spodnje Radvanje, in sicer garsonjero št. 16, ki se nahaja v drugem nadstropju, v skupni površini 22,25 m2,
in na katerem je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske
pravice v korist kupovalke.
Sodišče zato poziva vse morebitne imetnike posameznih delov na zgoraj navedeni nepremičnini, da
v enem mesecu od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist priglasiteljice.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 2013
N 85/2013

Os-4479/13

Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici
Katji Rožič Bračko, v nepravdni zadevi vzpostavljanja
etažne lastnine na stavbi z naslovom Zgornja Kungota,
Svečina 1a, št. stavbe 588-106, na predlog predlagateljev in priglasiteljev: 1. Stanislav Dajčman in Darinka
Dajčman; 2. Nebojša Krstić in Slavica Krstić; 3. Helena

Leban; 4. Bernard Vogrinec in 5. Frančišek Jaušovec,
vsi stanujoči Zgornja Kungota, Svečina 1a, zastopani
po pooblaščeni Dodoma d.o.o., Partizanska cesta 13a,
Maribor, ki predlagajo vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe z naslovom Zgornja Kungota, Svečina 1a, št. stavbe 588-106, 5. 12. 2013 izdalo sklep
o začetku postopka za vzpostavitev pravnih naslovov:
1.) prodajne pogodbe št. 8/93 z dne 15. 10. 1993,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona
med prodajalko Srednjo šolo kmetijske mehanizacije
Maribor, zastopano po ravnatelju Antonu Šternu in kupcema Stanislavom Dajčmanom in Darinko Dajčman,
stanujočima Svečina 1a, Zgornja Kungota, s katero je
prodajalka kupcema prodala stanovanje št. 2, v pritličju stavbe z naslovom Zgornja Kungota, Svečina 1a,
stoječe na parceli št. 85, k.o. Svečina in na prodanem
dovolila vpis lastninske pravice v korist kupcev, vsakega
do 1/2 celote.
2.) prodajne pogodbe št. 7/93 z dne 28. 9. 1993,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona
med prodajalko Srednjo šolo kmetijske mehanizacije
Maribor, zastopano po ravnatelju Antonu Šternu in kupcema Nebojšo Krstićem in Slavico Krstić, stanujočima
Svečina 1a, Zgornja Kungota, s katero je prodajalka
kupcema prodala stanovanje št. 7, v prvem nadstropju stavbe z naslovom Zgornja Kungota, Svečina 1 a,
stoječe na parceli št. 85, k.o. Svečina in na prodanem
dovolila vpis lastninske pravice v korist kupcev, vsakega
do 1/2 celote.
3.) prodajne pogodbe št. 2/91 z dne 17. 12. 1991,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona
med prodajalko Srednjo šolo kmetijske mehanizacije
Maribor, zastopano po ravnatelju Slavku Fidlerju in kupovalko Heleno Leban, stanujočo Svečina 1a, Zgornja
Kungota, s katero je prodajalka kupovalki prodala stanovanje št. 6, v prvem nadstropju stavbe z naslovom
Zgornja Kungota, Svečina 1a, stoječe na parceli št. 85,
k.o. Svečina in na prodanem dovolila vpis lastninske
pravice v korist kupovalke.
4.) prodajne pogodbe št. 1/91 z dne 17. 12. 1991,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona
med prodajalko Srednjo šolo kmetijske mehanizacije
Maribor, zastopano po ravnatelju Slavku Fidlerju in kupcem Bernardom Vogrincem, stanujočim Svečina 1a,
Zgornja Kungota, s katero je prodajalka kupcu prodala
stanovanje št. 8 v drugem nadstropju stavbe z naslovom
Zgornja Kungota, Svečina 1a in na prodanem dovolila
vpis lastninske pravice v korist kupca.
5.) prodajne pogodbe št. 3/91 z dne 17. 12. 1991,
sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona
med prodajalko Srednjo šolo kmetijske mehanizacije
Maribor zastopano po ravnatelju Slavku Fidlerju in kupovalko Tadejo Jaušovec, stanujočo Svečina 1a, Zgornja
Kungota, s katero je prodajalka kupovalki prodala stanovanje št. 1, v pritličju nadstropju stavbe z naslovom
Zgornja Kungota, Svečina 1a in na prodanem dovolila
vpis lastninske pravice v korist kupovalke.
6.) prodajne pogodbe z dne 12. 12. 2006, sklenjene med prodajalko Tadejo Rožič, stanujočo Novo
naselje 17, Bistrica od Dravi in kupcema Frančiško Jaušovec in Frančiškom Jaušovcem, stanujočima Svečina
1a, Zgornja Kungota, s katero je prodajalka kupcema
prodala stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe 0588/00106/001 – stanovanje s kletno shrambo,
v skupni izmeri 92,75 m² stanovanjske površine, v prvi
in drugi etaži v večstanovanjskem objektu v Zgornji
Kungoti, Svečina 1a, z ident. št. 00106, k.o. Svečina in
na prodanem dovolila vpis lastninske pravice v korist
kupcev, vsakega do 1/2 celote.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedenih nepremičninah, da v enem mesecu od objave tega
oklica, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Stanislava Dajčmana in Darinke
Dajčman, Nebojše Krstića in Slavice Krstić, Helene Leban, Bernarda Vogrinca in Frančiška Jaušovca.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2013

Oklici o začasnih zastopnikih
in skrbnikih
VL 90922/2013

Os-4451/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Nadškofija Ljubljana, Ciril-Metodov trg 4, Ljubljana; Viktor
Turičnik, Jurčičev trg 2, Ljubljana, ki ga zastopa zakonit
zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A,
Ljubljana, Dušan Pernat, Jurčičev trg 2, Ljubljana, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, Tomaž Drolec, Mlaka 33B,
Komenda, ki ga zastopa zakonit zastopnik upravnik
SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, Viktorija
Drolec, Mlaka 33B, Komenda, ki ga zastopa zakonit
zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A,
Ljubljana, Rok Jenko, Jurčičev trg 2, Ljubljana, ki ga
zastopa zakonit zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, MOL Oddelek za ravnanje
z nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljub
ljana, ki ga zastopa zakonit zastopnik upravnik SPL d.d.,
Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, Javni stanovanjski
sklad MOL, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, RTV Slovenija, Javni zavod,
Kolodvorska ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti
zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A,
Ljubljana, Robert Ivanec, Jurčičev trg 2, Ljubljana, ki ga
zastopa zakoniti zastopnik upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, po SPL d.d., Frankopanska ulica 18A, Ljubljana, proti dolžniku Arianni Čampa
Giorgini, Jurčičev trg 2, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik začasni zastopnik odvetnik Boris Goda, Dunajska
cesta 22, Ljubljana, zaradi izterjave 90,01 EUR, sklenilo:
dolžnici Arianni Čampa Giorgini, Jurčičev trg 2, Ljub
ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boris
Goda, Dunajska cesta 22, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2013
VL 94510/2011

Os-4515/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za
verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana,
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ki jo zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžniku Alešu Jurkin, Ročica 4, ki ga zastopa
zakonita zastopnica odvetnica Milena Prelog, Ulica
talcev 23, Maribor, zaradi izterjave 16.161,63 EUR,
sklenilo:
dolžniku Alešu Jurkin, Ročica 4, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju -ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Milena
Prelog, Ulica talcev 23, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 3. 2013
VL 165185/2013

Os-4516/13

Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska
cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Alenka
Čeh Gerečnik, p.p. 1234, Maribor, proti dolžnici Jasmini
Stojnić, Smrekarjeva ulica 4, Izola, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Renato Dukič, Kosovelov trg 1,
p.p. 733, Koper, zaradi izterjave 504,91 EUR, sklenilo:
dolžniku Jasminu Stojnić, Smrekarjeva ulica 4, Izola
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni
zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Renato Dukič, Kosovelov trg 1, Koper.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2013
I 2/2012

Os-4198/13

Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni zadevi
upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike
Slovenije, Kotnikova ulica 5, Ljubljana - dostava, proti
dolžniku Enesu Aličković, Moste 30, Komenda, zaradi
izterjave 5.647,06 EUR, izven naroka 5. novembra 2013
sklenilo:
dolžniku Enesu Aličković, stanujočem Gregorčičeva 10, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) postavi
začasni zastopnik odvetnik Uroš Milost, Ljubljanska
cesta 5a, Postojna.
Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal Enesa Aličković vse
dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika se obvesti Center za socialno delo Kamnik.
Ker je začasni zastopnik postavljen po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP bo sodišče na oglasni
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deski okrajnega sodišča in v Uradnem listu RS objavilo
oglas (prvi odstavek 86. člena ZPP).
Okrajno sodišče v Postojni
dne 5. 11. 2013

Oklici dedičem

D 116/2013
0007 In 58/2010

Os-4448/13

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je s sklepom
In 58/2010 z dne 11. 11. 2013, v izvršilni zadevi upnika
Edija Ravnjak, Liptovska 20, Slovenske Konjice, ki ga
zastopa Anton Rus, odvetnik v Slovenskih Konjicah,
zoper dolžnico Irmo Potnik, Augsburgerstrasse 2, München, Nemčija, zaradi izterjave 27.500,00 EUR s pripadki, na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju, dolžnici Irmi Potnik postavilo
začasnega zastopnika odvetnika Mateja Nečemerja iz
Slovenskih Konjic.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico v postopku
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 5. 12. 2013
In 65/2012

Os-4500/13

Os-4204/13

Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski postopek po pokojnem Mirku Erjavcu, pok. Ivana, rojenemu 25. 11. 1946, umrlem 21. 8. 2013, nazadnje
stanujočem Vojkova ulica 35, Idrija.
Zapuščina po pok. Mirku Erjavcu obsega denarna
sredstva na TRR Nove KBM d.d.
Po do sedaj zbranih podatkih je zapustnik zapustil
nekaj zakonitih dedičev, katerih naslovi niso znani.
Sodišče s tem oklicem poziva, da se v roku enega
leta od objave tega oklica, javijo morebitni dediči in
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek po pokojnem Mirku Erjavcu, na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo v času odločitve,
zaključilo.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 4. 11. 2013
D 171/2012

Os-4205/13

Okrajno sodišče v Tolminu je po okrajni sodnici
Silvi Strgar Brežan v izvršilni zadevi upnika Skupnost
lastnikov Kaninska vas Bovec, Kaninska vas 7, Bovec, ki ga zastopajo odvetniki Odvetniške pisarne Ivana
Makuca v Tolminu, zoper dolžnika Rudolfa Blašković,
Kaninska vas 23, Bovec, sedaj neznanega bivališča
v tujini, zaradi izterjave zneska 602,35 EUR s pripadki,
na podlagi določbe prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
ki se v izvršilnem postopku uporablja na podlagi določbe
15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, dolžniku Rudolfu Blaškovču postavilo začasno zastopnico Mirjam Kragelj Likar, odvetnico v Novi Gorici, Kidričeva 19.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v tej
izvršilni zadevi vse do takrat, dokler ta sam ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 12. 2013

Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski postopek po pokojni Ani Rejc, rojeni Fortuna, rojeni 3. 8.
1938, umrli 1. 11. 2012, nazadnje stanujoči Finžgarjeva
ulica 6, Idrija.
Zapuščina po pok. Ani Rejc obsega denarna sredstva na TRR Nove KBM d.d. v višini 4.041,51 EUR.
Po do sedaj zbranih podatkih je zapustnica zapustila sestro, ki pride v poštev kot zakonita dedinja,
katere naslov pa ni znan.
Sodišče s tem oklicem poziva, da se v roku enega
leta od objave tega oklica, javijo morebitni dediči in
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku navedenega roka, bo sodišče zapuščinski postopek po pokojni Ani Rejc, na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo v času odločitve,
zaključilo.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 6. 11. 2013

VL 178572/2012

Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Miroslavu Hlebšu, sinu Mirka
Hlebša, rojenem dne 2. 2. 1957, umrlem dne 23. 3.
2013, nazadnje stanujočim na naslovu Cesta v Kostanj 1, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Ob obravnavanju zadeve je sodišče ugotovilo, da
bi kot potencialni zakoniti dediči II. dednega reda poleg
izvenzakonske partnerke prišli v poštev tudi zap. starši, konkretno mati Otilija Hlebš, za katero ni znano ali
je še živa oziroma njihovi potomci, zap. brat Frank in
zap. sestra Melita, ki naj bi živela v tujini, podrobnejši
podatki niso znani.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena
Zakona o dedovanju (ZD) vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Miroslavu Hlebšu poziva, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2013

Os-4447/13

Okrajno sodišče v Žalcu je po okrajni sodnici Mateji Kreča, v izvršilni zadevi upnice Sipro, stanovanjsko
podjetje d.o.o., Pečnikova ulica 1, Žalec, proti dolžniku
Igorju Pecniku, z zadnjim prebivališčem v RS na naslovu
Polzela 208, Polzela, sedaj Nimmerfallstrasse 30, 81245
München, Deutschland, ki ga zastopa odvetnica Karmen
Orter Divjak, Šlandrov trg 20/a, Žalec, zaradi izterjave
1.740,72 EUR s pripadki, dne 21. 11. 2013 sklenilo:
dolžniku se postavi začasna zastopnica odvetnica
Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg 20/a, Žalec.
Začasna zastopnica ima v izvršilnem postopku opr.
št. VL 178572/2012 vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od
dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 21. 11. 2013

II D 1123/2013

Os-4497/13

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I D 380/2013

Os-3572/13
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Os-4523/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem
sodišču v Mariboru, po dne 20. 8. 2003 umrli Mariji Hojski, hčerki Jakoba, rojeni 16. 9. 1914, državljanki RS,
upokojenki, nazadnje stanujoči Dvorakova ulica 14,
Maribor, je sodišče ugotovilo, da pride v poštev kot dedinja zapustničina hči Ema Amann, rojena 5. 12. 1945,
ki je imela prebivališče na naslovu Dvorakova ulica 14,
Maribor, z odločbo z dne 27. 4. 2013 pa je bila izbrisana iz registra stalnega prebivalstva RS. Sodišču njen
naslov ni znan. Prav tako sodišču niso znani naslovi
morebitnih ostalih dedičev. Sodišče zato poziva vse, ki
mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski
sodišča, v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 8. 2013

Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski
postopek po pokojnem Maksimiljanu Bizovičar, upokojencu, rojenem 3. 2. 1925, državljanu Republike Slovenije, samskem, umrlem 7. 8. 2011, iz Medribnika št. 9.
Pokojnik je napravil oporoko. Ker se ne ve ali je kaj
pokojnikovih dedičev, ki bi bili poklicani k dedovanju na
podlagi zakona, sodišče na podlagi prvega in drugega
odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), 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 opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 10. 12. 2013

I D 726/2012

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek
po dne 22. 7. 2012 umrli Frelih Ani, rojeni dne 1. 7.
1930, nazadnje stanujoči Selo pri Bledu 52, Bled.
Sodišču niso znani dediči zapustnice, da bi jih povabilo na zapuščinsko obravnavo oziroma jih pozvalo,
da podajo dedne izjave.
Vse dediče zgoraj navede pokojnice pozivamo,
da se v enem letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep
o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 6. 11. 2013

Os-3946/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pri Okrajnem sodišču v Mariboru, po dne 21. 3. 2012 umrli Veri
Kolar, hčeri Ivana, rojeni 25. 3. 1929, državljanki RS,
samski, nazadnje stanujoči na Gorci 44, Zrkovci, je
sodišče ugotovilo, da je bila pokojna samska, otrok ni
imela, starši pa so umrli pred njo. Sodišče ne razpolaga
s podatki o prebivališču zapustničinega nečaka Stanka
Kolarja, ki bi naj živel v Nemčiji, in zapustničine nečakinje Ruže Kolar, ki bi naj živela v Avstriji. Oba sta otroka
pokojne zapustničine sestre Angele Kokol.
Sodišče zato poziva zapustničinega nečaka Stanka Kolarja in zapustničino nečakinjo Angelo Kokol ter
vse, ki mislijo, da imajo pravico do zapuščine, da se
priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica,
v skladu z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2013
I D 1323/2013

Os-4537/13

V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru po dne 30. 5. 2013 umrlem
Feliksu Muršecu, rojenem 10. 3. 1931, državljanu Republike Slovenije, poročenem, nazadnje stanujočem
Bezenškova ulica 28, Maribor, prideta v poštev kot
dediča II. dednega reda tudi potomca zapustnikove
pokojne sestre Zinke Rajšp, sinova Jože, živeč na
neznanem naslovu nekje v Ameriki in Sandi, živeč na
neznanem naslovu nekje v Nemčiji.
Sodišče zato poziva potomce že pokojne zapustnikove sestre Zinke Rajšp, Jožeta in Sandija, živečih na
neznanih naslovih v Ameriki in Nemčiji ter njihove morebitne nadaljnje potomce, neznanih imen in naslovov,
oziroma vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo
sodišču v zadevi pod opr. št. I D 1323/2013, v skladu
z 206. členom Zakona o dedovanju.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 12. 2013

D 73/2013

D 312/2013

Os-4206/13

Os-4443/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne
28. 2. 1958 umrlem Kogoj Antonu, rojenem 24. 4. 1877,
nazadnje stanujočem Spodnje Gorje 133, Zgornje Gorje, za premoženje agrarne skupnosti.
Vsi zakoniti dediči niso znani, zato se jih poziva,
da v roku enega leta od objave tega oklica uveljavljajo
dedno pravico, sicer bo odločeno na podlagi podatkov
v spisu.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 11. 2013
D 176/2013

Os-4191/13

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Rudolfu Brešanu, rojenem 30. 1. 1938, z zadnjim znanim prebivališčem na naslovu Volarje 28, ki je
bil razglašen za mrtvega z dnem 31. 1. 2008.
O zapustniku je znano samo to, da je v zemljiški
knjigi še vedno vpisan kot solastnik nepremičnin v k.o.
Zatolmin, Volče, Dolje, Čadrg in Volarje.
Ker dediči po pokojnem niso znani, sodišče s tem
oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine, da se v roku enega leta od njegove objave
zglasijo in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave oklica ne
bo zglasil noben dedič, se bo zapuščina razglasila za
lastnino Republike Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 7. 11. 2013
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Oklici pogrešanih
N 9/2013

Os-3400/13

Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na predlog Dragomire Gorjup Gabrijelčič, Planina 4, Ajdovščina, postopek za razglasitev pogrešane Marije Šavli, rojene Bajc,
Planina 6, sedaj neznanega prebivališča, ki jo zastopa
skrbnik za poseben primer Franc Kretič, Tevče 7b, za
mrtvo.
Pogrešanka Marija Šavlj je bila rojena na Planini
dne 3. 4. 1854 kot Marija Bajc. Očetu je bilo ime Jernej
Bajc, materi pa Tereza Bajc. O pogrešankinem življenju
je znano le to, da je leta 1916 po svojem očetu Jerneju
Bajcu, ob smrti stanujočem na Planini v zaselku Guštini,
podedovala zemljišče, vpisano v vl. št. 11, k.o. Planina
(gre za parc. št. 91.S, k.o. Planina), sicer pa naj bi takrat že imela priimek Šavli ter živela kot delavka v Trstu.
Navedeni podatki izhajajo iz vpisa v zemljiški knjigi in
zbirke listin. Razen do sedaj navedenega o pogrešanki
ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in
smrti pogrešane Marije Šavli, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer
bo sodišče po poteku tega roka pogrešanko razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 5. 8. 2013
N 17/2013

Os-4502/13

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici na podlagi predloga predlagateljice Republike Slovenije, vodi nepravdni
postopek za razglasitev pogrešanega za mrtvega, in sicer za Jožeta Gombača, nazadnje stanujočega neznano
kje. Iz izpiska iz matičnega registra o rojstvu, Upravne
enote Ilirska Bistrica, izhaja, da naj bi bil pogrešani Jože
Gombač rojen 27. 1. 1903 v Zarečju. Pogrešani naj bi bil
že leta 1954 neznanega bivališča v Ameriki.
Sodišče poziva vse, ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti pogrešanega Jožeta Gombača, da v roku
3 mesecev od objave tega oklica, to sporočijo sodišču
ali skrbnici za poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B,
6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 10. 12. 2013
N 1/2013

Os-4474/13

Okrajno sodišče v Postojni vodi nepravdni postopek predlagateljice Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, ki jo zastopa Igor Trebec, odvetnik v Sežani,
zoper nasprotna udeleženca: 1. Bojana Karba, z zadnjim
znanim naslovom Via Mazzini 30, Trst, Italija in 2. Marko Dušan Baraga, nazadnje stanujoč na naslovu Calle
Belgrano 777, Cordoba, AR 5180 La Cumbre, Argentina,
zaradi razglasitve nasprotnih udeležencev za mrtva.
O pogrešani Bojani Karba je znano, da je bila rojena 1. 2. 1910, njen dekliški priimek je bil Baraga, njen
zadnji znani naslov pa Via Mazzini 30, Trst. Po podatkih,
ki so bili predloženi v denacionalizacijskem postopku, ki
je tekel pri Upravni enoti v Postojni, naj bi umrla 10. 10.
1978 v Buenos Airesu. O pogrešanem Marku Dušanu
Baraga je znano, da je bil rojen 19. 9. 1926, podatka

o datumu njegove smrti ni, vendar o njem vsaj od leta
2000 ni nobenih poročil.
Oba pogrešana sta solastnika posameznega dela
stavbe št. 4, v stavbi št. 9003, k.o. Postojna, in sicer
Bojana Karba, do deleža ¼, Marko Dušan Baraga, do
deleža 1/8.
Sodišče poziva Marka Dušana Baraga, rojenega
19. 9. 1926, nazadnje stanujočega na naslovu Calle Belgrano 777, Cordoba, AR 5180 La Cumbre, Argentina, da
se oglasi, ter vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti
Bojane Karba in pogrešanega Marka Dušana Baraga,
da to sporočijo sodišču v roku treh mesecev po objavi
tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče oba
razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 6. 12. 2013
N 28/2013

Os-4522/13

Pri Okrajnem sodišču v Tolminu je v teku nepravdni
postopek predlagatelja Petra Skočirja, Kred 59, Kobarid, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Franca
Ručne, za mrtvega.
Franc Ručna se je rodil 23. maja 1858 v Kredu
očetu Matiji Ručni (rojen 16. 2. 1821) in materi Katarini
Pavlin (rojena 4. 10. 1829). V zemljiški knjigi je še vedno
vpisan kot solastnik nepremičnine s parc. št. 216/3, k.o.
2219 Kred do 1/5, drugi podatki pa o njem niso znani.
Pogrešanega bo v postopku kot skrbnik za poseben
primer zastopal Center za socialno delo Tolmin.
Kdor bi karkoli vedel o pogrešanem oziroma njegovi
smrti, naj to sporoči sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo pogrešanega za mrtvega v skladu z določili Zakona
o nepravdnem postopku.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 12. 2013

Kolektivni delovni spori
X Pd 1140/2013

Os-4601/13

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi
51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih –
ZDSS-1 obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat
Ministrstva za obrambo, Dalmatinova ul. 4, Ljubljana, in
nasprotnim udeležencem Republika Slovenija Ministrstvo za obrambo, Vojkova 55, Ljubljana, zaradi kršitve
5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/12).
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci
pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča,
imajo možnost, da se postopka udeležijo (prvi odstavek
51. člena ZDSS-1). Svojo udeležbo v postopku lahko
prijavijo ves čas postopka, na naroku ali s pisno vlogo
(drugi odstavek 51. člena ZDSS-1).
Poravnalni narok in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 12. 2. 2014, ob 10. uri, soba
št. 1/I. nad. Delovno in socialno sodišče, Resljeva 14,
Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 19. 12. 2013.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2013
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Golob Nika, Otiški Vrh 93C, Šentjanž pri Dravogradu, zavarovalno polico, št. 50500021795, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnw-332874
Grošelj Miklavec Margit, Lipiška cesta 24, Sežana,
zavarovalno polico, št. 50500074893, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gnv-332875
Jacmenović Monika, Podšentjur 9, Litija, zavarovalno polico, št. 50500026152, izdala zavarovalnica Slovenica Življenje. gnm-332884
Kamenicki Vejnovič Lijana, Prešernova cesta 22D,
Velenje, zavarovalno polico, št. 50500004261, izdala
zavarovalnica KD Življenje d.d. gnt-332877
Kovačec Petra, Senčak pri Juršincih 28A, Juršinci,
zavarovalno polico, št. 50500080336, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gns-332878
Ladič Živa, Čolnikov trg 16, Benedikt, zavarovalno
polico, št. 50500081300, izdala zavarovalnica KD Življenje. gnb-332870
Lozar Jožko, Vrtovin 107, Črniče, zavarovalno polico, št. 4160 100 48 34, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica KD Življenje d.d. gnd-332868
Lužar Robert, Zbilje 23, Medvode, zavarovalno polico, št. 50500116532, izdala zavarovalnica KD Življenje
d.d. gnu-332876
Marič Mirko, Jurka vas 36, Straža, zavarovalno polico, št. 50500046608, izdala zavarovalnica KD Življenje.
gnc-332869
Poljanšek Zupan Marta, Rečiška cesta 1, Bled, zavarovalno polico, št. 70000059487, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gnf-332866
Poljanšek Zupan Marta, Rečiška cesta 1, Bled, zavarovalno polico, št. 50500007873, izdala zavarovalnica
KD Življenje d.d. gne-332867
Volaj Tadej, Novi dom 58, Trbovlje, zavarovalno
polico, št. 50500016706, izdala zavarovalnica Slovenica
Življenje. gnr-332879

Zupan Janez, Rečiška cesta 1, Bled, zavarovalno
polico, št. 70000059599, izdala zavarovalnica KD Življenje d.d. gng-332865

Spričevala preklicujejo
Ćeman Denis, Ižanska cesta 400s, Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 1989. gny-332872

Drugo preklicujejo
Doba Epis d.o.o., Prešernova ulica 1, Maribor, veljavnost potrdila o diplomiranju, izdano dne 11. 12. 2013,
na ime Tanja Krajnc. gnx-332873
Hvala Lara, Vilharjeva ulica 6, Logatec, študentsko
izkaznico, št. 18110305, izdala Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnn-332883
Peter Rajh s.p., Andraž nad Polzelo 74A, Polzela,
štampiljko ovalne oblike, z vsebino www.elra.si GSM
040 298 889 ELRA, Peter Rajh s.p. Andraž nad Polzelo
74/A 3313 Polzela. gnp-332881
Pušenjak Dejan, Noršinci pri Ljutomeru 1F, Ljutomer, voznikovo kartico, številka 10705000046190, izdajatelj Cetis. gno-332882
Stegnar Peter, Turnše 5, Dob, študentsko izkaznico, št. 63020292, izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnq-332880
Šmajs Miha, Parižlje 2, Braslovče, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500011615001, izdajatelj Cetis
d.d. gnz-332871
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